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A. WYNALAZKI
69
UDZIELONE PATENTY
(od nr 231 481 do nr 231 760 oraz 214 769, 227 794)
B1 (11) 231733
(41) 2018 04 09
(51) A01C 7/20 (2006.01)
A01B 73/00 (2006.01)
(21) 419011
(22) 2016 10 05
(72) SIEJKA ROBERT, Łowicz (PL); MIESZKALSKI LESZEK,
Kobyłka (PL); LISOWSKI ALEKSANDER, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Układ nośny ramowo-wysięgnikowy łączący dwa siewniki precyzyjne
B1 (11) 231735
(41) 2018 04 09
(51) A01F 11/04 (2006.01)
A01F 11/00 (2006.01)
(21) 419023
(22) 2016 10 06
(72) DUDEK MICHAŁ, Michałowice (PL); MIESZKALSKI LESZEK,
Kobyłka (PL); LISOWSKI ALEKSANDER, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Pionowy bukownik
B1 (11) 231672
(41) 2016 07 04
(51) A01F 25/14 (2006.01)
A01F 25/18 (2006.01)
B65G 47/16 (2006.01)
(21) 410835
(22) 2014 12 31
(72) KĘPA LESZEK, Lublin (PL); BARTOSZCZE LESZEK, Lublin (PL);
BREWCZAK TOMASZ, Lublin (PL)
(73) R&D CENTRE INVENTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Wał podajnika maszyny rolniczej
B1 (11) 231546
(41) 2018 04 23
(51) A01G 2/00 (2018.01)
A01G 17/00 (2006.01)
A01G 9/12 (2006.01)
A01G 17/10 (2006.01)
A01G 17/12 (2006.01)
(21) 419168
(22) 2016 10 19
(72) BUŁA PIOTR, Gąbin (PL); ŻABKA PRZEMYSŁAW, Płock (PL)
(73) BUŁA PIOTR, Gąbin (PL); ŻABKA PRZEMYSŁAW, Płock (PL)
(54) Sposób uprawy odmian drzew jabłoni na tworzenie owocującego żywopłotu
B1 (11) 231736
(41) 2018 04 09
(51) A01G 3/02 (2006.01)
B23D 31/00 (2006.01)
A01G 3/00 (2006.01)
(21) 419034
(22) 2016 10 07
(72) MACIAK ADAM, Pniewy Dąbrówka (PL); ANISZEWSKA
MONIKA, Warszawa (PL); ZYCHOWICZ WITOLD, Szeligi (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sekator laserowy

B1 (11) 231533
(41) 2018 02 12
(51) A01G 25/02 (2006.01)
A01G 25/16 (2006.01)
(21) 421957
(22) 2017 06 20
(72) KORMANEK MARIUSZ, Kraków (PL); MAŁEK STANISŁAW,
Zielonki (PL); DURŁO GRZEGORZ, Narama (PL); BANACH JACEK,
Stara Wieś (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) System zraszania i nawożenia dolistnego, zwłaszcza sadzonek
w szkółkach leśnych i ogrodniczych
B1 (11) 231534
(41) 2018 02 12
(51) A01G 25/16 (2006.01)
A01G 25/02 (2006.01)
(21) 421958
(22) 2017 06 20
(72) KORMANEK MARIUSZ, Kraków (PL); MAŁEK STANISŁAW,
Zielonki (PL); DURŁO GRZEGORZ, Narama (PL); BANACH JACEK,
Stara Wieś (PL)
(73) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA
W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) System zraszania, zwłaszcza sadzonek w szkółkach leśnych
i ogrodniczych
B1 (11) 231734
(41) 2018 04 09
(51) A01M 21/02 (2006.01)
A01M 21/00 (2006.01)
(21) 419022
(22) 2016 10 06
(72) KULPA KRZYSZTOF, Białystok (PL); MIESZKALSKI LESZEK,
Kobyłka (PL); LISOWSKI ALEKSANDER, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Pielnik rzędowy
B1 (11) 231643
(41) 2017 07 03
(51) A01N 1/02 (2006.01)
(21) 415680
(22) 2015 12 31
(72) NYNCA JOANNA, Olsztyn (PL); CIERESZKO ANDRZEJ, Olsztyn (PL)
(73) INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK W OLSZTYNIE, Olsztyn (PL)
(54) Sposób kriokonserwacji nasienia ryb łososiowatych
B1 (11) 231633
(41) 2018 06 18
(51) A01N 33/12 (2006.01)
A01P 17/00 (2006.01)
(21) 419783
(22) 2016 12 13
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); KOTERAS KACPER, Janikowo (PL);
NIEMCZAK MICHAŁ, Inowrocław (PL); KLEJDYSZ TOMASZ, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Zastosowanie cieczy jonowych z kationem dimetylododecylo(karboksymetylo)amoniowym jako deterenty pokarmowe
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B1 (11) 231598
(41) 2017 12 18
(51) A01N 43/653 (2006.01)
A01N 39/04 (2006.01)
A01N 39/02 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 417607
(22) 2016 06 16
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); RZEMIENIECKI TOMASZ,
Szczecinek (PL); ŁĄCZNA MARTYNA, Przeźmierowo (PL);
MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL); GWIAZDOWSKI
ROMUALD, Poznań (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Dwufunkcyjne ciecze jonowe z kationem cyprokonazolu i anionem pochodzącym od fenoksykwasu, sposoby ich otrzymywania
oraz zastosowanie jako fungicydy i herbicydy
B1 (11) 231557
(41) 2016 12 19
(51) A01N 57/14 (2006.01)
A01P 13/02 (2006.01)
(21) 412771
(22) 2015 06 18
(72) BICZAK ROBERT, Częstochowa (PL); CIESIELSKI WOJCIECH,
Częstochowa (PL); DRABOWICZ JÓZEF, Łódź (PL); PAWŁOWSKA
BARBARA, Miedźno (PL); MIROSHNYCHENKO STANISLAV, Kijów (UA);
KULAWIK DAMIAN, Częstochowa (PL); POKORA-SOBCZAK PATRYCJA,
Łódź (PL); KRASOWSKA DOROTA, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, Częstochowa (PL)
(54) Zastosowanie cieczy jonowych, pochodnych tlenków trzeciorzędowych fosfin z terminalną grupą N-metyloimidazolową
B1 (11) 231571
(41) 2002 06 03
(51) A01N 57/20 (2006.01)
(21) 348678
(22) 1999 11 19
(30) 60/109,514
1998 11 23
US
(86) 1999 11 19
PCT/US99/27479
(87) 2000 06 02
WO00/30451
(72) WRIGHT DANIEL R., St.Louis (US)
(73) MONSANTO TECHNOLOGY LLC, St.Louis (US)
(54) Sposoby magazynowania herbicydu glifosatu i sposoby transportowania herbicydu glifosatu

Nr 3/2019

B1 (11) 231543
(41) 2017 02 13
(51) A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 33/12 (2016.01)
A23L 33/15 (2016.01)
A23L 33/125 (2016.01)
(21) 413341
(22) 2015 07 30
(72) KACZMAREK ADAM, Leszno (PL)
(73) HERMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Włoszakowice (PL)
(54) Napój owocowy witaminizowany
B1 (11) 231599
(41) 2018 01 03
(51) A23L 2/38 (2006.01)
A23L 2/44 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23L 3/3463 (2006.01)
A61K 36/18 (2006.01)
(21) 417738
(22) 2016 06 27
(72) BILEK MACIEJ, Kraków (PL); STAWARCZYK KINGA, Mielec (PL);
SOSNOWSKI STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Sposób otrzymywania napoju o podwyższonej trwałości i właściwościach prozdrowotnych na bazie soku drzewnego, zwłaszcza
brzozowego
B1 (11) 231716
(41) 2018 06 18
(51) A23L 21/12 (2016.01)
A23L 19/00 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23L 3/01 (2006.01)
A23B 7/01 (2006.01)
(21) 419702
(22) 2016 12 07
(72) GRABOWSKI TOMASZ, Tczew (PL); SZCZEPAŃSKI MICHAŁ,
Gdańsk (PL); BLEJA ANNA, Tczew (PL)
(73) CENTRUM INNOWACJI STB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tczew (PL)
(54) Sposób wytwarzania przecieru wieloowocowego

B1 (11) 231696
(41) 2017 01 02
(51) A21D 2/36 (2006.01)
A21D 8/00 (2006.01)
A23P 30/20 (2016.01)
A23L 7/117 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23F 3/16 (2006.01)
(21) 412849
(22) 2015 06 24
(72) GRAMZA-MICHAŁOWSKA ANNA, Poznań (PL); KORCZAK
JÓZEF, Poznań (PL); OBUCHOWSKI WIKTOR, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Pieczywo chrupkie i sposób wytwarzania pieczywa chrupkiego

B1 (11) 231755
(41) 2017 09 11
(51) A41D 13/05 (2006.01)
A41D 31/02 (2006.01)
(21) 416345
(22) 2016 02 29
(72) SZAFRAN MIKOŁAJ, Piaseczno (PL); ANTOSIK AGNIESZKA,
Nidzica (PL); GŁUSZEK MAŁGORZATA, Warszawa (PL); FALKOWSKI
PAWEŁ, Warszawa (PL); BOBRYK EWA, Warszawa (PL); ŻUROWSKI
RADOSŁAW, Warszawa (PL); ROKICKI GABRIEL, Warszawa (PL);
TRYZNOWSKI MARIUSZ, Warszawa (PL); KACZOROWSKI MARCIN,
Warszawa (PL); LEONOWICZ MARCIN, Warszawa (PL); WIERZBICKI
ŁUKASZ, Ciechanów (PL); KRYJAK MIECZYSŁAW, Bielsko-Biała (PL);
SZCZYGIEŁ MIECZYSŁAW, Kozy (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); POLSPORT
SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Nagolennik piłkarski i sposób wytwarzania nagolennika

B1 (11) 231649
(41) 2018 06 18
(51) A23K 20/20 (2016.01)
A23K 20/28 (2016.01)
A23K 50/00 (2016.01)
A23K 50/10 (2016.01)
A23K 50/75 (2016.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 419734
(22) 2016 12 08
(72) SKORUT ADAM, Myślenice (PL)
(73) SKORUT SYSTEMY SOLARNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice (PL)
(54) Sposób wytwarzania antybakteryjnego komponentu do pasz

B1 (11) 231756
(41) 2017 09 11
(51) A41D 13/05 (2006.01)
A41D 31/02 (2006.01)
(21) 416346
(22) 2016 02 29
(72) SZAFRAN MIKOŁAJ, Piaseczno (PL); ANTOSIK AGNIESZKA,
Nidzica (PL); GŁUSZEK MAŁGORZATA, Warszawa (PL); FALKOWSKI
PAWEŁ, Warszawa (PL); BOBRYK EWA, Warszawa (PL); ŻUROWSKI
RADOSŁAW, Warszawa (PL); ROKICKI GABRIEL, Warszawa (PL);
TRYZNOWSKI MARIUSZ, Warszawa (PL); KACZOROWSKI MARCIN,
Warszawa (PL); LEONOWICZ MARCIN, Warszawa (PL); WIERZBICKI
ŁUKASZ, Ciechanów (PL); KRYJAK MIECZYSŁAW, Bielsko-Biała (PL);
SZCZYGIEŁ MIECZYSŁAW, Kozy (PL)
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(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); POLSPORT
SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Nagolennik piłkarski i sposób wytwarzania nagolennika
B1 (11) 231757
(41) 2017 09 11
(51) A41D 13/05 (2006.01)
A41D 31/02 (2006.01)
(21) 416347
(22) 2016 02 29
(72) SZAFRAN MIKOŁAJ, Piaseczno (PL); ANTOSIK AGNIESZKA,
Nidzica (PL); GŁUSZEK MAŁGORZATA, Warszawa (PL); FALKOWSKI
PAWEŁ, Warszawa (PL); BOBRYK EWA, Warszawa (PL); ŻUROWSKI
RADOSŁAW, Warszawa (PL); ROKICKI GABRIEL, Warszawa (PL);
TRYZNOWSKI MARIUSZ, Warszawa (PL); KACZOROWSKI MARCIN,
Warszawa (PL); LEONOWICZ MARCIN, Warszawa (PL); WIERZBICKI
ŁUKASZ, Ciechanów (PL); KRYJAK MIECZYSŁAW, Bielsko-Biała (PL);
SZCZYGIEŁ MIECZYSŁAW, Kozy (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); POLSPORT
SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Nagolennik piłkarski o zwiększonym stopniu absorbowania
energii
B1 (11) 231718
(41) 2016 10 24
(51) A43B 7/32 (2006.01)
(21) 411933
(22) 2015 04 13
(72) OLSZEWSKI PIOTR, Kraków (PL); GRONIEWSKI PATRYCJUSZ,
Wysoka (PL)
(73) KREATOR GRONIEWSKI KACZMARCZYK SPÓŁKA JAWNA,
Wadowice (PL)
(54) Spód obuwniczy z modułem absorbującym wstrząsy
B1 (11) 231624
(41) 2016 02 15
(51) A47C 1/034 (2006.01)
A47C 1/037 (2006.01)
A47C 7/50 (2006.01)
A61G 15/12 (2006.01)
(21) 409168
(22) 2014 08 12
(72) KOŻUCH GRZEGORZ, Częstochowa (PL); WOLNICKI JERZY,
Kłobuck (PL)
(73) SCHULTZ SEATING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kłobuck (PL)
(54) Mechanizm chowania podnóżka
B1 (11) 231618
(41) 2018 10 22
(51) A47C 1/036 (2006.01)
A47C 1/025 (2006.01)
A47C 7/36 (2006.01)
(21) 421351
(22) 2017 04 20
(72) RUDZIŃSKI BOGDAN, Nidzica (PL); SŁOWIKOWSKI RYSZARD,
Mrągowo (PL); SZCZEPKOWSKI PIOTR, Wolsztyn (PL)
(73) STALMOT & WOLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nidzica (PL)
(54) Przegub cierny jednokierunkowy do mebli tapicerowanych
B1 (11) 231508
(41) 2017 03 27
(51) A47J 27/00 (2006.01)
A47J 27/10 (2006.01)
B65D 81/34 (2006.01)
B65D 30/10 (2006.01)
(21) 414091
(22) 2015 09 21
(72) STOPA GRZEGORZ, Nowy Białcz (PL)
(73) STOPA GRZEGORZ, Nowy Białcz (PL)
(54) Opakowanie do gotowania produktów spożywczych
B1 (11) 231523
(51) A47J 42/22 (2006.01)
A47J 42/24 (2006.01)
(21) 417342

(41) 2017 01 02
(22) 2014 11 24
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(30) 61/907,546
2013 11 22
US
(86) 2014 11 24
PCT/US14/67105
(87) 2015 05 28
WO15/077698
(72) WILSON TRACIE L. C., Westminster (US); DHURU YASHODHAN,
Cincinnati (US); MONTGOMERY KEVIN, Morrow (US); RATTIN
OLIVER, Althen Des Paluds (FR); CARPER E.KENNETH, Cincinnati
(US)
(73) McCormick & Company, Inc., Sparks (US)
(54) Siekacz zwłaszcza do ziół
B1 (11) 231625
(41) 2016 05 09
(51) A61B 5/11 (2006.01)
A63B 23/025 (2006.01)
(21) 410012
(22) 2014 10 31
(72) WAWRZYNIAK ADRIAN, Szczecin (PL)
(73) DOM LEKARSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin (PL)
(54) Urządzenie do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa
B1 (11) 231693
(41) 2016 03 14
(51) A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
(21) 409476
(22) 2014 09 12
(72) MARCZYŃSKI WOJCIECH JÓZEF, Warszawa (PL); RATYŃSKI
GRZEGORZ MARIA, Pruszków (PL); SOBOLEWSKI ANDRZEJ,
Białystok (PL); KRZYŻEK ANDRZEJ, Białystok (PL); CHARKIEWICZ
MARCIN PAWEŁ, Białystok (PL)
(73) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lewickie (PL)
(54) Zespół płytki kostnej z wkrętem kostnym do stabilizacji złamań
B1 (11) 231544
(41) 2015 05 25
(51) A61K 8/42 (2006.01)
A61Q 7/00 (2006.01)
A61Q 5/12 (2006.01)
(21) 406154
(22) 2013 11 20
(72) GRUŻEWSKA KATARZYNA, Gdańsk (PL); ŻEBROWSKA MARIA,
Gdańsk (PL)
(73) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot (PL)
(54) Preparat pielęgnujący włosy, zwłaszcza rzęsy i brwi, stymulujący
ich wzrost i poprawiający ich wygląd
B1 (11) 231671
(41) 2016 05 09
(51) A61K 31/175 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 410019
(22) 2014 10 31
(72) STANISZEWSKA MONIKA, Warszawa (PL); BONDARYK
MAŁGORZATA, Warszawa (PL); OCHAL ZBIGNIEW, Nowa Iwiczna (PL)
(73) NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGOPAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY, Warszawa (PL)
(54) Syntetyczna pochodna aromatyczna i jej zastosowanie do zapobiegania lub leczenia grzybic wywołanych Candida spp.
B1 (11) 231692
(41) 2016 01 18
(51) A61K 31/409 (2006.01)
(21) 408774
(22) 2014 07 07
(72) TRYTEK MARIUSZ, Janów Lubelski (PL); PTASZYŃSKA ANETA,
Świdnik (PL); GRYKO DOROTA, Warszawa (PL); BORSUK GRZEGORZ,
Prawiedniki (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL);
INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL); UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE,
Lublin (PL)
(54) Preparat do zastosowania w leczeniu nosemozy u pszczół
B1 (11) 231687
(51) A61K 35/26 (2015.01)
(21) 420665

(41) 2018 09 10
(22) 2017 02 27
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(72) ZIĘTEK JERZY, Lublin (PL); ADASZEK ŁUKASZ, Lublin (PL);
WINIARCZYK STANISŁAW, Lublin (PL); GUZ LESZEK, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Bezpieczna metoda podawania substancji ślimakom w formie
iniekcji
B1 (11) 231698
(41) 2017 01 16
(51) A61K 36/185 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 413017
(22) 2015 07 03
(72) LEWTAK KINGA, Lubartów (PL); FIOŁKA MARTA, Lublin (PL);
RZYMOWSKA JOLANTA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL);
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Ekstrakt z nasion ślazowca pensylwańskiego Sida hermaphrodita do zastosowania w zwalczaniu zakażeń powodowanych przez
grzyba Candida albicans
B1 (11) 231710
(41) 2018 02 12
(51) A61L 9/00 (2006.01)
A61L 9/16 (2006.01)
A61L 9/20 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24F 13/28 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
(21) 418278
(22) 2016 08 10
(72) KWIATKOWSKI MIROSŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) System oczyszczania i regulacji strumienia powietrza
B1 (11) 231639
(41) 2013 10 28
(51) A61L 27/16 (2006.01)
A61L 27/18 (2006.01)
A61L 27/56 (2006.01)
(21) 398860
(22) 2012 04 17
(72) KRUCIŃSKA IZABELLA, Łódź (PL); STRUSZCZYK MARCIN
HENRYK, Łódź (PL); CHRZANOWSKI MICHAŁ, Łódź (PL);
MAZALEVSKA OLGA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Materiał medyczny do rekonstrukcji naczyń krwionośnych oraz
sposób wytwarzania materiału medycznego
B1 (11) 231620
(41) 2018 08 13
(51) A63B 23/16 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
(21) 421852
(22) 2017 06 09
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie mechatroniczne do rehabilitacji kończyn górnych
B1 (11) 231621
(41) 2018 08 13
(51) A63B 23/16 (2006.01)
(21) 423471
(22) 2017 11 15
(72) TUTAK JACEK STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji koordynacji ruchowej kończyn górnych
B1 (11) 231731
(41) 2017 07 17
(51) A63G 13/06 (2006.01)
(21) 415774
(22) 2016 01 12
(72) KLUSKA TOMASZ, Cieszyn (PL)
(73) WIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kostkowice (PL)
(54) Urządzenie do bujania

Nr 3/2019

B1 (11) 231708
(41) 2018 01 15
(51) B01D 1/06 (2006.01)
B01D 3/02 (2006.01)
(21) 417921
(22) 2016 07 11
(72) PILAS REMIGIUSZ, Straszyn (PL)
(73) PILAS REMIGIUSZ EKO-PIL, Straszyn (PL)
(54) Destylator dwufunkcyjny
B1 (11) 231743
(41) 2015 04 27
(51) B01D 17/038 (2006.01)
B04C 5/103 (2006.01)
(21) 405738
(22) 2013 10 23
(72) PABIŚ ALEKSANDER, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Separator niejednorodnych mieszanin ciekłych
B1 (11) 231640
(41) 2016 02 01
(51) B01D 50/00 (2006.01)
B01D 45/08 (2006.01)
(21) 409047
(22) 2014 07 31
(72) GRZESIŃSKI MAREK, Kielce (PL)
(73) GRZESIŃSKI MAREK, Kielce (PL)
(54) Filtr zwłaszcza mgły olejowej, pary wodnej, substancji kleistych
i aerozoli zawartych w filtrowanym powietrzu
B1 (11) 231706
(41) 2017 12 04
(51) B01D 53/04 (2006.01)
(21) 417354
(22) 2016 05 30
(72) SMOŁA RYSZARD, Gdańsk (PL)
(73) ACES SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Filtr węglowy
B1 (11) 231754
(41) 2017 05 22
(51) B01D 53/26 (2006.01)
B01D 53/96 (2006.01)
(21) 415525
(22) 2015 12 23
(72) ROGALA ZBIGNIEW, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób adsorpcyjnego osuszania gazu
B1 (11) 231697
(41) 2017 01 02
(51) B01D 53/047 (2006.01)
B01D 53/053 (2006.01)
(21) 412965
(22) 2015 06 30
(72) NOWAK WOJCIECH, Częstochowa (PL); BUDNER ZBIGNIEW,
Kędzierzyn-Koźle (PL); MAJCHRZAK-KUCĘBA IZABELA,
Częstochowa (PL); WAWRZYŃCZAK DARIUSZ, Częstochowa (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób wychwytu ditlenku węgla z mieszanin gazowych metodą próżniowej adsorpcji zmiennociśnieniowej
B1 (11) 231689
(41) 2013 10 14
(51) B01D 53/74 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
(21) 398753
(22) 2012 04 07
(72) SZCZYGIELSKI TOMASZ, Sulejówek (PL)
(73) RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA, Racibórz (PL); EKOTECHCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób przeprowadzania rozdrabniania i hydratacji popiołów
zawartych w splinach i zestaw do rozdrabniania i hydratacji popiołów
w spalinach
B1 (11) 231744
(51) B01D 53/74 (2006.01)
F23G 7/06 (2006.01)

(41) 2015 08 03
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(21) 408340
(22) 2014 05 27
(72) GIZICKI STEFAN, Gliwice (PL); CZERNECKI JÓZEF, Gliwice (PL);
MICZKOWSKI ZDZISŁAW, Gliwice (PL); KRAWIEC GRZEGORZ,
Zabrze (PL); KOLCZYK EWA, Gliwice (PL); ANYSZKIEWICZ
KATARZYNA, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób utylizacji gazów odpadowych, zwłaszcza gazów gardzielowych z pieca szybowego

(21) 415380
(22) 2015 12 18
(72) LEWANDOWSKI DARIUSZ, Gliwice (PL); KOZŁOWSKI JERZY,
Gliwice (PL); MIKŁASZ WOJCIECH, Chorzów (PL)
(73) RECUPYL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski (PL)
(54) Sposób otrzymywania granulatów metalicznych cynku i mosiądzu o wysokiej czystości z odpadów baterii cynkowo-manganowych,
cynkowo-węglowych i alkalicznych

B1 (11) 231714
(41) 2016 10 10
(51) B01D 69/02 (2006.01)
B01D 71/38 (2006.01)
B01D 67/00 (2006.01)
(21) 411839
(22) 2015 03 31
(72) WITT KATARZYNA, Bydgoszcz (PL); RADZYMIŃSKA-LENARCIK
ELŻBIETA, Bydgoszcz (PL); EITNER KRYSTIAN, Bogdanowo (PL);
URBANIAK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Polimerowa membrana inkluzyjna oraz sposób jej otrzymywania

B1 (11) 231552
(41) 2017 11 06
(51) B04B 3/00 (2006.01)
B08B 3/04 (2006.01)
(21) 416964
(22) 2016 04 25
(72) BARAN MICHAŁ, Werynia (PL); MAŚLACH MIROSŁAW,
Domostawa (PL); OFIARA DARIUSZ, Trześń (PL)
(73) KOLTEX PLASTIC RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kolbuszowa (PL)
(54) Urządzenie do mycia i suszenia rozdrobnionych odpadów
z tworzyw sztucznych, zwłaszcza odpadów foliowych

B1 (11) 231568
(41) 2015 03 16
(51) B01J 23/89 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)
B01J 23/72 (2006.01)
C07B 37/04 (2006.01)
(21) 405268
(22) 2013 09 06
(72) BARTCZAK PIOTR, Katowice (PL); POLAŃSKI JAROSŁAW,
Katowice (PL); KORZEC MATEUSZ, Gorlice (PL); KAPKOWSKI
MACIEJ, Przyrów (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
BARTCZAK PIOTR NANO-CHEM-TECH, Katowice (PL)
(54) Nanokatalizator Pd/Cu, sposób jego otrzymywania oraz zastosowanie
B1 (11) 231653
(41) 2016 02 29
(51) B02C 13/08 (2006.01)
(21) 409245
(22) 2014 08 25
(72) MERCHUT ARTUR, Łaziska Górne (PL); SROCZYŃSKI
SŁAWOMIR, Mikołów (PL); KRAJEWSKI BARTŁOMIEJ, Zabrze (PL)
(73) FPM SPÓŁKA AKCYJNA, Mikołów (PL)
(54) Młyn wentylatorowy do mielenia rud metali
B1 (11) 231742
(41) 2015 01 05
(51) B02C 19/08 (2006.01)
(21) 404455
(22) 2013 06 26
(72) HUBER MIŁOSZ, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Moździerz laboratoryjny
B1 (11) 231587
(41) 2016 06 20
(51) B03B 9/06 (2006.01)
(21) 410668
(22) 2014 12 19
(72) PILAWSKI MAREK, Legionowo (PL); PABJAN ZBIGNIEW,
Konin (PL); ZIĘTEK FILIP, Warszawa (PL); MISZCZUK URSZULA
MAGDALENA, Porosty Kolonia (PL); PALAK IGOR, Jawidz (PL);
MENTEL LESZEK, Białystok (PL)
(73) PILAWSKI MAREK, Legionowo (PL); PABJAN ZBIGNIEW,
Konin (PL); ZIĘTEK FILIP, Warszawa (PL); MISZCZUK URSZULA
MAGDALENA, Porosty Kolonia (PL); PALAK IGOR, Jawidz (PL);
MENTEL LESZEK, Białystok (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania paliw stałych, ciekłych i gazowych
i sposób wytwarzania paliw stałych, ciekłych i gazowych z opadów
B1 (11) 231666
(51) B03B 9/06 (2006.01)
B09B 5/00 (2006.01)

(41) 2017 06 19

B1 (11) 231752
(41) 2017 05 22
(51) B04C 3/00 (2006.01)
B01D 45/16 (2006.01)
(21) 414740
(22) 2015 11 10
(72) NAWARA RAFAŁ, Trzebień (PL)
(73) NAWARA MARZENA NAWARA SERWIS SPÓŁKA CYWILNA,
Trzebień (PL); NAWARA RAFAŁ NAWARA SERWIS SPÓŁKA
CYWILNA, Trzebień (PL)
(54) Cyklon poprzeczny do odpylania gazu
B1 (11) 231558
(41) 2013 10 28
(51) B05B 15/12 (2006.01)
(21) 399008
(22) 2012 04 27
(72) CHODKOWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); SOSZYŃSKI
WOJCIECH, Dobrzyń (PL)
(73) CHODKOWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); SOSZYŃSKI
WOJCIECH, Dobrzyń (PL)
(54) Kabina do napylania farbami proszkowymi
B1 (11) 231748
(41) 2017 01 16
(51) B07B 1/28 (2006.01)
B07B 1/00 (2006.01)
(21) 413057
(22) 2015 07 07
(72) GAWENDA TOMASZ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Wibracyjny przesiewacz wielopokładowy
B1 (11) 231739
(41) 2015 01 05
(51) B07B 1/48 (2006.01)
(21) 404552
(22) 2013 07 03
(72) KALINIEWICZ ZDZISŁAW, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Sito prętowe
B1 (11) 231740
(41) 2015 01 19
(51) B07B 1/48 (2006.01)
(21) 404673
(22) 2013 07 12
(72) KALINIEWICZ ZDZISŁAW, Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Sortownik linowy do nasion
B1 (11) 231732
(51) B07B 4/06 (2006.01)
B09B 5/00 (2006.01)

(41) 2017 12 04
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(21) 417317
(22) 2016 05 25
(72) ZARZYCKI WOJCIECH, Czarna (PL); LEWANDOWSKI ANDRZEJ,
Zielona Góra (PL); KLOTZSCHE ALEKSANDER, Rybaki (PL)
(73) HUT TECHNIKA ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(54) Urządzenie do separacji odpadów
B1 (11) 231612
(41) 2018 08 27
(51) B08B 9/087 (2006.01)
B24B 5/22 (2006.01)
B24B 5/36 (2006.01)
(21) 420646
(22) 2017 02 24
(72) CZACHOROWSKI BARTOSZ JAKUB, Warszawa (PL)
(73) CZACHOROWSKI BARTOSZ JAKUB, Warszawa (PL)
(54) Sposób i urządzenie do usuwania nadruku z cylindrycznego
opakowania metalowego
B1 (11) 231670
(41) 2016 01 04
(51) B09B 3/00 (2006.01)
(21) 408675
(22) 2014 06 26
(72) BOGACKA IZABELLA, Warszawa (PL); LEWANDOWSKI
STANISŁAW, Warszawa (PL); SZCZYTOWSKI BARTOSZ,
Warszawa (PL)
(73) LABORATORIUM CZYSTYCH TECHNOLOGII ACREN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób recyklingu odpadowych materiałów hydroizolacyjnych
B1 (11) 231713
(41) 2018 04 23
(51) B09B 3/00 (2006.01)
C10B 53/02 (2006.01)
(21) 419111
(22) 2016 10 14
(72) BARANIAK MAREK, Poznań (PL); KOPCZYŃSKI KACPER,
Więcbork (PL); GRAŚ MAŁGORZATA, Kórnik (PL); LOTA GRZEGORZ,
Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiałów węglowych o rozwiniętej powierzchni do zastosowań elektrochemicznych
B1 (11) 231490
(41) 2018 10 08
(51) B21D 22/02 (2006.01)
B30B 15/02 (2006.01)
(21) 421172
(22) 2017 04 05
(72) ROKOWSKI PAWEŁ, Inwałd (PL); PABIAN CZESŁAW,
Andrychów (PL)
(73) KZWM OGNIOCHRON SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów (PL)
(54) Układ narzędzi prasy do tłoczenia korpusów gaśnic, zwłaszcza
gaśnic samochodowych

Nr 3/2019

B1 (11) 231521
(41) 2018 11 19
(51) B21K 1/02 (2006.01)
B21H 1/14 (2006.01)
B21J 5/02 (2006.01)
B21K 21/12 (2006.01)
(21) 425784
(22) 2018 05 30
(72) SAMOŁYK GRZEGORZ, Turka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie i sposób kształtowania kuli drążonej metodą kucia
B1 (11) 231738
(41) 2015 01 05
(51) B22C 1/18 (2006.01)
(21) 404416
(22) 2013 06 24
(72) STYPUŁA BARBARA, Kraków (PL); HUTERA BARBARA,
Kraków (PL); STAROWICZ MARIA, Kraków (PL); DROŻYŃSKI
DARIUSZ, Kraków (PL); SMYKSY KRZYSZTOF, Igołomia (PL); KMITA
ANGELIKA, Maszków (PL); HAJOS MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego
na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami
B1 (11) 231627
(41) 2017 11 06
(51) B22D 7/00 (2006.01)
B22D 11/108 (2006.01)
(21) 416967
(22) 2016 04 25
(72) MAJCHROWICZ IZABELA, Olszowa (PL); BARAŃSKI JÓZEF,
Gliwice (PL); WITEK JERZY, Gliwice (PL); KANIA HARALD,
Katowice (PL)
(73) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,
Warszawa (PL)
(54) Sposób ograniczenia utleniania wlewków stalowych
B1 (11) 231644
(41) 2017 07 03
(51) B22D 11/18 (2006.01)
B22D 46/00 (2006.01)
G01N 21/85 (2006.01)
G01N 33/20 (2006.01)
(21) 415693
(22) 2015 12 31
(72) IGNASZAK ZENON, Puszczykowo (PL); HAJKOWSKI JAKUB,
Poznań (PL); POPIELARSKI PAWEŁ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Układ pomiaru czasu lub prędkości napełniania wnęki formy
odlewniczej

B1 (11) 231491
(41) 2018 10 08
(51) B21D 22/02 (2006.01)
B30B 15/02 (2006.01)
(21) 421173
(22) 2017 04 05
(72) ROKOWSKI PAWEŁ, Inwałd (PL); PABIAN CZESŁAW,
Andrychów (PL)
(73) KZWM OGNIOCHRON SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów (PL)
(54) Sposób wytwarzania korpusów gaśnic, zwłaszcza gaśnic samochodowych

B1 (11) 231589
(41) 2016 09 26
(51) B22D 21/04 (2006.01)
B22C 9/04 (2006.01)
C22C 49/00 (2006.01)
C22C 49/04 (2006.01)
(21) 411733
(22) 2015 03 24
(72) THONII LOTHAR RUDOLF, Jakobsbad (CH)
(73) THONI ALUTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola (PL)
(54) Sposób wytwarzania odlewów z stopów lekkich zbrojonych
strefowo elementami metalowymi w formie wtopek, zwłaszcza
w formach piaskowych i trwałych

B1 (11) 231500
(41) 2018 11 19
(51) B21D 51/08 (2006.01)
B21K 1/02 (2006.01)
B21K 21/12 (2006.01)
B21H 1/14 (2006.01)
(21) 425783
(22) 2018 05 30
(72) SAMOŁYK GRZEGORZ, Turka (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Narzędzia i sposób kształtowania na zimno kuli drążonej

B1 (11) 231729
(41) 2015 07 06
(51) B22F 3/16 (2006.01)
C22C 1/04 (2006.01)
C22C 5/06 (2006.01)
H01H 1/023 (2006.01)
H01H 11/04 (2006.01)
(21) 406726
(22) 2013 12 30
(72) WŁOCH GRZEGORZ, Koźmice Wielkie (PL); SKRZEKUT
TOMASZ, Rupniów (PL); SOBOTA JAKUB, Zawierzbie (PL)

Nr 3/2019
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(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Kompozyt, zwłaszcza na styki elektryczne i sposób wytwarzania
kompozytu
B1 (11) 231560
(41) 2017 09 25
(51) B23B 51/08 (2006.01)
(21) 416602
(22) 2016 03 23
(72) RZEWUCKI GRZEGORZ, Mielec (PL)
(73) RZEWUCKA EDYTA NARZĘDZIA I MATERIAŁY ŚCIERNE NIKO,
Mielec (PL)
(54) Wiertło-rozwiertak
B1 (11) 231724
(41) 2017 09 25
(51) B23H 9/06 (2006.01)
B21C 51/00 (2006.01)
(21) 417791
(22) 2016 06 30
(72) GÓRKA KRZYSZTOF, Poznań (PL); SURMA WOJCIECH,
Lusowo (PL)
(73) WAVIN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Buk (PL)
(54) Wydłużony kielich rury, sposób znakowania wydłużonego kielicha rury i urządzenie do znakowania wydłużonego kielicha rury
B1 (11) 231549
(41) 2016 03 29
(51) B23K 11/02 (2006.01)
F16F 9/02 (2006.01)
E05F 3/02 (2006.01)
B60G 11/27 (2006.01)
A61G 7/018 (2006.01)
A61G 15/02 (2006.01)
(21) 413934
(22) 2015 09 12
(72) BRZOZOWSKI JACEK, Zręcin (PL)
(73) FA KROSNO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Trzpień oraz sposób jego zgrzewania do dna cylindra sprężyny
gazowej
B1 (11) 231537
(41) 2017 02 27
(51) B23K 37/04 (2006.01)
(21) 418703
(22) 2016 09 15
(72) WOLNY TOMASZ, Sokolniki (PL); ŚWIĄTEK DARIUSZ,
Września (PL); MACIŃSKI ŁUKASZ, Września (PL); JAROTA
KRZYSZTOF, Środa Wielkopolska (PL)
(73) MERAMONT SPÓŁKA AKCYJNA, Września (PL)
(54) Obrotnik do spawania, zwłaszcza zbiorników
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B1 (11) 231585
(41) 2016 09 12
(51) B25J 9/14 (2006.01)
B25J 9/08 (2006.01)
F15B 15/10 (2006.01)
B29C 70/84 (2006.01)
A61B 1/005 (2006.01)
(21) 411490
(22) 2015 03 05
(72) FRAŚ JAN, Słupia Wielka (PL); CZARNOWSKI JAN,
Starogard Gdański (PL); GŁÓWKA JAKUB, Warszawa (PL); MACIAŚ
MATEUSZ, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania modułu manipulatora miękkiego
B1 (11) 231565
(41) 2017 07 03
(51) B27N 3/02 (2006.01)
B27N 3/08 (2006.01)
C09J 161/24 (2006.01)
(21) 415406
(22) 2015 12 21
(72) CHMIELEWSKI ROBERT, Piekary (PL)
(73) COMPLET CHMIELEWSCY SPÓŁKA JAWNA, Myślęcin (PL)
(54) Sposób wytwarzania płyt arkuszowych i zespół do wytwarzania
płyt arkuszowych
B1 (11) 231555
(41) 2014 04 28
(51) B28D 1/26 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
(21) 401198
(22) 2012 10 14
(72) GRZYB ZBIGNIEW, Zbrojewsko (PL)
(73) DREWBET-SPÓŁKA JAWNA ELŻBIETA I DARIUSZ ROGACZEWSCY,
JOLANTA I ZBIGNIEW GRZYBOWIE, Zbrojewsko (PL)
(54) Sposób wytwarzania płytki
B1 (11) 231595
(41) 2017 07 31
(51) B29C 49/04 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
B29B 13/08 (2006.01)
(21) 415907
(22) 2016 01 26
(72) SYPEK JACEK, Bydgoszcz (PL)
(73) GRABOWSKI STANISŁAW ZAKŁAD PRODUKCJI FORM,
NARZĘDZI SPECJALNYCH I PRZETWÓRSTWA TWORZYW
SZTUCZNYCH GRAFORM, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania spienionych elementów z tworzyw sztucznych

B1 (11) 231489
(41) 2018 10 08
(51) B23K 101/12 (2006.01)
(21) 421020
(22) 2017 03 28
(72) MUSIAŁ SŁAWOMIR, Gdynia (PL); SKOWRONEK MIROSŁAW,
Pruszcz Gdański (PL)
(73) BASE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszwały (PL)
(54) Sposób wytwarzania obudów rozdzielnic elektroenergetycznych o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych z zachowaniem wymaganej geometrii

B1 (11) 231574
(41) 2018 06 04
(51) B29C 64/124 (2017.01)
B29C 67/02 (2017.01)
(21) 419615
(22) 2016 11 28
(72) DUDEK OLAF, Łaziska Górne (PL); KLEIN WOJCIECH, Knurów (PL);
MACHOCZEK TOMASZ, Rybnik (PL); KUŚ BARTŁOMIEJ, Olkusz (PL);
MACURA DOMINIK, Górki Małe (PL)
(73) INTMAT STRUCTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania inteligentnych struktur kompozytowych
metodą druku 3D

B1 (11) 231750
(41) 2017 04 10
(51) B25G 1/04 (2006.01)
B25G 3/12 (2006.01)
B25G 3/20 (2006.01)
B25J 18/02 (2006.01)
(21) 414217
(22) 2015 09 30
(72) TROJNACKI MACIEJ TOMASZ, Warszawa (PL); OGONOWSKI
MAREK, Zambrów (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Mechanizm do niezależnego blokowania obrotu i wysuwu

B1 (11) 231538
(41) 2018 06 04
(51) B29C 64/227 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
(62) 416437
(21) 425084
(22) 2016 03 09
(72) SZCZUREK PAWEŁ, Kraków (PL); GŁOWACKI KONRAD, Ustka (PL);
GRZYMAŁA-GOSZCZYŃSKI MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) SINTERIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania obiektów trójwymiarowych metodą selektywnego spiekania
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B1 (11) 231556
(41) 2014 04 14
(51) B30B 9/26 (2006.01)
(21) 401127
(22) 2012 10 10
(72) BAUER PETER, Przeworsk (PL)
(73) B & P ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Przeworsk (PL)
(54) Element drenażowy z powłoką filtracyjną w prasach, zwłaszcza
owocowych
B1 (11) 231614
(41) 2018 10 08
(51) B41M 1/06 (2006.01)
B41M 1/02 (2006.01)
(21) 421170
(22) 2017 04 05
(72) PIOTROWSKI STEFAN, Kraków (PL)
(73) WCISŁO BOGUSŁAW ZAKŁAD POLIGRAFICZNY KOLOR-DRUK,
Wieluń (PL)
(54) Sposób wytwarzania opakowań z nadrukiem ozdobnym oraz
opakowanie z nadrukiem ozdobnym wytworzone tym sposobem
B1 (11) 231615
(41) 2018 10 08
(51) B41M 1/28 (2006.01)
(21) 421227
(22) 2017 04 07
(72) MIRKIEWICZ TOMASZ, Włocławek (PL); SMOLIŃSKI PAWEŁ,
Włocławek (PL); GAJADHUR MARTA, Warszawa (PL)
(73) OPAKOFARB ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek (PL)
(54) Sposób wytwarzania metalowych arkuszy z nadrukiem oraz
metalowy arkusz z nadrukiem
B1 (11) 231487
(41) 2018 09 10
(51) B41M 7/02 (2006.01)
(21) 420673
(22) 2017 02 27
(72) BARAN MICHAŁ, Katowice (PL)
(73) DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SPÓŁKA JAWNA,
Katowice (PL)
(54) Sposób ujednolicania mieszanki pudru drukarskiego do nadruku na maszynie offsetowej
B1 (11) 231695
(41) 2016 09 26
(51) B60L 11/18 (2006.01)
B25J 19/00 (2006.01)
B25J 5/00 (2006.01)
G05D 1/02 (2006.01)
(21) 411597
(22) 2015 03 15
(72) LUDWIŃSKI MAREK, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Układ do obróbki automatycznej
B1 (11) 231717
(41) 2016 09 26
(51) B60L 11/18 (2006.01)
B25J 19/00 (2006.01)
B25J 5/02 (2006.01)
G05D 1/02 (2006.01)
(21) 411599
(22) 2015 03 15
(72) LUDWIŃSKI MAREK, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Układ do obróbki automatycznej
B1 (11) 231492
(41) 2018 10 08
(51) B60M 1/20 (2006.01)
(21) 421191
(22) 2017 04 06
(72) MARAS RAFAŁ, Częstochowa (PL); BŁOCH ARKADIUSZ, Olsza (PL)
(73) ART IN ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koluszki (PL)
(54) Sposób budowy sieci trakcyjnej dla pojazdów elektrycznych
i zestaw urządzeń do budowy sieci trakcyjnej

Nr 3/2019

B1 (11) 231507
(41) 2016 07 04
(51) B60R 22/34 (2006.01)
B60R 22/36 (2006.01)
B60R 22/42 (2006.01)
(21) 411886
(22) 2015 04 03
(72) MUSZYŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); MUSZYŃSKI ARTUR,
Warszawa (PL); MITAS PIOTR, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI, Warszawa (PL); IDAP
TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie blokujące jednokierunkowo możliwość przesuwu
pasa wykonanego z tkaniny lub tworzywa sztucznego
B1 (11) 231494
(41) 2018 10 08
(51) B60S 1/26 (2006.01)
B60S 1/32 (2006.01)
(21) 421251
(22) 2017 04 06
(72) GNATOWSKA RENATA, Częstochowa (PL); GNATOWSKI ADAM,
Częstochowa (PL); PALUTKIEWICZ PAWEŁ, Częstochowa (PL);
JAMROZIK ARKADIUSZ, Michałów (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Zespół konstrukcyjny wycieraczki samochodowej
B1 (11) 231495
(41) 2018 10 08
(51) B60S 1/26 (2006.01)
B60S 1/32 (2006.01)
(21) 421252
(22) 2017 04 06
(72) GNATOWSKA RENATA, Częstochowa (PL); GNATOWSKI ADAM,
Częstochowa (PL); PALUTKIEWICZ PAWEŁ, Częstochowa (PL);
JAMROZIK ARKADIUSZ, Michałów (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Zespół konstrukcyjny wycieraczki samochodowej
B1 (11) 231535
(41) 2018 02 12
(51) B60S 1/34 (2006.01)
(21) 423065
(22) 2016 02 12
(30) 102015205870.0
2015 04 01
DE
(86) 2016 02 12
PCT/EP16/52970
(87) 2016 10 06
WO16/155931
(72) HAWIGHORST Achim, Buehlertal (DE)
(73) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart (DE)
(54) Układ łączenia ramienia wycieraczki
B1 (11) 231622
(41) 2018 03 26
(51) B61B 3/02 (2006.01)
A63G 7/00 (2006.01)
(21) 423445
(22) 2017 11 14
(72) GOCZAŁ MAREK, Zebrzydowice (PL); SITEK RADOSŁAW,
Kraków (PL); PRUSAK DANIEL, Kraków (PL); KARPIEL GRZEGORZ,
Kraków (PL)
(73) ENERGY 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ENERGYLANDIA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Przytkowice (PL)
(54) Pojazd oraz tor pojazdu
B1 (11) 231600
(41) 2018 01 03
(51) B62D 55/084 (2006.01)
B62D 55/104 (2006.01)
(21) 417780
(22) 2016 06 30
(72) MUSZYŃSKI TOMASZ, Kobyłka (PL); KROGUL PIOTR,
Warszawa (PL); RUBIEC ARKADIUSZ, Kobyłka (PL); JASKÓŁOWSKI
MIROSŁAW, Karolew (PL); PRZYBYSZ MIROSŁAW, Warszawa (PL);
SPADŁO KACPER, Skarżysko-Kamienna (PL); CIEŚLIK KAROL,
Piotrków Kolonia (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Warszawa (PL)
(54) Kompaktowe składane podwozie gąsienicowe
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B1 (11) 231596
(41) 2017 08 16
(51) B62D 57/032 (2006.01)
(21) 415987
(22) 2016 02 01
(72) WOJTKOWIAK DOMINIK, Kamionki (PL); TALAŚKA KRZYSZTOF,
Poznań (PL); MALUJDA IRENEUSZ, Luboń (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Kroczący wielofunkcyjny robot mobilny

B65D 5/72 (2006.01)
B65D 25/54 (2006.01)
(21) 414711
(22) 2015 11 06
(72) RĘKAWEK DARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) INTERDRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Wykrój sześciennego pojemnika zwłaszcza na kartki do notatek
i przybory do pisania

B1 (11) 231524
(41) 2018 01 29
(51) B62D 63/06 (2006.01)
(21) 417967
(22) 2016 07 15
(72) KOZIOŁEK SEBASTIAN, Sieradz (PL); CON MACIEJ,
Drezdenko (PL); SATKOWSKI JACEK, Śrem (PL); NOWICKI KRYSTIAN,
Przytoczna (PL); GRZEŚ JAN, Kaczory (PL); JAWORSKI TOMASZ,
Bogatynia (PL)
(73) BRENDERUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieleń (PL)
(54) Przyczepa wielofunkcyjna

B1 (11) 231751
(41) 2017 05 08
(51) B65D 19/26 (2006.01)
B27K 3/52 (2006.01)
A61L 2/16 (2006.01)
(21) 414553
(22) 2015 10 27
(72) SUWAJ STANISŁAW, Osielec (PL); STARŻYK KRZYSZTOF,
Chrzanów (PL); PRZYBEK PIOTR, Kraków (PL)
(73) DREWPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jordanów (PL)
(54) Transportowa paleta kaskadowa zabezpieczona bakteriologicznie

B1 (11) 231638
(41) 2016 02 15
(51) B64C 27/46 (2006.01)
B64C 27/48 (2006.01)
B64C 27/02 (2006.01)
(21) 409108
(22) 2014 08 05
(72) TRENDAK ARTUR, Reguły (PL)
(73) TRENDAK ARTUR, Reguły (PL)
(54) Łopata wirnika wiatrakowca oraz nakładka na łopatę wirnika
wiatrakowca
B1 (11) 231725
(41) 2015 08 17
(51) B65B 49/08 (2006.01)
B65B 51/14 (2006.01)
B65B 11/50 (2006.01)
(21) 407113
(22) 2014 02 09
(72) JEŻEWSKI ANDRZEJ, Oława (PL)
(73) JEŻEWSKI ANDRZEJ PROMET-PLAST SPÓŁKA CYWILNA
ELŻBIETA JEŻEWSKA ANDRZEJ JEŻEWSKI, Godzikowice (PL);
JEŻEWSKA ELŻBIETA PROMET-PLAST SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA
JEŻEWSKA ANDRZEJ JEŻEWSKI, Godzikowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania blistrowego zespołu opakowaniowego
zamykanego ponownie po otwarciu i urządzenie do realizacji tego
sposobu
B1 (11) 231711
(41) 2018 02 26
(51) B65D 1/00 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
(21) 418382
(22) 2016 08 18
(72) HAPONIK RYSZARD, Wilczewo (PL); HAPONIK KRZYSZTOF,
Wilczewo (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE TOREL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Augustów (PL)
(54) Sposób wytworzenia cienkościennego opakowania metodą
formowania wtryskowego i cienkościenne opakowanie
B1 (11) 231648
(41) 2015 03 16
(51) B65D 1/04 (2006.01)
B65D 23/00 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
(21) 405340
(22) 2013 09 13
(72) BROKEMPER ANDREAS, Wiesbaden (DE); KALINOWSKA
ANNA, Toruń (PL); WIECZORKOWSKI ZDZISŁAW, Toruń (PL)
(73) VINPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń (PL)
(54) Opakowanie funkcjonalne do przechowywania płynnych produktów spożywczych
B1 (11) 231658
(51) B65D 5/02 (2006.01)

(41) 2017 05 08

B1 (11) 231730
(41) 2017 07 03
(51) B65D 88/12 (2006.01)
B65D 88/54 (2006.01)
(21) 415403
(22) 2015 12 21
(72) WITCZAK MARCIN, Toruń (PL)
(73) LAUDE SMART INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Kontener do przewozu produktów, zwłaszcza w formie sypkiej
B1 (11) 231647
(41) 2015 10 26
(51) B65G 1/04 (2006.01)
B62B 3/04 (2006.01)
(21) 407941
(22) 2014 04 18
(72) POLITOWSKI PAWEŁ, Poznań (PL)
(73) LINKE MARCIN, Poznań (PL)
(54) Urządzenie transportowe
B1 (11) 231613
(41) 2018 09 24
(51) B65G 61/00 (2006.01)
B65G 57/00 (2006.01)
B21D 43/22 (2006.01)
(21) 420829
(22) 2017 03 13
(72) PRUSZYŃSKI TOMASZ, Bielsk Podlaski (PL)
(73) PRUSZYŃSKI TOMASZ ZAPROM, Bielsk Podlaski (PL)
(54) Układarka, zwłaszcza do układania arkuszy blach w stosy
B1 (11) 231611
(41) 2018 07 16
(51) B65H 5/02 (2006.01)
B65H 5/22 (2006.01)
B41F 7/10 (2006.01)
(21) 420119
(22) 2017 01 05
(72) CIEMIŃSKI MIROSŁAW, Koszalin (PL)
(73) CIEMIŃSKI MIROSŁAW PRYMAT PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWE, Koszalin (PL)
(54) Zespół przenośnika płyt, zwłaszcza arkuszy tektury, szczególnie
w wielokolorowej drukarce
B1 (11) 231551
(41) 2018 01 29
(51) B66B 17/04 (2006.01)
B66B 17/00 (2006.01)
(21) 418089
(22) 2016 07 27
(72) OLSZEWSKI JANUSZ, Herby (PL); RATUSZNY KRYSTIAN,
Bytom (PL); FIUTKA LUDWIK, Bytom (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Tarnowskie Góry (PL)
(54) Układ wyciągów szybowych, zwłaszcza w płytkim szybie
do transportu osób
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B1 (11) 231496
(41) 2018 10 22
(51) B66C 1/00 (2006.01)
B66C 1/10 (2006.01)
E04G 21/14 (2006.01)
(21) 421277
(22) 2017 04 11
(72) ZADYKOWICZ JAN, Jurowce (PL); CZYŻEWSKI MIROSŁAW,
Białystok (PL); SZPILAREWICZ JOSYP, Iwano-Frankiwsk (UA)
(73) JAZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54) Chwytak nożycowy
B1 (11) 231567
(41) 2018 01 15
(51) B67C 3/26 (2006.01)
B65B 39/00 (2006.01)
A23L 2/04 (2006.01)
A23L 2/00 (2006.01)
(21) 417950
(22) 2016 07 13
(72) BOJANOWICZ ZBIGNIEW, Stary Kobylnik (PL)
(73) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Białobrzegi (PL)
(54) Sposób dozowania napoju z owocowymi cząstkami stałymi
B1 (11) 231723
(41) 2017 06 05
(51) B67D 7/06 (2010.01)
B65D 51/28 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
(21) 417433
(22) 2016 06 03
(72) OHLA ALEKSANDER, Bydgoszcz (PL); CHABOWSKI WOJCIECH,
Gębice (PL)
(73) AKSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
(54) Nakrętka dozownik
B1 (11) 231602
(41) 2017 11 20
(51) B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 417933
(22) 2016 07 13
(72) DZIMITROWICZ ANNA, Kamienna Góra (PL); GRĘDA
KRZYSZTOF, Wrocław (PL); JAMRÓZ PIOTR, Wrocław (PL); NYK
MARCIN, Wrocław (PL); POHL PAWEŁ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania nanostruktur Au lub Ag z zastosowaniem mikrowyładowania jarzeniowego oraz przepływowy układ
reakcyjno-wyładowczy do realizacji tego sposobu
B1 (11) 231485
(41) 2018 07 16
(51) B82Y 15/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
G01N 30/56 (2006.01)
G01N 30/60 (2006.01)
(21) 420175
(22) 2017 01 13
(72) KUNA EWELINA, Rzeszów (PL); ŁOMOT DARIUSZ,
Warszawa (PL); COLMENARES QUINTERO JUAN CARLOS,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i urządzenie do osadzania nanocząstek na wewnętrznych ścianach kapilary polimerowej z użyciem fal ultradźwiękowych
B1 (11) 231747
(41) 2016 12 19
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
C01B 32/158 (2017.01)
(21) 412710
(22) 2015 06 15
(72) JANICKI DAMIAN, Zabrze (PL); ĆWIEK JANUSZ,
Ruda Śląska (PL); MACEK MAGDALENA, Niepla (PL); WALICZEK
WERONIKA, Goczałkowice-Zdrój (PL)

Nr 3/2019

(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania proszku z nanorurkami węglowymi
do strumieniowego wprowadzania nanorurek węglowych do jeziorka ciekłego metalu w spawalniczych procesach stopowania
powierzchniowego materiałów metalowych
B1 (11) 231694
(41) 2016 05 09
(51) B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C01G 41/00 (2006.01)
C22C 19/03 (2006.01)
(21) 410148
(22) 2014 11 14
(72) LESZCZYŃSKA-SEJDA KATARZYNA, Zabrze (PL); BENKE
GRZEGORZ, Gliwice (PL); DUBRAWSKI MAREK, Gliwice (PL);
CHMIELARZ ANDRZEJ, Gliwice (PL); KOPYTO DOROTA,
Gliwice (PL); STASZEWSKI MARIUSZ, Gliwice (PL); MAJEWSKI
TOMASZ, Warszawa (PL); PIĘTASZEWSKI JAN, Warszawa (PL);
MICHAŁOWSKI JERZY, Warszawa (PL); PIETEK ELŻBIETA,
Gliwice (PL); MACHELSKA GRAŻYNA, Gliwice (PL); WITMAN
KRYSTYNA, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL); WOJSKOWA
AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa (PL); INNOVATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania bezwodnego nanokrystalicznego wolframianu(VI) niklu(II) wysokiej czystości
B1 (11) 231548
(41) 2016 03 14
(51) C01B 21/06 (2006.01)
C30B 19/00 (2006.01)
C30B 29/38 (2006.01)
(21) 409465
(22) 2014 09 11
(72) KUCHARSKI ROBERT, Warszawa (PL); ZAJĄC MARCIN,
Garwolin (PL); GRZYBOWSKA DOROTA, Warszawa (PL);
KAROLCZUK WERONIKA, Warszawa (PL)
(73) AMMONO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania monokrystalicznego azotku zawierającego gal
B1 (11) 231745
(41) 2016 04 25
(51) C01B 21/48 (2006.01)
C01F 5/24 (2006.01)
(21) 409847
(22) 2014 10 20
(72) SZCZERBA JACEK, Kraków (PL); URBAŃCZYK LESZEK,
Chrzanów (PL); WANTUCH WIESŁAW, Libiąż (PL); LIS JERZY,
Skawina (PL); FIGURA MARCIN, Kraków (PL); MADEJ DOMINIKA,
Skała (PL); PĘDZICH ZBIGNIEW, Kraków (PL); MAJKA-WANTUCH
MARIA, Libiąż (PL); KURZAŃSKA AGNIESZKA, Kwaczała (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); ZAKŁADY MAGNEZYTOWE
ROPCZYCE SPÓŁKA AKCYJNA, Ropczyce (PL); ALWERNIA SPÓŁKA
AKCYJNA, Alwernia (PL)
(54) Sposób otrzymywania azotanu wapnia i wodorotlenku magnezu
B1 (11) 231704
(41) 2016 12 19
(51) C01B 31/36 (2006.01)
B01J 32/00 (2006.01)
(21) 417056
(22) 2016 04 29
(72) CZOSNEK CEZARY, Kraków (PL); JANIK JERZY F., Radziszów (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania porowatego kompozytu typu SiC/{C/SiC}
B1 (11) 231705
(51) C01B 31/36 (2006.01)
B01J 32/00 (2006.01)

(41) 2016 12 19
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(21) 417057
(22) 2016 04 29
(72) CZOSNEK CEZARY, Kraków (PL); JANIK JERZY F., Radziszów (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania porowatego kompozytu typu SiC/{C/
SiC}/SiC
B1 (11) 231590
(41) 2016 11 07
(51) C01B 33/02 (2006.01)
B01J 29/00 (2006.01)
B01J 37/00 (2006.01)
(21) 412188
(22) 2015 04 30
(72) PUDŁO WOJCIECH, Chorzów (PL); JARZĘBSKI ANDRZEJ,
Zabrze (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania mikroreaktora MOF
B1 (11) 231604
(41) 2018 02 12
(51) C01B 33/26 (2006.01)
(21) 418266
(22) 2016 08 08
(72) DOROFIEJEW WITOLD, Warszawa (PL); PICHÓR WALDEMAR,
Kraków (PL)
(73) CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania białych mikrosfer glinokrzemianowych
B1 (11) 231517
(41) 2018 01 15
(51) C01G 39/00 (2006.01)
C01G 41/00 (2006.01)
C01G 45/00 (2006.01)
C01G 51/00 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
(21) 417897
(22) 2016 07 11
(72) PAWLIKOWSKA MARTA, Szczecin (PL); TOMASZEWICZ
ELŻBIETA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Nowe fazy typu ograniczonych roztworów stałych dotowanych
jonami d-i f-elektronowego metalu i sposób wytwarzania faz typu
ograniczonych roztworów stałych dotowanych jonami d-i f-elektronowego metalu
B1 (11) 231539
(41) 2012 03 26
(51) C02F 1/04 (2006.01)
B01D 53/78 (2006.01)
(21) 392402
(22) 2010 09 15
(72) GOSTOMCZYK MIECZYSŁAW, Wrocław (PL); HANUSIAKMINKIEWICZ JOANNA, Wrocław (PL); LETNER ZBIGNIEW,
Katowice (PL)
(73) INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
POLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice (PL)
(54) Sposób i urządzenie do likwidacji ścieków z instalacji mokrego
odsiarczania spalin
B1 (11) 231564
(41) 2015 03 02
(51) C02F 1/50 (2006.01)
A61L 2/16 (2006.01)
C23F 11/00 (2006.01)
(21) 405151
(22) 2013 08 28
(72) MARJANOWSKI JAN, Gdynia (PL); NALIKOWSKI ARKADIUSZ,
Gdańsk (PL); PIOTRZKOWSKA ANNA, Rumia (PL); BARAN PIOTR,
Gdańsk (PL)
(73) MARJANOWSKI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO MARCOR,
Gdynia (PL)
(54) Środek do zwalczania korozji i bakterii z rodziny Legionella
w instalacjach ciepłej wody użytkowej i w układach chłodzenia
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B1 (11) 231563
(41) 2015 03 02
(51) C02F 1/50 (2006.01)
A61L 2/16 (2006.01)
C23F 11/00 (2006.01)
(21) 405152
(22) 2013 08 28
(72) MARJANOWSKI JAN, Gdynia (PL); NALIKOWSKI ARKADIUSZ,
Gdańsk (PL); PIOTRZKOWSKA ANNA, Rumia (PL); BARAN PIOTR,
Gdańsk (PL)
(73) MARJANOWSKI JAN PRZEDSIĘBIORSTWO MARCOR, Gdynia (PL)
(54) Sposób zwalczania korozji i bakterii z rodziny Legionella w instalacjach ciepłej wody użytkowej i w układach chłodzenia
B1 (11) 214769
(41) 2011 05 23
(51) C02F 11/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C02F 11/18 (2006.01)
(21) 389629
(22) 2009 11 20
(72) KOMAROWSKI LESZEK, Łódź (PL); JODKOWSKI WIESŁAW,
Wrocław (PL); ŁUPIŃSKI MICHAŁ, Wrocław (PL)
(73) GFI GREEN FUTURE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głowno (PL)
(54) Sposób termicznego przetwarzania materiału organicznego
i układ do termicznego przetwarzania materiału organicznego
B1 (11) 231532
(41) 2018 10 08
(51) C03C 15/00 (2006.01)
C03C 17/00 (2006.01)
C03C 25/00 (2006.01)
C03C 25/66 (2006.01)
C03B 37/012 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
(21) 421023
(22) 2017 03 29
(72) BABIARZ GRZEGORZ, Dulcza Mała (PL); DYBA KRZYSZTOF,
Rzeszów (PL); NIZIOŁEK ŁUKASZ, Chotowa (PL); DŁUBEK MICHAŁ,
Opoka Kolonia Michalin (PL)
(73) FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zaczernie (PL)
(54) Sposób chemicznej teksturyzacji powierzchni szklanych tub,
prętów i innych elementów służących do wytwarzania preform
światłowodowych
B1 (11) 231642
(41) 2017 04 10
(51) C04B 14/18 (2006.01)
C04B 26/18 (2006.01)
C04B 18/12 (2006.01)
(21) 414322
(22) 2015 10 08
(72) ŁUKOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); SOKOŁOWSKA JOANNA
JULIA, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób modyfikacji betonów i zapraw żywicznych
B1 (11) 231759
(41) 2017 01 02
(51) C04B 28/20 (2006.01)
C04B 24/32 (2006.01)
(21) 416946
(22) 2016 04 22
(72) KOSTRZEWA PAULINA, Daleszewice (PL); DACHOWSKI
RYSZARD, Cedzyna (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Zastosowanie polietylenoglikolu jako dodatku w wyrobach
z masy silikatowej
B1 (11) 231645
(51) C04B 35/14 (2006.01)
C08L 23/00 (2006.01)
C08F 2/48 (2006.01)
C08F 2/06 (2006.01)
(21) 416592

(41) 2017 09 25

(22) 2016 03 22
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(72) SZAFRAN MIKOŁAJ, Piaseczno (PL); FALKOWSKI PAWEŁ,
Warszawa (PL); GŁUSZEK MAŁGORZATA, Warszawa (PL);
ŻUROWSKI RADOSŁAW, Warszawa (PL); ANTOSIK AGNIESZKA,
Nidzica (PL); BOBRYK EWA, Warszawa (PL); ROKICKI GABRIEL,
Warszawa (PL); TRYZNOWSKI MARIUSZ, Warszawa (PL);
KACZOROWSKI MARCIN, Warszawa (PL); LEONOWICZ MARCIN,
Warszawa (PL); WIERZBICKI ŁUKASZ, Ciechanów (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób immobilizacji ceramicznych mas zagęszczanych ścinaniem
B1 (11) 231547
(41) 2018 06 18
(51) C05F 17/02 (2006.01)
C05F 9/02 (2006.01)
(21) 420405
(22) 2017 02 01
(72) MARECKI WITOLD, Bęczyn (PL); MARECKI WOJCIECH, Bęczyn (PL)
(73) MARECKI WITOLD, Bęczyn (PL); MARECKI WOJCIECH, Bęczyn (PL)
(54) Kompostownik
B1 (11) 231753
(41) 2017 05 22
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05D 1/00 (2006.01)
(21) 414911
(22) 2015 11 19
(72) ŻELAZNY SYLWESTER, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Granulowany nawóz potasowy o przedłużonym działaniu
na bazie popiołu ze spalania biomasy oraz sposób wytwarzania
granulowanego nawozu potasowego o przedłużonym działaniu
na bazie popiołu ze spalania biomasy
B1 (11) 231700
(41) 2017 05 22
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
(21) 414912
(22) 2015 11 19
(72) ŻELAZNY SYLWESTER, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Granulowany nawóz potasowo-fosforowy o przedłużonym
działaniu na bazie popiołu ze spalania biomasy oraz sposób wytwarzania granulowanego nawozu potasowo-fosforowego o przedłużonym działaniu na bazie popiołu ze spalania biomasy
B1 (11) 231701
(41) 2017 05 22
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
(21) 414913
(22) 2015 11 19
(72) ŻELAZNY SYLWESTER, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Granulowany nawóz azotowo-fosforowo-potasowy o przedłużonym działaniu na bazie popiołu ze spalania biomasy oraz sposób
wytwarzania granulowanego nawozu azotowo-fosforowo-potasowego o przedłużonym działaniu na bazie popiołu ze spalania
biomasy
B1 (11) 231635
(41) 2018 07 16
(51) C07C 51/41 (2006.01)
C07C 51/42 (2006.01)
C07C 59/185 (2006.01)
C12P 7/50 (2006.01)
B01D 61/42 (2006.01)
B01D 61/50 (2006.01)
(21) 420099
(22) 2017 01 03
(72) SZCZYGIEŁDA MATEUSZ, Szamotuły (PL); PROCHASKA
KRYSTYNA, Suchy Las (PL); SZYMANOWSKA-PAWŁOWSKA DARIA,
Kalwy (PL)

Nr 3/2019

(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL); UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób produkcji kwasu alfa-ketoglutarowego (AKG) z jednoskładnikowych roztworów wodnych
B1 (11) 231526
(41) 2018 04 09
(51) C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 63/08 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
(21) 418890
(22) 2016 09 28
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); KĘDZIA ILONA, Ostrów Wielkopolski (PL);
BARTOSZEWSKA ZUZANNA, Poznań (PL); MARCINKOWSKA
KATARZYNA, Mosina (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesany alkilo[2-(2-hydroksyetoksy)
etylo]dimetyloamoniowe, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako herbicydy
B1 (11) 231616
(41) 2018 10 08
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 59/64 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
(21) 421242
(22) 2017 04 07
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); ROGACKI MARIUSZ, Płowce (PL); BIEDZIAK
AGNIESZKA, Wronki (PL); MARCINKOWSKA KATARZYNA,
Mosina (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Nowe amoniowe ciecze jonowe z kationem tetraalkiloamoniowym i anionem 2-(2,4-dichlorofenoksy)propionianowym oraz
sposób ich otrzymywania i zastosowanie jako herbicydy
B1 (11) 231617
(41) 2018 10 08
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07D 233/60 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
(21) 421244
(22) 2017 04 07
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); NIEMCZAK MICHAŁ,
Inowrocław (PL); ROGACKI MARIUSZ, Płowce (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Nowe ciecze jonowe zawierające kation 3-oktylo-1-(N-propylo-N-(2-(2,4,6-trichlorofenoksy)etylo)karbamoilo)imidazoliowy i anion
organiczny, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako środek
dezynfekujący
B1 (11) 231749
(41) 2017 03 13
(51) C07C 255/47 (2006.01)
C07C 205/10 (2006.01)
C07B 37/12 (2006.01)
(21) 413865
(22) 2015 09 08
(72) ŁAPCZUK-KRYGIER AGNIESZKA, Kraków (PL); JASIŃSKI
RADOMIR, Bochnia (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Nowe pochodne endo-nitropodstawionych norbornenów i stereoselektywny sposób wytwarzania nowych pochodnych endo-nitropodstawionych norbornenów
B1 (11) 231715
(41) 2017 03 13
(51) C07D 249/08 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01N 37/10 (2006.01)
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A01P 3/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 413925
(22) 2015 09 11
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); ŁĘGOSZ BARTOSZ,
Szamotuły (PL); ALABORSKI ROBERT, Grodzisk Wielkopolski (PL);
BEDNAREK-BARTCH AMELIA, Poznań (PL); MARCINKOWSKA
KATARZYNA, Mosina (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN, Poznań (PL)
(54) Nowe czwartorzędowe sole alkoksymetylotebukonazolu z anionem 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesanowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako dwufunkcyjne środki ochrony roślin
B1 (11) 231631
(41) 2018 05 21
(51) C07D 275/06 (2006.01)
A01N 43/80 (2006.01)
(21) 419507
(22) 2016 11 18
(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) Nowe słodkie bisamoniowe sole z kationem alkilo-1,X-bis(decylodimetyloamoniowym) i anionami sacharynianowymi sposób
ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe
B1 (11) 231632
(41) 2018 05 21
(51) C07D 291/06 (2006.01)
A01N 43/88 (2006.01)
(21) 419509
(22) 2016 11 18
(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 sole z kationem alkilo-1,X-bis(decylodimetyloamoniowym) oraz anionem acesulfamianowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe
B1 (11) 231515
(41) 2017 09 25
(51) C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
B01J 23/745 (2006.01)
(21) 416571
(22) 2016 03 22
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MICHALKIEWICZ
BEATA, Szczecin (PL); GAWARECKA ALICJA, Stargard (PL);
MIĄDLICKI PIOTR, Stargard (PL); SERAFIN JAROSŁAW, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób utleniania limonenu
B1 (11) 231516
(41) 2018 01 15
(51) C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 417821
(22) 2016 07 04
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); GAWARECKA ALICJA,
Stargard Szczeciński (PL); DREWNOWSKA EWA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób utleniania limonenu
B1 (11) 231519
(41) 2018 07 16
(51) C07D 307/88 (2006.01)
(21) 420085
(22) 2017 01 02
(72) PANNEK JAKUB, Krążkowy (PL); OLEJNICZAK TERESA,
Wrocław (PL); BORATYŃSKI FILIP, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3-n-butylo-4,7-dihydroftalidu
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B1 (11) 231520
(41) 2018 07 16
(51) C07D 307/88 (2006.01)
(21) 420086
(22) 2017 01 02
(72) PANNEK JAKUB, Krążkowy (PL); OLEJNICZAK TERESA,
Wrocław (PL); BORATYŃSKI FILIP, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania 3-n-butyl-4,5,6,7-tetrahydroftalidu
B1 (11) 231518
(41) 2017 01 16
(51) C07D 311/94 (2006.01)
C07D 493/04 (2006.01)
C12P 7/02 (2006.01)
(21) 417199
(22) 2016 05 13
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); DANCEWICZ
KATARZYNA, Zielona Góra (PL); GABRYŚ BEATA, Zielona Góra (PL);
PAPROCKA MARLENA, Czerwieńsk (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) (+)-6-metylo-1-pentylo-2,7-dioksabicyklo[4,1.0]heptan-3-ol
o aktywności antyfidantnej oraz sposób otrzymywania (+)-6-metylo-1-pentylo-2,7-dioksabicyklo[4.1.0]heptan-3-olu
B1 (11) 231583
(41) 2015 06 22
(51) C07D 317/44 (2006.01)
C07D 317/70 (2006.01)
C07D 409/10 (2006.01)
(21) 406600
(22) 2013 12 19
(72) BAŁCZEWSKI PIOTR, Łódź (PL); KOWALSKA EMILIA,
Skierniewice (PL); SKALIK JOANNA, Kłomnice (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL)
(54) 10-Tiopodstawione pochodne pentahydroksyantracenu, sposób ich wytwarzania oraz związki pośrednie
B1 (11) 231630
(41) 2018 01 15
(51) C07K 1/14 (2006.01)
C07K 1/30 (2006.01)
C07K 1/36 (2006.01)
A61K 38/02 (2006.01)
(21) 417838
(22) 2016 07 05
(72) ZAMBROWICZ ALEKSANDRA, Mirków (PL); ZABŁOCKA
AGNIESZKA, Wrocław (PL); BOBAK ŁUKASZ, Janów (PL); TRZISZKA
TADEUSZ, Pruszowice (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania immunostymulującego preparatu białkowo-peptydowego z żółtek jaj, zwłaszcza kurzych
B1 (11) 231667
(41) 2015 07 06
(51) C07K 16/12 (2006.01)
C07K 16/18 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
(21) 406694
(22) 2013 12 27
(72) KORZENIOWSKA-KOWAL AGNIESZKA, Miękinia (PL); KOCHMAN
AGATA, Glasgow (GB); ZIÓŁKOWSKI PIOTR, Wrocław (PL); GAMIAN
ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM.
LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Wrocław (PL); UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH
WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie in-vitro przeciwciała rozpoznającego antygen
bakteryjny
B1 (11) 231483
(41) 2018 05 07
(51) C08B 31/00 (2006.01)
(21) 419367
(22) 2016 11 04
(72) LUBCZAK JACEK, Rzeszów (PL); LUBCZAK RENATA, Rzeszów (PL);
SZCZĘCH DOMINIK, Brzóza Królewska (PL)

646

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób otrzymywania mieszaniny wielofunkcyjnych polieteroli
B1 (11) 231514
(41) 2017 08 16
(51) C08F 2/48 (2006.01)
C08F 290/06 (2006.01)
C08J 3/28 (2006.01)
C09J 7/24 (2018.01)
(21) 416094
(22) 2016 02 11
(72) CZECH ZBIGNIEW, Dobra Szczecińska (PL); BEDNARCZYK
PAULINA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania folii na bazie uretanoakrylanów
B1 (11) 231591
(41) 2016 12 05
(51) C08F 2/58 (2006.01)
C08F 134/04 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
(21) 412551
(22) 2015 06 02
(72) BOCIAN PIOTR, Sokołów Podlaski (PL); SOSNOWSKA MARTA,
Warszawa (PL); BOROWICZ PAWEŁ, Warszawa (PL); NOWORYTA
KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania warstwy rozpoznającego polimeru
do rozpoznawania kreatyniny i/lub kwasu askorbinowego za pomocą polimeryzacji elektrochemicznej
B1 (11) 231699
(41) 2017 03 13
(51) C08G 18/08 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 3/38 (2006.01)
C08K 3/32 (2006.01)
C09K 21/14 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
(21) 413841
(22) 2015 09 07
(72) CZECH-POLAK JUSTYNA, Rzeszów (PL); HENECZKOWSKI
MACIEJ, Rzeszów (PL); OLEKSY MARIUSZ, Rzeszów (PL); OLIWA
RAFAŁ, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Elastyczna pianka poliuretanowa o ograniczonej palności i sposób jej wytwarzania
B1 (11) 231597
(41) 2017 08 16
(51) C08J 3/24 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08K 3/011 (2018.01)
C08K 3/22 (2006.01)
(21) 415996
(22) 2016 02 01
(72) SMEJDA-KRZEWICKA ALEKSANDRA, Łódź (PL); DMOWSKA-JASEK PAULINA, Łódź (PL); KOBĘDZA PIOTR, Bogusławice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób sieciowania kauczuku chloroprenowego
B1 (11) 231606
(51) C08J 3/24 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08L 9/00 (2006.01)
C08K 3/011 (2018.01)
C08K 3/22 (2006.01)
(21) 416236

(41) 2017 08 28

(22) 2016 02 23
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(72) SMEJDA-KRZEWICKA ALEKSANDRA, Łódź (PL); OLEJNIK
ANNA, Sudół (PL); DMOWSKA-JASEK PAULINA, Łódź (PL);
STRZELEC KRZYSZTOF, Brzeziny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób sieciowania i modyfikacji mieszanin kauczuku chloroprenowego z kauczukiem butadienowym
B1 (11) 231680
(41) 2017 07 31
(51) C08J 9/35 (2006.01)
C08K 3/015 (2018.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
(21) 415906
(22) 2016 01 26
(72) ŻELECHOWSKA KAMILA, Gdańsk (PL); ORLIKOWSKI JERZY,
Sopot (PL)
(73) ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Sopot (PL)
(54) Sposób wytwarzania porowatych nanokompozytów polimerowych z nanocząstkami metalu o właściwościach biobójczych
B1 (11) 231669
(41) 2016 01 04
(51) C08J 11/08 (2006.01)
(21) 408661
(22) 2014 06 25
(72) BOGACKA IZABELLA, Warszawa (PL); LEWANDOWSKI
STANISŁAW, Warszawa (PL); SZCZYTOWSKI BARTOSZ, Warszawa (PL)
(73) LABORATORIUM CZYSTYCH TECHNOLOGII ACREN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób recyklingu odpadowych materiałów termoizolacyjnych
B1 (11) 231559
(41) 2014 09 01
(51) C08J 11/10 (2006.01)
B29B 17/04 (2006.01)
B02C 15/00 (2006.01)
B02C 23/06 (2006.01)
(21) 402936
(22) 2013 02 27
(72) NAJZAREK ZBIGNIEW, Zabrze (PL); GAWDZIK ANDRZEJ,
Suchy Bór (PL)
(73) HYDRAPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białe Błota (PL)
(54) Sposób rozdrabniania i dewulkanizacji odpadów gumowych
B1 (11) 231577
(41) 2014 03 17
(51) C08K 5/3472 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
(21) 404239
(22) 2011 09 02
(30) 61/380,032
2010 09 03
US
(86) 2011 09 02
PCT/US11/50298
(87) 2012 03 08
WO12/031183
(72) BELMONT JAMES A., Acton (US); TIRUMALA VIJAY R., Acton (US)
(73) CABOT CORPORATION, Boston (US)
(54) Zmodyfikowany środek wypełniający, kompozycja elastomerowa zawierająca ten środek i jej zastosowanie oraz sposób poprawiania odporności na ścieranie i sposób poprawiania histerezy
w kompozycji elastomerowej
B1 (11) 231550
(41) 2017 06 19
(51) C08L 5/02 (2006.01)
C08K 5/09 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
(21) 415143
(22) 2015 12 08
(72) SKOWICKI MICHAŁ, Wałbrzych (PL); LIPIŃSKI TOMASZ,
Wrocław (PL)
(73) PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Sposób syntezy amfifilowej pochodnej polisacharydu oraz
jej zastosowanie
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B1 (11) 231634
(41) 2018 06 04
(51) C08L 9/06 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/26 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
(21) 419628
(22) 2016 11 29
(72) SMEJDA-KRZEWICKA ALEKSANDRA, Łódź (PL); KOBĘDZA
PIOTR, Bogusławice (PL); OLEJNIK ANNA, Sudół (PL); STRZELEC
KRZYSZTOF, Brzeziny (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób otrzymywania kompozycji elastomerowych zawierających kauczuk butadienowo-styrenowy, o zwiększonej odporności
na palenie
B1 (11) 231626
(41) 2017 08 16
(51) C08L 11/00 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
(21) 416116
(22) 2016 02 12
(72) IMIELA MATEUSZ, Łódź (PL); ANYSZKA RAFAŁ, Łódź (PL);
BIELIŃSKI DARIUSZ M., Zgierz (PL); PĘDZICH ZBIGNIEW,
Kraków (PL); ZARZECKA-NAPIERAŁA MAGDALENA, Kraków (PL);
RYBIŃSKI PRZEMYSŁAW, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Mieszanka na trudnopalny kompozyt ceramizujący
B1 (11) 231758
(41) 2017 10 23
(51) C08L 33/20 (2006.01)
C08L 39/06 (2006.01)
C08K 3/11 (2018.01)
C08K 7/00 (2006.01)
C08J 5/00 (2006.01)
B29C 70/88 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 416931
(22) 2016 04 22
(72) TAŃSKI TOMASZ, Gliwice (PL); NOWAK MARIAN, Katowice (PL);
MATYSIAK WIKTOR, Gliwice (PL); SZPERLICH PIOTR, Katowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Nanostrukturalny włóknisty materiał kompozytowy o osnowie
polimerowej z fazą wzmacniającą oraz sposób jego wytwarzania
B1 (11) 231566
(41) 2011 06 20
(51) C08L 95/00 (2006.01)
(21) 389824
(22) 2009 12 08
(72) JANICZEK ANDRZEJ, Łęki (PL); MYSŁOWSKI WŁODZIMIERZ,
Bielsko-Biała (PL)
(73) MYSŁOWSKI WŁODZIMIERZ, Bielsko-Biała (PL)
(54) Sposób wytwarzania lepiszcza asfaltowopolimerowego granulowanego i betonu siarkowego oraz ich zastosowanie do wytwarzania i remontu nawierzchni drogowych
B1 (11) 231503
(41) 2015 05 11
(51) C09J 7/40 (2018.01)
B65D 27/30 (2006.01)
(21) 405971
(22) 2013 11 08
(72) GŁOWIŃSKI JÓZEF, Toruń (PL)
(73) GŁOWIŃSKI JÓZEF PLAST-FARB, Toruń (PL)
(54) Taśma zabezpieczająca
B1 (11) 231637
(41) 2017 05 22
(51) C09J 163/02 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01)
(21) 417716
(22) 2016 06 24
(72) RUDAWSKA ANNA, Lublin (PL); MITURSKA IZABELA,
Zajezierze (PL)
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(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania
B1 (11) 231588
(41) 2016 08 16
(51) C10B 53/00 (2006.01)
(21) 411170
(22) 2015 02 05
(72) PILAWSKI MAREK, Legionowo (PL); ZIĘTEK FILIP, Warszawa (PL);
PALAK IGOR, Jawidz (PL)
(73) PILAWSKI MAREK, Legionowo (PL); ZIĘTEK FILIP, Warszawa (PL);
PALAK IGOR, Jawidz (PL)
(54) Reaktor pirolityczny
B1 (11) 231657
(41) 2017 04 24
(51) C10B 53/02 (2006.01)
(21) 414419
(22) 2015 10 19
(72) STACHURA WŁODZIMIERZ MARIAN, Kielce (PL); BIS ZBIGNIEW,
Częstochowa (PL); ZARZYCKI ROBERT, Kopalnia (PL); KRATOFIL
MARCIN, Laryszów (PL)
(73) CARBONTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do uwęglania biomasy
B1 (11) 231553
(41) 2017 01 02
(51) C10B 53/07 (2006.01)
(21) 412978
(22) 2015 07 01
(72) OKNIŃSKI ROMAN, Warszawa (PL); OKNIŃSKI ADAM,
Warszawa (PL); STEFANOWICZ PAULINA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIK I TECHNOLOGII SPECJALNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Układ do prowadzenia pirolizy biomasy stałej, odpadowych
tworzyw sztucznych i zużytych opon
B1 (11) 231641
(41) 2017 03 27
(51) C10J 3/20 (2006.01)
(21) 414165
(22) 2015 09 26
(72) WIECZORKIEWICZ GRZEGORZ, Wrocław (PL); KLIMKOWSKI
PRZEMYSŁAW, Opole (PL)
(73) CAD-MECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Zgazowarka pionowo-pozioma ze złożem stałym
B1 (11) 231562
(41) 2014 05 12
(51) C10L 11/06 (2006.01)
(21) 405898
(22) 2013 11 05
(72) TRUPKIEWICZ JAKUB, Oława (PL)
(73) ICQUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Oława (PL)
(54) Podpałka
B1 (11) 231593
(41) 2017 03 27
(51) C10M 129/94 (2006.01)
(21) 414040
(22) 2015 09 22
(72) GAWRYLAK PAWEŁ, Jastrzębie (PL); MARSZAŁEK ANETA,
Tomaszów Mazowiecki (PL)
(73) TEDEX SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Kompozycja do wytwarzania środków smarowych
B1 (11) 231659
(41) 2017 11 06
(51) C11D 3/48 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
C11D 17/00 (2006.01)
(21) 417075
(22) 2016 05 02
(72) WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); CZERWONKA DOMINIK,
Radom (PL); PIOTROWSKA URSZULA, Radom (PL)
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(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY IM.
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Ekologiczny samoprzylepny preparat przeznaczony do utrzymywania czystości toalet
B1 (11) 231661
(41) 2017 12 18
(51) C11D 3/382 (2006.01)
C11D 10/02 (2006.01)
C11D 1/94 (2006.01)
C11D 3/60 (2006.01)
(21) 417481
(22) 2016 06 08
(72) WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); OGORZAŁEK MARTA,
Radom (PL); BOCHO-JANISZEWSKA ANITA, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY IM.
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Łagodny płyn do prania ręcznego
B1 (11) 231660
(41) 2017 12 18
(51) C11D 9/38 (2006.01)
C11D 9/50 (2006.01)
C11D 9/60 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
C11D 3/48 (2006.01)
(21) 417477
(22) 2016 06 08
(72) WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); OGORZAŁEK MARTA,
Radom (PL); PIOTROWSKA URSZULA, Radom (PL); SAS WITOLD,
Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY IM.
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Antybakteryjny płyn do prania ręcznego
B1 (11) 231662
(41) 2017 12 18
(51) C11D 9/38 (2006.01)
C11D 9/60 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
(21) 417482
(22) 2016 06 08
(72) WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); OGORZAŁEK MARTA,
Radom (PL); STANIK IZABELLA, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY IM.
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Delikatny płyn do prania ręcznego
B1 (11) 231663
(41) 2017 12 18
(51) C11D 9/38 (2006.01)
C11D 9/50 (2006.01)
C11D 9/60 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
C11D 3/48 (2006.01)
(21) 417483
(22) 2016 06 08
(72) WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); OGORZAŁEK MARTA,
Radom (PL); KLIMASZEWSKA EMILIA, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY IM.
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Przeciwpodrażnieniowy płyn do prania ręcznego
B1 (11) 231628
(41) 2018 01 03
(51) C12G 3/00 (2006.01)
C12G 3/12 (2006.01)
C12G 3/04 (2006.01)
C12G 3/06 (2006.01)
B01D 3/14 (2006.01)
(21) 417654
(22) 2016 06 21
(72) PATELSKI PIOTR, Luciejów (PL); PIELECH-PRZYBYLSKA
KATARZYNA, Łódź (PL); BALCEREK MARIA, Łódź (PL); DZIEKOŃSKAKUBCZAK URSZULA, Zgierz (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób otrzymywania aromatyzowanego napoju spirytusowego

Nr 3/2019

B1 (11) 231651
(41) 2015 07 06
(51) C12M 1/107 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
(21) 406703
(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 z substancji organicznych
B1 (11) 231652
(41) 2015 07 06
(51) C12M 1/107 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
(21) 406704
(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) Sposób wytwarzania metanu i unieszkodliwiania odpadowego
dwutlenku węgla oraz urządzenie do stosowania sposobu
B1 (11) 231601
(41) 2018 01 15
(51) C12P 1/02 (2006.01)
C12P 5/02 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 417899
(22) 2016 07 11
(72) CYBULSKA KRYSTYNA, Szczecin (PL); DOBEK TOMASZ,
Szczecin (PL); KOŁOSOWSKI PAWEŁ, Tarnice (PL); WROŃSKA ILONA,
Gorzów Wielkopolski (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób biotransformacji materiału zawierającego polimery
ligninocelulozowe w tym hemicelulozę, przeznaczonego do wykorzystania jako substrat w biogazowni
B1 (11) 231760
(41) 2017 11 06
(51) C12P 7/48 (2006.01)
C12N 1/19 (2006.01)
C12N 15/81 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 416994
(22) 2016 04 26
(72) MIROŃCZUK ALEKSANDRA MARIA, Wrocław (PL);
DOBROWOLSKI ADAM JAN, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania kwasu cytrynowego
B1 (11) 231629
(41) 2018 01 03
(51) C12P 17/18 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 417655
(22) 2016 06 21
(72) PATELSKI PIOTR, Luciejów (PL); PIELECH-PRZYBYLSKA
KATARZYNA, Łódź (PL); BALCEREK MARIA, Łódź (PL); DZIEKOŃSKAKUBCZAK URSZULA, Zgierz (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób mikrobiologiczny otrzymywania roztworu zawierającego biotynę i selenobiotynę
B1 (11) 231554
(51) C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
G01N 25/04 (2006.01)
(21) 408734

(41) 2016 01 04

(22) 2014 07 02
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(72) CABAN MONIKA, Ksawerów (PL); STRAPAGIEL DOMINIK,
Tuszyn (PL); BARTOSZ GRZEGORZ, Rzeszów (PL); STĄCZEK PAWEŁ,
Swędów (PL); CIESIELSKA ANITA, Łódź (PL); GADZALSKI MAREK,
Łódź (PL); GRZELAK AGNIESZKA, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Sposób identyfikacji gatunków grzybów chorobotwórczych
zawartych w próbce pobranej od pacjenta

Warszawa (PL); MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); TURLEJ
ROBERT, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicienia Longidorus poessneckensis, szkodzącego drzewom i krzewom owocowym, metodą Real
Time PCR

B1 (11) 231509
(41) 2017 07 03
(51) C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
(21) 415498
(22) 2015 12 23
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); CHALAŃSKA
ANETA, Skierniewice (PL); KOWALEWSKA KATARZYNA,
Warszawa (PL); MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); TURLEJ
ROBERT, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicienia Paraphelenchus tritici,
szkodników grzybów, metodą Real Time PCR

B1 (11) 231506
(41) 2015 12 21
(51) C22B 3/02 (2006.01)
C22B 3/04 (2006.01)
C22B 3/20 (2006.01)
C21B 3/00 (2006.01)
(21) 408584
(22) 2014 06 17
(72) STEFAŃSKI ANDRZEJ, Bukowno (PL); BĄCHÓR ADAM,
Bukowno (PL); SIWEK JERZY JAN, Tarnowskie Góry (PL)
(73) ZAKŁAD HYDROMETALURGII HYDROMET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bolesław (PL)
(54) Sposób hydrometalurgicznej separacji żelaza i jego związków
od metali nieżelaznych i ich związków oraz urządzenie do realizacji
tego sposobu

B1 (11) 231510
(41) 2017 07 03
(51) C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
(21) 415499
(22) 2015 12 23
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); DMOWSKA EWA,
Warszawa (PL); FLIS ŁUKASZ, Latowicz (PL); GRALAK ALEKSANDRA,
Łuków (PL); KOWALEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); TURLEJ ROBERT,
Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL);
WIŚNIEWSKA OLGA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicienia Rotylenchus capitatus,
szkodnika roślin leśnych, metodą Real Time PCR
B1 (11) 231511
(41) 2017 07 03
(51) C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
(21) 415501
(22) 2015 12 23
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); KOWALEWSKA
KATARZYNA, Warszawa (PL); MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL);
TOMALAK MAREK, Poznań (PL); TURLEJ ROBERT, Warszawa (PL);
WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicienia Bursaphelenchus tiliae,
szkodnika roślin leśnych, metodą Real Time PCR
B1 (11) 231512
(41) 2017 07 03
(51) C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
(21) 415508
(22) 2015 12 23
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); KORNOBIS
FRANCISZEK, Puszczykowo (PL); KOWALEWSKA KATARZYNA,
Warszawa (PL); MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); TURLEJ
ROBERT, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicienia Longidorus intermedius,
szkodzącego drzewom i krzewom owocowym, metodą Real Time PCR
B1 (11) 231513
(41) 2017 07 03
(51) C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
(21) 415509
(22) 2015 12 23
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); KORNOBIS
FRANCISZEK, Puszczykowo (PL); KOWALEWSKA KATARZYNA,

B1 (11) 231576
(41) 2014 10 27
(51) C22C 1/02 (2006.01)
C22C 21/00 (2006.01)
(21) 403573
(22) 2013 04 17
(72) KURTYKA PAWEŁ, Kraków (PL); MROCZKA KRZYSZTOF,
Kraków (PL); OLEJNIK EWA, Węgierska Górka (PL); JANAS
ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI
NARODOWEJ W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytu o osnowie faz międzymetalicznych
B1 (11) 231525
(41) 2018 02 12
(51) C23C 22/00 (2006.01)
C23C 22/05 (2006.01)
C23C 22/56 (2006.01)
C23C 22/66 (2006.01)
C23C 22/68 (2006.01)
C23C 22/83 (2006.01)
(21) 418226
(22) 2016 08 05
(72) ZASADZIŃSKI JÓZEF, Kraków (PL); NOWAK MAREK, Olkusz (PL);
LEŚNIAK DARIUSZ, Łapanów (PL); JURCZAK HENRYK, Piła (PL)
(73) ALBATROS ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania anodowych powłok tlenkowych na wyrobach z aluminium i jego stopów o dedykowanej chropowatości
B1 (11) 231488
(41) 2018 09 24
(51) D01H 3/16 (2006.01)
D01H 1/16 (2006.01)
D01H 1/241 (2006.01)
(21) 420840
(22) 2017 03 14
(72) IDZIK MAREK, Łódź (PL); IDZIK MARCIN, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Napęd indywidualny wrzeciona w maszynach wielowrzecionowych, zwłaszcza w przędzarkach obrączkowych
B1 (11) 231636
(41) 2018 08 27
(51) D21H 17/06 (2006.01)
B31D 1/00 (2017.01)
(21) 420544
(22) 2017 02 15
(72) DUBIS IGOR, Wrocław (PL); SITARZ DARIUSZ, Wrocław (PL)
(73) KEA IBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania ulotek o łamach równoległych
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B1 (11) 231545
(41) 2016 12 05
(51) E01D 19/00 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
(21) 412456
(22) 2015 05 25
(72) CHROBOT GRZEGORZ, Płock (PL); ZAKROCZYMSKI PIOTR,
Gulczewo (PL)
(73) SCANBUD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowa Biała (PL)
(54) Sposób wykonania poszerzenia budowli inżynieryjnych
B1 (11) 231650
(41) 2014 09 29
(51) E01F 15/02 (2006.01)
(21) 403165
(22) 2013 03 15
(72) NIEZGODA TADEUSZ, Warszawa (PL); BARNAT WIESŁAW,
Marki (PL); DZIEWULSKI PAWEŁ, Ząbki (PL); SŁAWIŃSKI GRZEGORZ,
Zielonka (PL); KĘDZIERSKI PIOTR, Dłużyna (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Panel energochłonny na bariery drogowe
B1 (11) 231542
(41) 2015 04 13
(51) E02D 31/02 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)
E04B 1/62 (2006.01)
E02B 3/12 (2006.01)
E04F 13/076 (2006.01)
(21) 405544
(22) 2013 10 04
(72) KWAŚNIEWSKI RAFAŁ, Niemcz (PL); LICAU PRZEMYSŁAW,
Toruń (PL); AJDUKIEWICZ JAROSŁAW, Gliwice (PL); PIECZONKA
TOMASZ, Tychy (PL); GARMAN KRZYSZTOF ŁUKASZ, Obrowo (PL)
(73) ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Okładzina izolacyjna i sposób wytwarzania okładziny izolacyjnej

Nr 3/2019

(72) WALA IRENEUSZ, Katowice (PL); JĘDRUSIK ADRIAN,
Bielsko-Biała (PL)
(73) WALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilkowice (PL)
(54) Układ zawiasowy, a zwłaszcza układ zawiasu ukrytego
B3 (11) 231610
(41) 2018 07 02
(51) E06B 1/56 (2006.01)
E06B 1/60 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
B29C 39/02 (2006.01)
(21) 419970
(22) 2016 12 24
(61) 229592
(72) BORUSZEWSKI ARTUR, Ptakowice (PL)
(73) ERGO PLUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Miasteczko Śląskie (PL)
(54) Izolacyjny profil montażowy i sposób wytwarzania izolacyjnych
profili montażowych
B1 (11) 231726
(41) 2017 02 13
(51) E06B 3/20 (2006.01)
E06B 1/26 (2006.01)
(21) 413375
(22) 2015 08 05
(72) KUCHAREK PIOTR, Ksawerów (PL)
(73) POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII
SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL); KUCHAREK PIOTR PAKTTECHNOLOGY, Ksawerów (PL); OSADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego

B1 (11) 231575
(41) 2014 08 04
(51) E04B 1/348 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04H 1/00 (2006.01)
(21) 402526
(22) 2013 01 22
(72) WASIELEWSKI JAROSŁAW, Nowe (PL)
(73) ELMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowe (PL)
(54) Moduł domu pasywnego o zespolonej konstrukcji

B1 (11) 231727
(41) 2017 02 13
(51) E06B 3/20 (2006.01)
E06B 1/26 (2006.01)
(21) 413376
(22) 2015 08 05
(72) KUCHAREK PIOTR, Ksawerów (PL)
(73) POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław (PL); KUCHAREK PIOTR PAKT-TECHNOLOGY, Ksawerów (PL); OSADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego

B1 (11) 231540
(41) 2014 06 09
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E06B 7/00 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
(21) 401878
(22) 2012 12 03
(72) STOKŁOSA ŁUKASZ, Dobra (PL); MAJOCH WACŁAW,
Nowy Sącz (PL); KANTOR RYSZARD, Lipnica Wielka (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Uniwersalny świetlik dachowy z zestawem opcjonalnie montowanych elementów

B1 (11) 231728
(41) 2017 02 13
(51) E06B 3/20 (2006.01)
E06B 1/26 (2006.01)
(21) 413377
(22) 2015 08 05
(72) KUCHAREK PIOTR, Ksawerów (PL)
(73) POLSKA AGENCJA TRANSFERU TECHNOLOGII SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław (PL); KUCHAREK PIOTR PAKT-TECHNOLOGY, Ksawerów (PL); OSADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego

B1 (11) 231594
(41) 2017 05 08
(51) E04D 13/08 (2006.01)
(21) 414611
(22) 2015 10 30
(72) ŁUKOWSKI JAN, Katowice (PL)
(73) ŁUKOWSKI JAN, Katowice (PL)
(54) Kosz przelewowy

B1 (11) 231569
(41) 2013 09 02
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 398205
(22) 2012 02 22
(72) CHWASTEK JANUSZ, Bielsko-Biała (PL)
(73) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała (PL)
(54) Połączenie konstrukcyjne skrzydła drzwi z ościeżnicą

B1 (11) 231737
(51) E05D 7/12 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E05D 5/06 (2006.01)
(21) 419449

(41) 2018 05 21

(22) 2016 11 14

B1 (11) 231592
(51) E06B 9/323 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
(21) 413016

(41) 2017 01 16
(22) 2015 07 03

Nr 3/2019
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(72) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(73) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(54) Sposób montażu rolety zewnętrznej oraz jej zestaw montażowy
B1 (11) 231646
(41) 2017 10 09
(51) E21B 33/04 (2006.01)
E21B 19/16 (2006.01)
B25B 33/00 (2006.01)
(21) 416791
(22) 2016 04 08
(72) TOMKOWICZ ANDRZEJ, Krosno (PL); WIĘCH STANISŁAW,
Krosno (PL); NOWAKOWSKI ALEKSANDER, Krosno (PL); RYSZ
TOMASZ, Iwonicz-Zdrój (PL)
(73) PGNIG TECHNOLOGIE SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno (PL)
(54) Przyrząd do ustawiania wieszaka rur eksploatacyjnych urządzeń
do eksploatacji otworowej złóż węglowodorów
B1 (11) 231665
(41) 2016 10 10
(51) E21D 11/14 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)
(21) 415118
(22) 2015 12 07
(72) ROTKEGEL MAREK, Katowice (PL); RAJWA SYLWESTER,
Ruda Śląska (PL); SZOT ŁUKASZ, Bytom (PL); WITEK MARCIN,
Ruda Śląska (PL); SKUPLIK MARCIN, Bytom (PL); GRODZICKI
MAREK, Pyskowice (PL); CABAN PIOTR, Gliwice (PL); TECHMAŃSKI
ZBIGNIEW, Gliwice (PL)
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL); HUTA
ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA, Gliwice (PL)
(54) Odrzwia obudowy chodnikowej
B1 (11) 231572
(41) 2014 09 29
(51) E21D 23/06 (2006.01)
E21D 23/03 (2006.01)
(21) 403284
(22) 2013 03 23
(72) TARAS MIROSŁAW, Świdnik (PL); CHMIELEWSKI JANUSZ,
Lublin (PL); MASIAKIEWICZ MIROSŁAW, Lublin (PL); GOLONKA
ANTONI, Łęczna (PL); URBAŃSKI JULIUSZ, Łęczna (PL);
HARASZCZUK KRYSTIAN, Łęczna (PL); SEMENIUK MARIAN,
Łęczna (PL); STEĆ ROMAN, Lublin (PL); HAJDUK JAN,
Panieńszczyzna (PL); HAJDUK WOJCIECH, Łęczna (PL); LISIECKI
KRZYSZTOF, Świdnik (PL); SZYSZKA ARTUR, Lublin (PL); PAWLIKKARYBA MAŁGORZATA, Suszno (PL); MARCZAK PIOTR,
Piotrawin (PL); PATER ZBIGNIEW, Lublin (PL)
(73) SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA, Barak (PL)
(54) Obudowa krocząca do wyrobiska chodnikowego
B1 (11) 231746
(41) 2016 04 25
(51) E21D 23/16 (2006.01)
F16K 15/18 (2006.01)
F16K 31/02 (2006.01)
(21) 409866
(22) 2014 10 20
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ, Wilcza (PL); BAŁAGA DOMINIK,
Gliwice (PL); SIEGMUND MICHAŁ, Strzebiń (PL); KALITA MAREK,
Gliwice (PL); CEBULA DANUTA, Gliwice (PL); SEDLACZEK JANUSZ,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Zespół zaworów z elektromagnetycznym sterowaniem pośrednim z przepływem w jednym kierunku
B1 (11) 231573
(41) 2014 10 27
(51) F02C 1/02 (2006.01)
F02C 6/18 (2006.01)
E01D 15/10 (2006.01)
F01K 25/14 (2006.01)
(21) 403602
(22) 2013 04 19
(72) STAŃCZAK PAWEŁ, Warszawa (PL); KIELAR KRZYSZTOF,
Iskrzynia (PL); WALKOWIAK WOJCIECH, Wrocław (PL)
(73) PGNIG TECHNOLOGIE SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno (PL)
(54) Układ turboekspandera
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B1 (11) 231498
(41) 2018 11 05
(51) F02M 21/02 (2006.01)
F02M 61/12 (2006.01)
(21) 421463
(22) 2017 04 29
(72) ŁAPIŃSKI PIOTR, Białystok (PL)
(73) ŁAPIŃSKI PIOTR DGI, Białystok (PL)
(54) Wtryskiwacz paliwa gazowego do silników spalinowych
B1 (11) 231721
(41) 2016 07 04
(51) F02M 21/04 (2006.01)
B01F 3/02 (2006.01)
B01F 5/06 (2006.01)
(21) 410788
(22) 2014 12 29
(72) SKARPETOWSKI BOGUSŁAW, Leźno (PL); STĘPNIAK DANIEL,
Gdynia (PL); LAMPART PIOTR, Gdańsk (PL)
(73) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk (PL); INSTYTUT MASZYN
PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Mieszalnik paliwa gazowego do silników spalinowych
B1 (11) 231719
(41) 2015 09 14
(51) F04C 2/336 (2006.01)
F04C 2/324 (2006.01)
F04C 2/44 (2006.01)
(21) 407419
(22) 2014 03 06
(72) JASZCZERSKI JÓZEF, Szczecin (PL); MICHALAK LESZEK,
Szczecin (PL); GRZESIAK DARIUSZ, Zwierzyn (PL)
(73) JASZCZERSKI JÓZEF ROTAL-ZAKŁAD OGRZEWANIA
ALTERNATYWNEGO, Szczecin (PL); MICHALAK LESZEK, Szczecin (PL);
GRZESIAK DARIUSZ, Zwierzyn (PL)
(54) Rotacyjna maszyna wyporowa
B1 (11) 231504
(41) 2015 08 03
(51) F04D 17/00 (2006.01)
F04D 17/08 (2006.01)
(21) 406973
(22) 2014 01 28
(72) WRÓBEL GRZEGORZ, Łowicz (PL); PODSĘDKOWSKI ANDRZEJ,
Łódź (PL)
(73) VIBROSON ŁÓDŹ DR INŻ. A. PODSĘDKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Wentylator promieniowy z nowym układem regulacji ustawienia kąta łopatek wirnika w czasie ruchu
B1 (11) 231712
(41) 2018 02 26
(51) F16D 15/00 (2006.01)
F16D 11/16 (2006.01)
F16D 19/00 (2006.01)
(21) 418409
(22) 2016 08 22
(72) BRZÓZKA PIOTR, Mysłowice (PL); PEŁKA ALEKSANDER, Tychy (PL)
(73) BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Sprzęgło kształtowe z magnesami trwałymi
B1 (11) 231497
(41) 2018 10 22
(51) F16J 15/53 (2006.01)
(21) 421354
(22) 2017 04 20
(72) OCHOŃSKI WŁODZIMIERZ, Kraków (PL); SZCZĘCH MARCIN,
Krauszów (PL); HORAK WOJCIECH, Biadoliny Radłowskie (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Uszczelnienie hybrydowe z cieczą magnetyczną dla wału obrotowego
B1 (11) 231501
(51) F16K 31/06 (2006.01)
F16K 31/10 (2006.01)
(21) 426275

(41) 2018 11 19
(22) 2018 07 09
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(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Elektrozawór
B1 (11) 231502
(41) 2018 11 19
(51) F16K 31/06 (2006.01)
F16K 31/10 (2006.01)
(21) 426276
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Elektrozawór wzdłużny
B1 (11) 231619
(41) 2018 10 22
(51) F16K 31/12 (2006.01)
F15B 11/04 (2006.01)
F16F 9/48 (2006.01)
(21) 421362
(22) 2017 04 21
(72) RAJDA JANUSZ, Wadowice (PL)
(73) PONAR WADOWICE SPÓŁKA AKCYJNA, Wadowice (PL)
(54) Zawór hydrauliczny sterujący do samoczynnej zmiany szybkości
ruchu siłownika
B1 (11) 231686
(41) 2018 08 13
(51) F16K 31/34 (2006.01)
A47L 15/46 (2006.01)
D06F 39/08 (2006.01)
(21) 420480
(22) 2017 02 09
(72) SADŁOŃ JACEK, Katowice (PL); ZIELIŃSKI MAREK,
Katowice (PL)
(73) BITRON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(54) Urządzenie łączące
B1 (11) 231623
(41) 2018 07 02
(51) F16L 9/06 (2006.01)
F28F 1/08 (2006.01)
B21D 53/02 (2006.01)
(21) 424048
(22) 2017 12 22
(30) 202016000130608
2016 12 23
IT
(72) CATALDO CLAUDIO, Cugliate Fabiasco (IT); CITTADINI PAOLO,
Luvinate (IT)
(73) INDUSTRIE ILPEA S.P.A., Malgesso (IT)
(54) Rura do cyrkulacji płynu chłodniczego w obwodzie pompy
grzewczej, element do cyrkulacji płynu chłodniczego w obiegu
pompy grzewczej i obwód rury grzewczej
B1 (11) 231528
(41) 2018 06 18
(51) F22B 21/00 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
F23L 7/00 (2006.01)
C10J 3/04 (2006.01)
(21) 419724
(22) 2016 12 07
(72) HAUSNER JERZY, Katowice (PL); PRONOBIS MAREK,
Paniówki (PL); OSTROWSKI PIOTR, Chorzów (PL); GRAMATYKA
FRANCISZEK, Gliwice (PL); KALISZ SYLWESTER, Gliwice (PL);
WEJKOWSKI ROBERT, Smolnica (PL)
(73) A.E.C. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świerklaniec (PL)
(54) Sposób i wielopaliwowe urządzenie energetyczne do wydzielonego zgazowania i spalania paliw energetycznych i alternatywnych
w komorze paleniskowej kotła
B1 (11) 231578
(51) F23G 5/04 (2006.01)
F23G 5/20 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
(21) 404697

(41) 2015 01 19

(22) 2013 07 15
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(72) BEDNARSKI STANISŁAW, Kraków (PL); KOMOROWICZ
TADEUSZ, Kraków (PL); PABIŚ ALEKSANDER, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania odpadów
B1 (11) 231579
(41) 2015 01 19
(51) F23G 5/04 (2006.01)
F23G 5/20 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
(21) 404698
(22) 2013 07 15
(72) BEDNARSKI STANISŁAW, Kraków (PL); KOMOROWICZ
TADEUSZ, Kraków (PL); PABIŚ ALEKSANDER, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania odpadów
B1 (11) 231580
(41) 2015 01 19
(51) F23G 5/04 (2006.01)
F23G 5/20 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
(21) 404699
(22) 2013 07 15
(72) BEDNARSKI STANISŁAW, Kraków (PL); KOMOROWICZ
TADEUSZ, Kraków (PL); PABIŚ ALEKSANDER, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Obrotowe urządzenie do suszenia i spalania odpadów
B1 (11) 231570
(41) 2014 02 03
(51) F23G 5/20 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 400076
(22) 2012 07 21
(72) BĄK TADEUSZ, Warka (PL); WYSOCKI ZYGMUNT, Kraków (PL);
WYSOCKI MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) BĄK TADEUSZ, Warka (PL)
(54) Sposób produkcji energii elektrycznej i ciepła w procesie termicznego przekształcania różnych rodzajów odpadów w zintegrowanej instalacji oraz zintegrowana instalacja do produkcji energii
elektrycznej
B1 (11) 231527
(41) 2018 05 07
(51) F24B 5/02 (2006.01)
F23L 15/00 (2006.01)
(21) 419371
(22) 2016 11 04
(72) WOJTASZAK STEFAN, Rumia (PL); WOJTASZAK MARIUSZ,
Rumia (PL)
(73) WOJTASZAK STEFAN, Rumia (PL); WOJTASZAK MARIUSZ,
Rumia (PL)
(54) Podgrzewacz powietrza do paleniska oraz sposób przepływu
i podgrzewania powietrza w palenisku
B1 (11) 231505
(41) 2015 11 23
(51) F24C 15/02 (2006.01)
(21) 408201
(22) 2014 05 13
(72) PYZIK BŁAŻEJ, Wronki (PL)
(73) AMICA SPÓŁKA AKCYJNA, Wronki (PL)
(54) Blokada drzwi, zwłaszcza piekarnika
B1 (11) 231536
(41) 2018 07 02
(51) F24F 7/02 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
(21) 424723
(22) 2018 02 28
(72) PIELASZEK MARCIN, Piaseczno (PL)
(73) PRAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra (PL)
(54) Klapa dymowa, zwłaszcza jednoskrzydłowa

Nr 3/2019
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B1 (11) 231605
(41) 2018 02 26
(51) F24H 9/18 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23L 9/00 (2006.01)
F23J 1/00 (2006.01)
(21) 418339
(22) 2016 08 16
(72) KOWALEWSKI ANDRZEJ, Choroszcz (PL)
(73) KOWALEWSKI ANDRZEJ PIONIER ELEKTRYK, Choroszcz (PL)
(54) Palnik do kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujący źródło energii odnawialnej-biomasę
B1 (11) 231655
(41) 2016 01 18
(51) F24J 2/50 (2006.01)
F24J 2/51 (2006.01)
F24J 2/46 (2006.01)
(21) 410638
(22) 2014 12 24
(72) LEWKOWICZ MAREK, Wrocław (PL); PELIŃSKA-OLKO EWA,
Paniowice (PL); SKAWIŃSKA EWA, Wrocław (PL); ZOŃ JERZY,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do absorpcji energii promieniowania słonecznego
B1 (11) 231482
(41) 2018 05 07
(51) F24T 10/20 (2018.01)
F24F 5/00 (2006.01)
F28C 3/00 (2006.01)
(21) 419276
(22) 2016 10 27
(72) ĆWIK KRZYSZTOF, Chmielowice (PL)
(73) ĆWIK KRZYSZTOF PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,
Chmielowice (PL)
(54) Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła i zespół takich wymienników ciepła
B1 (11) 231582
(41) 2015 05 11
(51) F26B 3/04 (2006.01)
F26B 9/08 (2006.01)
F26B 9/06 (2006.01)
F26B 15/04 (2006.01)
(21) 405806
(22) 2013 10 28
(72) GUMKOWSKI STANISŁAW, Gdańsk (PL); CZERWIŃSKI
WOJCIECH, Warszawa (PL); LAMPART PIOTR, Gdańsk (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do suszenia zrębków i trocin
B1 (11) 231561
(41) 2015 09 28
(51) F26B 3/06 (2006.01)
(21) 410843
(22) 2014 12 31
(72) CIEŚLAK MARIAN, Oława (PL); CIEŚLAK JANUSZ,
Godzikowice (PL); SKRZYPCZAK GRZEGORZ, Wrocław (PL)
(73) METALERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Oława (PL)
(54) Sposób i urządzenie do suszenia biomasy włóknistej uformowanej w baloty
B1 (11) 231668
(41) 2017 09 25
(51) F41G 1/00 (2006.01)
F41G 1/02 (2006.01)
(21) 416566
(22) 2016 03 21
(72) DZIUBEK IRENEUSZ TEODOR, Kalisz (PL); KOŁODZIEJ ANDRZEJ
KRZYSZTOF, Kalisz (PL)
(73) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM.
PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU,
Kalisz (PL)
(54) Zestaw adaptujący do indywidualnej broni palnej krótkiej,
zwłaszcza pistoletów samopowtarzalnych z lufą typu zawiasowego
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B1 (11) 231682
(41) 2018 07 02
(51) F41H 3/00 (2006.01)
G06K 9/46 (2006.01)
G06T 7/90 (2017.01)
(21) 419997
(22) 2016 12 27
(72) LATAŃSKA-WULW DOROTA, Kalisz (PL); GŁÓWCZYŃSKA
MAŁGORZATA, Brzeźnio (PL); PACHOLCZYK ADAM, Nowa Ruda (PL)
(73) MIRANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Turek (PL)
(54) Sposób otrzymywania parametrów koloru dla wykonania wzoru
kamuflażu pikselowego
B1 (11) 231531
(41) 2018 07 30
(51) G01B 3/30 (2006.01)
G01B 3/04 (2006.01)
G01B 5/14 (2006.01)
(21) 420290
(22) 2017 01 24
(72) STACHOWICZ BOŻENA, Rzeszów (PL)
(73) AVENON TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka (PL)
(54) Szczelinomierz
B1 (11) 231709
(41) 2017 12 04
(51) G01G 23/01 (2006.01)
G01G 21/00 (2006.01)
G01G 7/02 (2006.01)
(21) 417321
(22) 2016 05 25
(72) SOLECKI MICHAŁ, Radom (PL)
(73) LEWANDOWSKI WITOLD RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE,
Radom (PL)
(54) Automatyczny komparator wzorców masy
B1 (11) 231493
(41) 2018 10 08
(51) G01J 5/12 (2006.01)
G01J 5/20 (2006.01)
G01K 7/02 (2006.01)
H01L 35/00 (2006.01)
H01L 35/32 (2006.01)
H01L 35/14 (2006.01)
(21) 421248
(22) 2017 04 07
(72) PIOTROWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Termoelektryczny kompensacyjny detektor paskowy
B1 (11) 231741
(41) 2014 12 22
(51) G01N 1/40 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
B01D 53/26 (2006.01)
(21) 404290
(22) 2013 06 11
(72) MAZIEJUK MIROSŁAW, Ząbki (PL); GALLEWICZ WIESŁAW,
Warszawa (PL); ŁAWREŃCZYK JAROSŁAW, Sulejówek (PL);
ADAMCZYK-KOREYWO TOMASZ MARCIN, Warszawa (PL);
CEREMUGA MICHAŁ, Wielgolas Brzeziński (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII, Warszawa (PL)
(54) Układ osuszania i oczyszczania powietrza będącego gazem
nośnym w sygnalizatorach skażeń typu DMS/FAIMS
B1 (11) 231688
(41) 2013 09 02
(51) G01N 3/08 (2006.01)
(21) 398245
(22) 2012 02 27
(72) DIETRICH LECH EMIL, Warszawa (PL); KOWALEWSKI ZBIGNIEW
LUDWIK, Zielonka (PL); SOCHA GRZEGORZ MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Układ do badań wytrzymałościowych cienkich elementów
konstrukcyjnych, zwłaszcza blach
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B1 (11) 227794
(41) 2014 07 07
(51) G01N 19/02 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
(21) 402227
(22) 2012 12 24
(72) KURYŁO PIOTR, Łężyca (PL); CYGANIUK JOANNA, Zielona Góra (PL)
(73) UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, Zielona Góra (PL)
(54) Pneumatyczne urządzenie do badań tribologicznych
B1 (11) 231484
(41) 2018 06 04
(51) G01N 27/04 (2006.01)
B60S 1/02 (2006.01)
H05B 3/84 (2006.01)
(21) 419533
(22) 2016 11 21
(72) JANCZAK DANIEL, Pruszków (PL); WRÓBLEWSKI GRZEGORZ,
Warszawa (PL); JAKUBOWSKA MAŁGORZATA, Warszawa (PL); LISIK
ZBIGNIEW, Łódź (PL); SIBIŃSKI MACIEJ, Pabianice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Rezystancyjny czujnik do wykrywania i usuwania wilgoci
B1 (11) 231529
(41) 2018 07 02
(51) G01N 27/30 (2006.01)
(21) 420051
(22) 2016 12 30
(72) SUCHOCKI KRZYSZTOF, Bielkówko (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób wyznaczania dokładności pomiarowej elektrody woltamperometrycznej
B1 (11) 231654
(41) 2016 06 20
(51) G01N 27/90 (2006.01)
(21) 410619
(22) 2014 12 18
(72) KUŚMIERCZYK TADEUSZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wielokanałowego pomiaru wielkości badanej oraz wielokanałowe urządzenie badaniowe do realizacji tego sposobu
B1 (11) 231673
(41) 2016 12 19
(51) G01R 23/02 (2006.01)
(21) 412670
(22) 2015 06 11
(72) KRZYK PRZEMYSŁAW, Wieliczka (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Układ do pomiaru częstotliwości napięcia sinusoidalnie zmiennego
B1 (11) 231674
(41) 2016 12 19
(51) G01R 23/02 (2006.01)
(21) 412671
(22) 2015 06 11
(72) KRZYK PRZEMYSŁAW, Wieliczka (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Układ do pomiaru rezystancji, reaktancji i modułu impedancji
dwójnika zasilanego prądem sinusoidalnie zmiennym
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(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Układ do pomiaru rezystancji, reaktancji i modułu impedancji
dwójnika zasilanego prądem sinusoidalnie zmiennym
B1 (11) 231677
(41) 2016 12 19
(51) G01R 23/02 (2006.01)
(21) 412675
(22) 2015 06 11
(72) KRZYK PRZEMYSŁAW, Wieliczka (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Układ do pomiaru mocy czynnej, biernej i pozornej pobieranej
przez dwójnik zasilany prądem sinusoidalnie zmiennym
B1 (11) 231678
(41) 2016 12 19
(51) G01R 23/02 (2006.01)
(21) 412680
(22) 2015 06 11
(72) KRZYK PRZEMYSŁAW, Wieliczka (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Układ do pomiaru wartości skutecznej i fazy początkowej napięcia sinusoidalnie zmiennego
B1 (11) 231679
(41) 2016 12 19
(51) G01R 23/02 (2006.01)
(21) 412681
(22) 2015 06 11
(72) KRZYK PRZEMYSŁAW, Wieliczka (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Układ do pomiaru mocy czynnej, biernej i pozornej pobieranej
przez dwójnik zasilany prądem sinusoidalnie zmiennym
B1 (11) 231702
(41) 2016 07 18
(51) G01R 29/08 (2006.01)
G01B 7/14 (2006.01)
(21) 415384
(22) 2015 12 18
(72) WRÓBLEWSKI ZBIGNIEW, Wrocław (PL); SZTAFROWSKI
DARIUSZ, Wrocław (PL); GUMIELA JACEK, Rudna (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób pomiaru rozkładu zmiennych w czasie wielkości fizycznych
B1 (11) 231707
(41) 2018 01 15
(51) G01R 29/08 (2006.01)
G01R 35/00 (2006.01)
(21) 417904
(22) 2016 07 11
(72) BIEŃKOWSKI PAWEŁ, Bielany Wrocławskie (PL); TRZASKA
HUBERT, Wrocław (PL); ZUBRZAK BARTŁOMIEJ, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób i urządzenie do sprawdzania i wzorcowania mierników
natężenia pola elektromagnetycznego

B1 (11) 231675
(41) 2016 12 19
(51) G01R 23/02 (2006.01)
(21) 412672
(22) 2015 06 11
(72) KRZYK PRZEMYSŁAW, Wieliczka (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Układ do pomiaru rezystancji, reaktancji i modułu impedancji
dwójnika zasilanego prądem sinusoidalnie zmiennym

B1 (11) 231607
(41) 2018 04 23
(51) G01T 1/20 (2006.01)
G01V 5/00 (2006.01)
(21) 419042
(22) 2016 10 10
(72) TUDYKA KONRAD, Gliwice (PL); MIŁOSZ SEBASTIAN,
Mikołów (PL); ADAMIEC GRZEGORZ, Zabrze (PL); KOLARCZYK
ALEKSANDER, Ruda Śląska (PL); BLUSZCZ ANDRZEJ, Zabrze (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób pomiaru sukcesywnych par rozpadów 212Bi/212Po
i 214Bi/214Po oraz 40K w stałych materiałach promieniotwórczych,
zwłaszcza w osadach geologicznych i ceramice

B1 (11) 231676
(41) 2016 12 19
(51) G01R 23/02 (2006.01)
(21) 412673
(22) 2015 06 11
(72) KRZYK PRZEMYSŁAW, Wieliczka (PL)

B1 (11) 231683
(51) G01V 1/00 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
E21C 39/00 (2006.01)

(41) 2018 07 16
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(21) 420146
(22) 2017 01 11
(72) CHRZAN TADEUSZ, Wrocław (PL); CHRZAN BARBARA,
Wrocław (PL); ROGOSZ KAMIL, Wrocław (PL); GRZEŚKOWIAK
ARKADIUSZ, Wałbrzych (PL)
(73) POLTEGOR-INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA
ODKRYWKOWEGO, Wrocław (PL)
(54) Sposób określania wartości poziomej radialnej wektora prędkości drgań gruntu dla różnych odległości od źródła drgań
B1 (11) 231684
(41) 2018 07 16
(51) G01V 1/00 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
E21C 39/00 (2006.01)
(21) 420148
(22) 2017 01 11
(72) CHRZAN TADEUSZ, Wrocław (PL); CHRZAN BARBARA,
Wrocław (PL); ROGOSZ KAMIL, Wrocław (PL); GRZEŚKOWIAK
ARKADIUSZ, Wałbrzych (PL)
(73) POLTEGOR-INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA
ODKRYWKOWEGO, Wrocław (PL)
(54) Sposób określania wartości poziomej stycznej wektora prędkości drgań gruntu dla różnych odległości od źródła drgań
B1 (11) 231685
(41) 2018 07 16
(51) G01V 1/00 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
E21C 39/00 (2006.01)
(21) 420149
(22) 2017 01 11
(72) CHRZAN TADEUSZ, Wrocław (PL); CHRZAN BARBARA,
Wrocław (PL); ROGOSZ KAMIL, Wrocław (PL); GRZEŚKOWIAK
ARKADIUSZ, Wałbrzych (PL)
(73) POLTEGOR-INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA
ODKRYWKOWEGO, Wrocław (PL)
(54) Sposób określania wartości poziomej radialnej amplitudy drgań
gruntu dla różnych odległości od źródła drgań
B1 (11) 231608
(41) 2018 04 23
(51) G01V 1/28 (2006.01)
E01C 23/01 (2006.01)
G01V 1/37 (2006.01)
(21) 419046
(22) 2016 10 10
(72) ISAKOW ZBIGNIEW, Katowice (PL); AUGUSTYNIAK ADAM,
Świętochłowice (PL); SIERODZKI PRZEMYSŁAW, Sosnowiec (PL);
PYSIK AURELIUSZ, Katowice (PL); PILECKI ZENON, Kraków (PL);
CZARNY RAFAŁ, Kraków (PL); SICIŃSKI KAZIMIERZ, Katowice (PL)
(73) CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII EMAG SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Sposób i układ do sejsmicznej diagnostyki podłoża gruntowego
B1 (11) 231681
(41) 2017 11 06
(51) G05D 1/02 (2006.01)
G01S 19/05 (2010.01)
G06T 7/60 (2017.01)
B25J 5/00 (2006.01)
(21) 417048
(22) 2016 05 02
(72) BĘDKOWSKI JANUSZ, Skierniewice (PL)
(73) NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Robot mobilny oraz sposób sterowania robotem mobilnym
B1 (11) 231703
(41) 2017 10 09
(51) G06F 7/38 (2006.01)
G06F 17/10 (2006.01)
G06F 17/16 (2006.01)
(21) 416720
(22) 2016 04 01
(72) PARFIENIUK MAREK, Białystok (PL)
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(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Układ cyfrowy do obliczania iloczynu skalarnego wektora stałych i wektora zmiennych z możliwością przełączania kolejności
stałych i ich znaków
B1 (11) 231586
(41) 2014 05 12
(51) G06F 12/00 (2006.01)
H02J 3/00 (2006.01)
G06F 17/30 (2006.01)
(21) 405872
(22) 2013 10 31
(30) 2012-241598
2012 11 01
JP
(72) TOBE SUMITO, Tokio (JP); SUGIZAKI YOUICHI, Tokio (JP)
(73) HITACHI, LTD., Tokio (JP)
(54) System konwersji modelu danych systemu zasilania
B1 (11) 231541
(41) 2004 12 13
(51) G06F 12/02 (2006.01)
G11B 27/10 (2006.01)
(21) 364385
(22) 2002 04 18
(30) 01201480.9
2001 04 24
EP
02075706.8
2002 02 21
EP
(86) 2002 04 18
PCT/IB02/01414
(87) 2002 10 31
WO02/86731
(72) BAKX JOHANNUS L., Eindhoven (NL); BRONDIJK ROBERT A.,
Eindhoven (NL)
(73) KONINKLIJKE PHILIPS N.V., Eindhoven (NL)
(54) Urządzenie do zapisywania przynajmniej jednego bloku informacyjnego na ścieżce w zapisywalnym obszarze nośnika zapisu
B1 (11) 231691
(41) 2015 12 07
(51) G06K 9/18 (2006.01)
(21) 408372
(22) 2014 05 29
(72) KUBIAK IRENEUSZ, Serock (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI, Zegrze Południowe (PL)
(54) Sposób zabezpieczenia transmisji informacji
B1 (11) 231664
(41) 2017 12 04
(51) G09B 21/04 (2006.01)
G06K 9/20 (2006.01)
G10L 21/06 (2013.01)
(21) 417307
(22) 2016 05 24
(72) KAPUŚCIŃSKI TOMASZ, Tyczyn (PL); MARNIK JOANNA,
Rzeszów (PL); OSZUST MARIUSZ, Rzeszów (PL); WARCHOŁ DAWID,
Rzeszów (PL); WYSOCKI MARIAN, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Układ wspomagający komunikowanie się osób głuchoniemych
z osobami słyszącymi i sposób wspierania takiego komunikowania
się
B1 (11) 231530
(41) 2017 07 17
(51) G21K 1/04 (2006.01)
H01J 35/12 (2006.01)
H05G 1/02 (2006.01)
H05G 1/04 (2006.01)
H05G 1/12 (2006.01)
(21) 420091
(22) 2015 06 04
(30) 20140250942.5
2014 06 06
CN
(86) 2015 06 04
PCT/CN15/80780
(87) 2015 12 10
WO15/185003
(72) DING FUHA, Pekin (CN); CHEN ZHIQIANG, Pekin (CN); ZHAO
ZIRAN, Pekin (CN); WU WANLONG, Pekin (CN); TANG LE, Pekin (CN);
JIN YINGKANG, Pekin (CN); WEN YANJIE, Pekin (CN)
(73) Nuctech Company Limited, Pekin (CN); Tsinguhua University,
Pekin (CN)
(54) Generator rentgenowski o regulowanej kolimacji
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B1 (11) 231722
(41) 2016 08 16
(51) H01F 7/04 (2006.01)
B25B 11/00 (2006.01)
(21) 415790
(22) 2016 01 15
(72) BOCHNIA JERZY, Radom (PL); KOZIOR TOMASZ, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Uchwyt, zwłaszcza do mocowania magnesów stałych podczas
badania sił oddziaływania pomiędzy magnesami

B1 (11) 231690
(41) 2015 06 22
(51) H02G 1/12 (2006.01)
H01B 15/00 (2006.01)
(21) 406434
(22) 2013 12 09
(72) LENIK JERZY, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do zrywania powierzchni płytek obwodów drukowanych i płyt kompaktowych

B1 (11) 231522
(41) 2017 08 16
(51) H01G 9/02 (2006.01)
H01G 9/145 (2006.01)
(21) 416098
(22) 2016 02 11
(72) FRĄCKOWIAK ELŻBIETA, Poznań (PL); FIC KRZYSZTOF,
Poznań (PL); PIWEK JUSTYNA, Żary (PL); PŁATEK ANETTA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Kondensator elektrochemiczny operujący w elektrolicie o stałym pH

B1 (11) 231481
(41) 2018 04 23
(51) H02J 7/24 (2006.01)
H02M 3/07 (2006.01)
B60L 11/00 (2006.01)
(21) 419154
(22) 2016 10 18
(72) IWAŃSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); NIKONIUK MARCIN,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Układ wytwarzania energii elektrycznej wspomagany magazynem energii

B1 (11) 231584
(41) 2015 10 12
(51) H01H 47/00 (2006.01)
H01H 9/54 (2006.01)
(21) 407804
(22) 2014 04 04
(72) WĘGLOWSKI BOGDAN, Siemianowice Śląskie (PL)
(73) WĘGLOWSKI BOGDAN COMPUTERS & CONTROL RESLAB,
Siemianowice Śląskie (PL)
(54) Przekaźnik hybrydowy, zwłaszcza dużej mocy

B1 (11) 231486
(41) 2018 09 10
(51) H02M 3/335 (2006.01)
(21) 420659
(22) 2017 02 27
(72) HARASIMCZUK MICHAŁ, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Quasi-rezonansowy przekształtnik podwyższający napięcie
z dławikiem sprzężonym

B1 (11) 231656
(41) 2017 03 13
(51) H01L 31/02 (2006.01)
H01L 31/12 (2006.01)
(21) 413690
(22) 2015 08 27
(72) MALECZEK STANISŁAW, Wrocław (PL); DRABCZYK KAZIMIERZ,
Roczyny (PL); PANEK PIOTR, Andrychów (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM.
PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Bateria fotowoltaiczna
B1 (11) 231581
(41) 2015 02 02
(51) H01M 6/14 (2006.01)
H01M 6/16 (2006.01)
H01M 6/18 (2006.01)
C07D 233/58 (2006.01)
H01M 10/04 (2006.01)
H01M 10/056 (2010.01)
(21) 404781
(22) 2013 07 19
(72) ZYGADŁO-MONIKOWSKA EWA, Milanówek (PL);
FLORJAŃCZYK ZBIGNIEW, Piastów (PL); KUBISA PRZEMYSŁAW,
Warszawa (PL); BIEDROŃ TADEUSZ, Łódź (PL); SADURSKI
WALDEMAR, Pożóg Stary (PL); GOSIEWSKA PATRYCJA,
Łomża (PL); PUCZYŁOWSKA ALICJA, Sejwy (PL); LANGWALD
NORBERT, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); CENTRUM
BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Łódź (PL)
(54) Przewodzący jonowo elektrolit
B1 (11) 231609
(41) 2018 05 07
(51) H01Q 1/12 (2006.01)
H01Q 3/04 (2006.01)
(21) 419279
(22) 2016 10 27
(72) JABŁOŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); KUCHTA ROBERT,
Dębe Wielkie (PL); SUCHODOLSKI KAZIMIERZ, Kobyłka (PL)
(73) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Mocowanie ekranu anteny dipolowej

B1 (11) 231720
(41) 2016 05 09
(51) H03L 7/00 (2006.01)
(21) 410089
(22) 2014 11 07
(72) TESLAR JAN, Warszawa (PL); LIPIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL)
(73) LIPIŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); TESLAR JAN, Warszawa (PL)
(54) Analogowy układ automatycznej kontroli fazy napięcia wyjściowego w elektronicznych urządzeniach wielomodułowych
B1 (11) 231499
(41) 2018 07 16
(51) H04L 9/28 (2006.01)
(21) 423182
(22) 2017 10 18
(72) MYCZUDA ZYNOWIJ, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Sposób szyfrowania informacji
B3 (11) 231603
(41) 2018 01 29
(51) H05H 7/12 (2006.01)
H05H 9/04 (2006.01)
(21) 418073
(22) 2016 07 24
(61) 219823
(72) WRONKA SŁAWOMIR, Warszawa (PL); MATUSIAK MICHAŁ,
Czerwonka (PL)
(73) NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, Otwock (PL)
(54) Sposób i liniowy akcelerator elektronów wytwarzający dwuenergetyczne cykliczne impulsy promieniowania X o regulowanej
wielkości energii i przełączanej sekwencji czasowej
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A01F 25/14 (2006.01)
A01F 25/18 (2006.01)
A01G 2/00 (2018.01)
A01G 17/00 (2006.01)
A01G 9/12 (2006.01)
A01G 17/10 (2006.01)
A01G 17/12 (2006.01)
A01G 3/02 (2006.01)
A01G 3/00 (2006.01)
A01G 25/02 (2006.01)
A01G 25/16 (2006.01)
A01G 25/16 (2006.01)
A01G 25/02 (2006.01)
A01M 21/02 (2006.01)
A01M 21/00 (2006.01)
A01N 1/02 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01N 39/04 (2006.01)
A01N 39/02 (2006.01)
A01N 57/14 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01N 37/10 (2006.01)
A01N 43/80 (2006.01)
A01N 43/88 (2006.01)
A01P 17/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A01P 13/02 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A21D 2/36 (2006.01)
A21D 8/00 (2006.01)
A23B 7/01 (2006.01)
A23F 3/16 (2006.01)
A23K 20/20 (2016.01)
A23K 20/28 (2016.01)
A23K 50/00 (2016.01)
A23K 50/10 (2016.01)
A23K 50/75 (2016.01)
A23L 7/117 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
A23L 33/12 (2016.01)
A23L 33/15 (2016.01)
A23L 33/125 (2016.01)
A23L 2/38 (2006.01)
A23L 2/44 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23L 3/3463 (2006.01)
A23L 21/12 (2016.01)
A23L 19/00 (2016.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23L 3/01 (2006.01)
A23L 2/04 (2006.01)
A23L 2/00 (2006.01)
A23P 30/20 (2016.01)
A41D 13/05 (2006.01)
A41D 31/02 (2006.01)
A41D 13/05 (2006.01)

231672
231672*
231546
231546*
231546*
231546*
231546*
231736
231736*
231533
231533*
231534
231534*
231734
231734*
231643
231633
231598
231598*
231598*
231557
231571
231526*
231616*
231715*
231715*
231631*
231632*
231633*
231598*
231598*
231557*
231617*
231715*
231715*
231696
231696*
231716*
231696*
231649
231649*
231649*
231649*
231649*
231696*
231696*
231543
231543*
231543*
231543*
231543*
231599
231599*
231599*
231599*
231716
231716*
231716*
231716*
231567*
231567*
231696*
231755
231755*
231756

A41D 31/02 (2006.01)
A41D 13/05 (2006.01)
A41D 31/02 (2006.01)
A43B 7/32 (2006.01)
A47C 1/034 (2006.01)
A47C 1/037 (2006.01)
A47C 7/50 (2006.01)
A47C 1/036 (2006.01)
A47C 1/025 (2006.01)
A47C 7/36 (2006.01)
A47J 27/00 (2006.01)
A47J 27/10 (2006.01)
A47J 42/22 (2006.01)
A47J 42/24 (2006.01)
A47L 15/46 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/80 (2006.01)
A61B 1/005 (2006.01)
A61G 15/12 (2006.01)
A61G 7/018 (2006.01)
A61G 15/02 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61K 36/18 (2006.01)
A61K 8/42 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/409 (2006.01)
A61K 35/26 (2015.01)
A61K 36/185 (2006.01)
A61K 38/02 (2006.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61L 9/00 (2006.01)
A61L 9/16 (2006.01)
A61L 9/20 (2006.01)
A61L 27/16 (2006.01)
A61L 27/18 (2006.01)
A61L 27/56 (2006.01)
A61L 2/16 (2006.01)
A61L 2/16 (2006.01)
A61L 2/16 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61Q 7/00 (2006.01)
A61Q 5/12 (2006.01)
A63B 23/025 (2006.01)
A63B 23/16 (2006.01)
A63B 23/16 (2006.01)
A63G 13/06 (2006.01)
A63G 7/00 (2006.01)
B01D 53/86 (2006.01)
B01D 1/06 (2006.01)
B01D 3/02 (2006.01)
B01D 17/038 (2006.01)
B01D 50/00 (2006.01)
B01D 45/08 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)
B01D 53/26 (2006.01)
B01D 53/96 (2006.01)
B01D 53/047 (2006.01)
B01D 53/053 (2006.01)
B01D 53/74 (2006.01)
B01D 53/74 (2006.01)
B01D 69/02 (2006.01)
B01D 71/38 (2006.01)

231756*
231757
231757*
231718
231624
231624*
231624*
231618
231618*
231618*
231508
231508*
231523
231523*
231686*
231625
231693
231693*
231585*
231624*
231549*
231549*
231620*
231599*
231544
231671
231692
231687
231698
231630*
231550*
231710
231710*
231710*
231639
231639*
231639*
231751*
231564*
231563*
231649*
231671*
231698*
231544*
231544*
231625*
231620
231621
231731
231622*
231710*
231708
231708*
231743
231640
231640*
231706
231754
231754*
231697
231697*
231689
231744
231714
231714*
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B01D 67/00 (2006.01)
B01D 45/16 (2006.01)
B01D 53/78 (2006.01)
B01D 61/42 (2006.01)
B01D 61/50 (2006.01)
B01D 3/14 (2006.01)
B01D 53/26 (2006.01)
B01F 3/02 (2006.01)
B01F 5/06 (2006.01)
B01J 23/89 (2006.01)
B01J 23/44 (2006.01)
B01J 23/72 (2006.01)
B01J 32/00 (2006.01)
B01J 32/00 (2006.01)
B01J 29/00 (2006.01)
B01J 37/00 (2006.01)
B01J 23/745 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B02C 13/08 (2006.01)
B02C 19/08 (2006.01)
B02C 15/00 (2006.01)
B02C 23/06 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
B04B 3/00 (2006.01)
B04C 5/103 (2006.01)
B04C 3/00 (2006.01)
B05B 15/12 (2006.01)
B07B 1/28 (2006.01)
B07B 1/00 (2006.01)
B07B 1/48 (2006.01)
B07B 1/48 (2006.01)
B07B 4/06 (2006.01)
B08B 3/04 (2006.01)
B08B 9/087 (2006.01)
B09B 5/00 (2006.01)
B09B 5/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21C 51/00 (2006.01)
B21D 22/02 (2006.01)
B21D 22/02 (2006.01)
B21D 51/08 (2006.01)
B21D 43/22 (2006.01)
B21D 53/02 (2006.01)
B21H 1/14 (2006.01)
B21H 1/14 (2006.01)
B21J 5/02 (2006.01)
B21K 1/02 (2006.01)
B21K 21/12 (2006.01)
B21K 1/02 (2006.01)
B21K 21/12 (2006.01)
B22C 1/18 (2006.01)
B22C 9/04 (2006.01)
B22D 7/00 (2006.01)
B22D 11/108 (2006.01)
B22D 11/18 (2006.01)
B22D 46/00 (2006.01)
B22D 21/04 (2006.01)
B22F 3/16 (2006.01)
B23B 51/08 (2006.01)
B23D 31/00 (2006.01)
B23H 9/06 (2006.01)
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231714*
231752*
231539*
231635*
231635*
231628*
231741*
231721*
231721*
231568
231568*
231568*
231704*
231705*
231590*
231590*
231515*
231516*
231653
231742
231559*
231559*
231587
231666
231552
231743*
231752
231558
231748
231748*
231739
231740
231732
231552*
231612
231666*
231732*
231670
231713
214769*
231570*
231724*
231490
231491
231500
231613*
231623*
231500*
231521*
231521*
231500*
231500*
231521
231521*
231738
231589*
231627
231627*
231644
231644*
231589
231729
231560
231736*
231724

B23K 11/02 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
B23K 101/12 (2006.01)
B24B 5/22 (2006.01)
B24B 5/36 (2006.01)
B25B 33/00 (2006.01)
B25B 11/00 (2006.01)
B25G 1/04 (2006.01)
B25G 3/12 (2006.01)
B25G 3/20 (2006.01)
B25J 18/02 (2006.01)
B25J 9/14 (2006.01)
B25J 9/08 (2006.01)
B25J 19/00 (2006.01)
B25J 5/00 (2006.01)
B25J 19/00 (2006.01)
B25J 5/02 (2006.01)
B25J 5/00 (2006.01)
B27K 3/52 (2006.01)
B27N 3/02 (2006.01)
B27N 3/08 (2006.01)
B28D 1/26 (2006.01)
B29B 13/08 (2006.01)
B29B 17/04 (2006.01)
B29C 70/84 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
B29C 64/124 (2017.01)
B29C 67/02 (2017.01)
B29C 64/227 (2017.01)
B29C 67/00 (2017.01)
B29C 45/00 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
B29C 70/88 (2006.01)
B29C 39/02 (2006.01)
B30B 15/02 (2006.01)
B30B 15/02 (2006.01)
B30B 9/26 (2006.01)
B31D 1/00 (2017.01)
B41F 7/10 (2006.01)
B41M 1/06 (2006.01)
B41M 1/02 (2006.01)
B41M 1/28 (2006.01)
B41M 7/02 (2006.01)
B60G 11/27 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
B60L 11/18 (2006.01)
B60L 11/00 (2006.01)
B60M 1/20 (2006.01)
B60R 22/34 (2006.01)
B60R 22/36 (2006.01)
B60R 22/42 (2006.01)
B60S 1/26 (2006.01)
B60S 1/32 (2006.01)
B60S 1/26 (2006.01)
B60S 1/32 (2006.01)
B60S 1/34 (2006.01)
B60S 1/02 (2006.01)
B61B 3/02 (2006.01)
B62B 3/04 (2006.01)
B62D 55/084 (2006.01)
B62D 55/104 (2006.01)
B62D 57/032 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B64C 27/46 (2006.01)

231549
231537
231489
231612*
231612*
231646*
231722*
231750
231750*
231750*
231750*
231585
231585*
231695*
231695*
231717*
231717*
231681*
231751*
231565
231565*
231555
231595*
231559*
231585*
231595
231595*
231574
231574*
231538
231538*
231711*
231680*
231758*
231610*
231490*
231491*
231556
231636*
231611*
231614
231614*
231615
231487
231549*
231695
231717
231481*
231492
231507
231507*
231507*
231494
231494*
231495
231495*
231535
231484*
231622
231647*
231600
231600*
231596
231524
231638
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B64C 27/48 (2006.01)
B64C 27/02 (2006.01)
B65B 49/08 (2006.01)
B65B 51/14 (2006.01)
B65B 11/50 (2006.01)
B65B 39/00 (2006.01)
B65D 81/34 (2006.01)
B65D 30/10 (2006.01)
B65D 1/00 (2006.01)
B65D 1/04 (2006.01)
B65D 23/00 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
B65D 5/02 (2006.01)
B65D 5/72 (2006.01)
B65D 25/54 (2006.01)
B65D 19/26 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65D 88/54 (2006.01)
B65D 51/28 (2006.01)
B65D 81/32 (2006.01)
B65D 27/30 (2006.01)
B65G 47/16 (2006.01)
B65G 1/04 (2006.01)
B65G 61/00 (2006.01)
B65G 57/00 (2006.01)
B65H 5/02 (2006.01)
B65H 5/22 (2006.01)
B66B 17/04 (2006.01)
B66B 17/00 (2006.01)
B66C 1/00 (2006.01)
B66C 1/10 (2006.01)
B67C 3/26 (2006.01)
B67D 7/06 (2010.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 15/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
C01B 32/158 (2017.01)
C01B 21/06 (2006.01)
C01B 21/48 (2006.01)
C01B 31/36 (2006.01)
C01B 31/36 (2006.01)
C01B 33/02 (2006.01)
C01B 33/26 (2006.01)
C01F 5/24 (2006.01)
C01F 17/00 (2006.01)
C01G 41/00 (2006.01)
C01G 39/00 (2006.01)
C01G 41/00 (2006.01)
C01G 45/00 (2006.01)
C01G 51/00 (2006.01)
C02F 1/04 (2006.01)
C02F 1/50 (2006.01)
C02F 1/50 (2006.01)
C02F 11/00 (2006.01)
C02F 11/18 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
C03B 37/012 (2006.01)
C03C 15/00 (2006.01)
C03C 17/00 (2006.01)
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231638*
231638*
231725
231725*
231725*
231567*
231508*
231508*
231711
231648
231648*
231648*
231658
231658*
231658*
231751
231730
231730*
231723*
231723*
231503*
231672*
231647
231613
231613*
231611
231611*
231551
231551*
231496
231496*
231567
231723
231602
231602*
231485
231485*
231747
231694
231694*
231758*
231747*
231548
231745
231704
231705
231590
231604
231745*
231517*
231694*
231517
231517*
231517*
231517*
231539
231564
231563
214769
214769*
231651*
231652*
231532*
231532
231532*

C03C 25/00 (2006.01)
C03C 25/66 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)
C04B 14/18 (2006.01)
C04B 26/18 (2006.01)
C04B 18/12 (2006.01)
C04B 28/20 (2006.01)
C04B 24/32 (2006.01)
C04B 35/14 (2006.01)
C05D 1/00 (2006.01)
C05F 17/02 (2006.01)
C05F 9/02 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C07B 37/04 (2006.01)
C07B 37/12 (2006.01)
C07C 51/41 (2006.01)
C07C 51/42 (2006.01)
C07C 59/185 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 63/08 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 59/64 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
C07C 255/47 (2006.01)
C07C 205/10 (2006.01)
C07D 233/60 (2006.01)
C07D 249/08 (2006.01)
C07D 275/06 (2006.01)
C07D 291/06 (2006.01)
C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
C07D 301/19 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
C07D 307/88 (2006.01)
C07D 307/88 (2006.01)
C07D 311/94 (2006.01)
C07D 493/04 (2006.01)
C07D 317/44 (2006.01)
C07D 317/70 (2006.01)
C07D 409/10 (2006.01)
C07D 233/58 (2006.01)
C07K 1/14 (2006.01)
C07K 1/30 (2006.01)
C07K 1/36 (2006.01)
C07K 16/12 (2006.01)
C07K 16/18 (2006.01)
C08B 31/00 (2006.01)
C08F 2/48 (2006.01)
C08F 2/06 (2006.01)
C08F 2/48 (2006.01)
C08F 290/06 (2006.01)
C08F 2/58 (2006.01)
C08F 134/04 (2006.01)
C08G 18/08 (2006.01)
C08J 3/28 (2006.01)
C08J 9/00 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)

231532*
231532*
231689*
231642
231642*
231642*
231759
231759*
231645
231753*
231547
231547*
231753
231753*
231700
231700*
231701
231701*
231568*
231749*
231635
231635*
231635*
231526
231526*
231526*
231616
231616*
231616*
231617
231617*
231749
231749*
231617*
231715
231631
231632
231515
231515*
231516
231516*
231519
231520
231518
231518*
231583
231583*
231583*
231581*
231630
231630*
231630*
231667
231667*
231483
231645*
231645*
231514
231514*
231591
231591*
231699
231514*
231699*
231597

C08J 3/24 (2006.01)
C08J 9/35 (2006.01)
C08J 11/08 (2006.01)
C08J 11/10 (2006.01)
C08J 5/00 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 3/38 (2006.01)
C08K 3/32 (2006.01)
C08K 3/011 (2018.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/011 (2018.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/015 (2018.01)
C08K 3/08 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
C08K 5/3472 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08K 5/09 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/26 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
C08K 3/11 (2018.01)
C08K 7/00 (2006.01)
C08L 23/00 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08L 9/00 (2006.01)
C08L 5/02 (2006.01)
C08L 9/06 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08L 33/20 (2006.01)
C08L 39/06 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
C09J 161/24 (2006.01)
C09J 7/24 (2018.01)
C09J 7/40 (2018.01)
C09J 163/02 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01)
C09K 21/14 (2006.01)
C10B 53/02 (2006.01)
C10B 53/00 (2006.01)
C10B 53/02 (2006.01)
C10B 53/07 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
C10J 3/04 (2006.01)
C10L 11/06 (2006.01)
C10M 129/94 (2006.01)
C11D 3/48 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
C11D 17/00 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
C11D 10/02 (2006.01)
C11D 1/94 (2006.01)
C11D 3/60 (2006.01)
C11D 9/38 (2006.01)
C11D 9/50 (2006.01)
C11D 9/60 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
C11D 3/48 (2006.01)
C11D 9/38 (2006.01)
C11D 9/60 (2006.01)

231606
231680
231669
231559
231758*
231699*
231699*
231699*
231597*
231597*
231606*
231606*
231680*
231680*
231680*
231577
231577*
231550*
231634*
231634*
231634*
231634*
231626*
231758*
231758*
231645*
231699*
231597*
231606*
231606*
231550
231634
231634*
231626
231758
231758*
231566
231565*
231514*
231503
231637
231637*
231699*
231713*
231588
231657
231553
231641
231528*
231562
231593
231659
231659*
231659*
231661
231661*
231661*
231661*
231660
231660*
231660*
231660*
231660*
231662
231662*
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C11D 3/382 (2006.01)
C11D 9/38 (2006.01)
C11D 9/50 (2006.01)
C11D 9/60 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
C11D 3/48 (2006.01)
C12G 3/00 (2006.01)
C12G 3/12 (2006.01)
C12G 3/04 (2006.01)
C12G 3/06 (2006.01)
C12M 1/107 (2006.01)
C12M 1/107 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12N 1/19 (2006.01)
C12N 15/81 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12P 7/50 (2006.01)
C12P 7/02 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
C12P 5/02 (2006.01)
C12P 7/48 (2006.01)
C12P 17/18 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/6888 (2018.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C21B 3/00 (2006.01)
C22B 3/02 (2006.01)
C22B 3/04 (2006.01)
C22B 3/20 (2006.01)
C22C 49/00 (2006.01)
C22C 49/04 (2006.01)
C22C 1/04 (2006.01)
C22C 5/06 (2006.01)
C22C 19/03 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
C22C 21/00 (2006.01)
C23C 22/00 (2006.01)
C23C 22/05 (2006.01)
C23C 22/56 (2006.01)
C23C 22/66 (2006.01)
C23C 22/68 (2006.01)
C23C 22/83 (2006.01)
C23F 11/00 (2006.01)
C23F 11/00 (2006.01)
C30B 19/00 (2006.01)
C30B 29/38 (2006.01)
D01H 3/16 (2006.01)
D01H 1/16 (2006.01)
D01H 1/241 (2006.01)
D06F 39/08 (2006.01)
D21H 17/06 (2006.01)
E01C 23/01 (2006.01)
E01D 19/00 (2006.01)

2

231662*
231663
231663*
231663*
231663*
231663*
231628
231628*
231628*
231628*
231651
231652
231601*
231760*
231760*
231629*
231635*
231518*
231601
231601*
231760
231629
231554
231554*
231509
231509*
231510
231510*
231511
231511*
231512
231512*
231513
231513*
231601*
231760*
231629*
231506*
231506
231506*
231506*
231589*
231589*
231729*
231729*
231694*
231576
231576*
231525
231525*
231525*
231525*
231525*
231525*
231564*
231563*
231548*
231548*
231488
231488*
231488*
231686*
231636
231608*
231545

Nr 3/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

E01D 15/10 (2006.01)
E01F 15/02 (2006.01)
E02B 3/12 (2006.01)
E02D 31/02 (2006.01)
E02D 17/20 (2006.01)
E04B 1/62 (2006.01)
E04B 1/348 (2006.01)
E04B 1/00 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/08 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
E04F 13/076 (2006.01)
E04G 21/14 (2006.01)
E04G 23/02 (2006.01)
E04H 1/00 (2006.01)
E05D 7/12 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E05D 5/06 (2006.01)
E05F 3/02 (2006.01)
E06B 7/00 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
E06B 1/60 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
E06B 3/20 (2006.01)
E06B 1/26 (2006.01)
E06B 3/20 (2006.01)
E06B 1/26 (2006.01)
E06B 3/20 (2006.01)
E06B 1/26 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
E21B 33/04 (2006.01)
E21B 19/16 (2006.01)
E21C 39/00 (2006.01)
E21C 39/00 (2006.01)
E21C 39/00 (2006.01)
E21D 11/14 (2006.01)
E21D 11/18 (2006.01)
E21D 23/06 (2006.01)
E21D 23/03 (2006.01)
E21D 23/16 (2006.01)
F01K 25/14 (2006.01)
F02C 1/02 (2006.01)
F02C 6/18 (2006.01)
F02M 21/02 (2006.01)
F02M 61/12 (2006.01)
F02M 21/04 (2006.01)
F04C 2/336 (2006.01)
F04C 2/324 (2006.01)
F04C 2/44 (2006.01)
F04D 17/00 (2006.01)
F04D 17/08 (2006.01)
F15B 15/10 (2006.01)
F15B 11/04 (2006.01)
F16D 15/00 (2006.01)
F16D 11/16 (2006.01)
F16D 19/00 (2006.01)
F16F 9/02 (2006.01)
F16F 9/48 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F16K 15/18 (2006.01)

2

1

2

231573*
231650
231542*
231542
231542*
231542*
231575
231575*
231540
231594
231536*
231555*
231542*
231496*
231545*
231575*
231737
231737*
231737*
231549*
231540*
231540*
231610
231610*
231610*
231726
231726*
231727
231727*
231728
231728*
231569
231569*
231592
231592*
231646
231646*
231683*
231684*
231685*
231665
231665*
231572
231572*
231746
231573*
231573
231573*
231498
231498*
231721
231719
231719*
231719*
231504
231504*
231585*
231619*
231712
231712*
231712*
231549*
231619*
231497
231746*

F16K 31/02 (2006.01)
F16K 31/06 (2006.01)
F16K 31/10 (2006.01)
F16K 31/06 (2006.01)
F16K 31/10 (2006.01)
F16K 31/12 (2006.01)
F16K 31/34 (2006.01)
F16L 9/06 (2006.01)
F22B 21/00 (2006.01)
F23G 7/06 (2006.01)
F23G 7/10 (2006.01)
F23G 5/04 (2006.01)
F23G 5/20 (2006.01)
F23G 5/04 (2006.01)
F23G 5/20 (2006.01)
F23G 5/04 (2006.01)
F23G 5/20 (2006.01)
F23G 5/20 (2006.01)
F23J 1/00 (2006.01)
F23K 3/14 (2006.01)
F23L 7/00 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F23L 15/00 (2006.01)
F23L 9/00 (2006.01)
F24B 5/02 (2006.01)
F24C 15/02 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24F 13/28 (2006.01)
F24F 7/02 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24J 2/50 (2006.01)
F24J 2/51 (2006.01)
F24J 2/46 (2006.01)
F24T 10/20 (2018.01)
F26B 3/04 (2006.01)
F26B 9/08 (2006.01)
F26B 9/06 (2006.01)
F26B 15/04 (2006.01)
F26B 3/06 (2006.01)
F28C 3/00 (2006.01)
F28F 1/08 (2006.01)
F41G 1/00 (2006.01)
F41G 1/02 (2006.01)
F41H 3/00 (2006.01)
G01B 3/30 (2006.01)
G01B 3/04 (2006.01)
G01B 5/14 (2006.01)
G01B 7/14 (2006.01)
G01G 23/01 (2006.01)
G01G 21/00 (2006.01)
G01G 7/02 (2006.01)
G01J 5/12 (2006.01)
G01J 5/20 (2006.01)
G01K 7/02 (2006.01)
G01N 21/85 (2006.01)
G01N 33/20 (2006.01)
G01N 30/56 (2006.01)
G01N 30/60 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
G01N 31/22 (2006.01)
G01N 25/04 (2006.01)
G01N 1/40 (2006.01)

231746*
231501
231501*
231502
231502*
231619
231686
231623
231528
231744*
231528*
231578
231578*
231579
231579*
231580
231580*
231570
231605*
231605*
231528*
231578*
231579*
231580*
231527*
231605*
231527
231505
231710*
231710*
231536
231482*
231605
231655
231655*
231655*
231482
231582
231582*
231582*
231582*
231561
231482*
231623*
231668
231668*
231682
231531
231531*
231531*
231702*
231709
231709*
231709*
231493
231493*
231493*
231644*
231644*
231485*
231485*
231667*
231591*
231554*
231741
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G01N 33/00 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
G01N 3/56 (2006.01)
G01N 27/04 (2006.01)
G01N 27/30 (2006.01)
G01N 27/90 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
G01R 35/00 (2006.01)
G01S 19/05 (2010.01)
G01T 1/20 (2006.01)
G01V 5/00 (2006.01)
G01V 1/00 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
G01V 1/00 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
G01V 1/00 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
G01V 1/37 (2006.01)
G02B 6/00 (2006.01)
G05D 1/02 (2006.01)
G05D 1/02 (2006.01)
G05D 1/02 (2006.01)
G06F 7/38 (2006.01)
G06F 17/10 (2006.01)
G06F 17/16 (2006.01)
G06F 12/00 (2006.01)
G06F 17/30 (2006.01)
G06F 12/02 (2006.01)
G06K 9/46 (2006.01)
G06K 9/18 (2006.01)
G06K 9/20 (2006.01)

2

1

2

231741*
231688
227794
227794*
231484
231529
231654
231673
231674
231675
231676
231677
231678
231679
231702
231707
231707*
231681*
231607
231607*
231683
231683*
231684
231684*
231685
231685*
231608
231608*
231532*
231695*
231717*
231681
231703
231703*
231703*
231586
231586*
231541
231682*
231691
231664*

G06T 7/90 (2017.01)
G06T 7/60 (2017.01)
G09B 21/04 (2006.01)
G10L 21/06 (2013.01)
G11B 27/10 (2006.01)
G21K 1/04 (2006.01)
H01B 15/00 (2006.01)
H01F 7/04 (2006.01)
H01G 9/02 (2006.01)
H01G 9/145 (2006.01)
H01H 1/023 (2006.01)
H01H 11/04 (2006.01)
H01H 47/00 (2006.01)
H01H 9/54 (2006.01)
H01J 35/12 (2006.01)
H01L 35/00 (2006.01)
H01L 35/32 (2006.01)
H01L 35/14 (2006.01)
H01L 31/02 (2006.01)
H01L 31/12 (2006.01)
H01M 6/14 (2006.01)
H01M 6/16 (2006.01)
H01M 6/18 (2006.01)
H01M 10/04 (2006.01)
H01M 10/056 (2010.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
H01Q 3/04 (2006.01)
H02G 1/12 (2006.01)
H02J 3/00 (2006.01)
H02J 7/24 (2006.01)
H02M 3/07 (2006.01)
H02M 3/335 (2006.01)
H03L 7/00 (2006.01)
H04L 9/28 (2006.01)
H05B 3/84 (2006.01)
H05G 1/02 (2006.01)
H05G 1/04 (2006.01)
H05G 1/12 (2006.01)
H05H 7/12 (2006.01)
H05H 9/04 (2006.01)

231682*
231681*
231664
231664*
231541*
231530
231690*
231722
231522
231522*
231729*
231729*
231584
231584*
231530*
231493*
231493*
231493*
231656
231656*
231581
231581*
231581*
231581*
231581*
231609
231609*
231690
231586*
231481
231481*
231486
231720
231499
231484*
231530*
231530*
231530*
231603
231603*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

214769
227794
231481
231482
231483
231484
231485
231486
231487
231488
231489
231490
231491
231492

C02F 11/00 (2006.01)
G01N 19/02 (2006.01)
H02J 7/24 (2006.01)
F24T 10/20 (2018.01)
C08B 31/00 (2006.01)
G01N 27/04 (2006.01)
B82Y 15/00 (2011.01)
H02M 3/335 (2006.01)
B41M 7/02 (2006.01)
D01H 3/16 (2006.01)
B23K 101/12 (2006.01)
B21D 22/02 (2006.01)
B21D 22/02 (2006.01)
B60M 1/20 (2006.01)

231493
231494
231495
231496
231497
231498
231499
231500
231501
231502
231503
231504
231505
231506

G01J 5/12 (2006.01)
B60S 1/26 (2006.01)
B60S 1/26 (2006.01)
B66C 1/00 (2006.01)
F16J 15/53 (2006.01)
F02M 21/02 (2006.01)
H04L 9/28 (2006.01)
B21D 51/08 (2006.01)
F16K 31/06 (2006.01)
F16K 31/06 (2006.01)
C09J 7/40 (2018.01)
F04D 17/00 (2006.01)
F24C 15/02 (2006.01)
C22B 3/02 (2006.01)
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Nr 3/2019

1

2

1

2

1

2

1

2

231507
231508
231509
231510
231511
231512
231513
231514
231515
231516
231517
231518
231519
231520
231521
231522
231523
231524
231525
231526
231527
231528
231529
231530
231531
231532
231533
231534
231535
231536
231537
231538
231539
231540
231541
231542
231543
231544
231545
231546
231547
231548
231549
231550
231551
231552
231553
231554
231555
231556
231557
231558
231559
231560
231561
231562
231563
231564
231565
231566
231567
231568
231569
231570
231571

B60R 22/34 (2006.01)
A47J 27/00 (2006.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C12Q 1/686 (2018.01)
C08F 2/48 (2006.01)
C07D 301/19 (2006.01)
C07D 301/19 (2006.01)
C01G 39/00 (2006.01)
C07D 311/94 (2006.01)
C07D 307/88 (2006.01)
C07D 307/88 (2006.01)
B21K 1/02 (2006.01)
H01G 9/02 (2006.01)
A47J 42/22 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
C23C 22/00 (2006.01)
C07C 209/12 (2006.01)
F24B 5/02 (2006.01)
F22B 21/00 (2006.01)
G01N 27/30 (2006.01)
G21K 1/04 (2006.01)
G01B 3/30 (2006.01)
C03C 15/00 (2006.01)
A01G 25/02 (2006.01)
A01G 25/16 (2006.01)
B60S 1/34 (2006.01)
F24F 7/02 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
B29C 64/227 (2017.01)
C02F 1/04 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
G06F 12/02 (2006.01)
E02D 31/02 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
A61K 8/42 (2006.01)
E01D 19/00 (2006.01)
A01G 2/00 (2018.01)
C05F 17/02 (2006.01)
C01B 21/06 (2006.01)
B23K 11/02 (2006.01)
C08L 5/02 (2006.01)
B66B 17/04 (2006.01)
B04B 3/00 (2006.01)
C10B 53/07 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
B28D 1/26 (2006.01)
B30B 9/26 (2006.01)
A01N 57/14 (2006.01)
B05B 15/12 (2006.01)
C08J 11/10 (2006.01)
B23B 51/08 (2006.01)
F26B 3/06 (2006.01)
C10L 11/06 (2006.01)
C02F 1/50 (2006.01)
C02F 1/50 (2006.01)
B27N 3/02 (2006.01)
C08L 95/00 (2006.01)
B67C 3/26 (2006.01)
B01J 23/89 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
F23G 5/20 (2006.01)
A01N 57/20 (2006.01)

231572
231573
231574
231575
231576
231577
231578
231579
231580
231581
231582
231583
231584
231585
231586
231587
231588
231589
231590
231591
231592
231593
231594
231595
231596
231597
231598
231599
231600
231601
231602
231603
231604
231605
231606
231607
231608
231609
231610
231611
231612
231613
231614
231615
231616
231617
231618
231619
231620
231621
231622
231623
231624
231625
231626
231627
231628
231629
231630
231631
231632
231633
231634
231635
231636

E21D 23/06 (2006.01)
F02C 1/02 (2006.01)
B29C 64/124 (2017.01)
E04B 1/348 (2006.01)
C22C 1/02 (2006.01)
C08K 5/3472 (2006.01)
F23G 5/04 (2006.01)
F23G 5/04 (2006.01)
F23G 5/04 (2006.01)
H01M 6/14 (2006.01)
F26B 3/04 (2006.01)
C07D 317/44 (2006.01)
H01H 47/00 (2006.01)
B25J 9/14 (2006.01)
G06F 12/00 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
C10B 53/00 (2006.01)
B22D 21/04 (2006.01)
C01B 33/02 (2006.01)
C08F 2/58 (2006.01)
E06B 9/323 (2006.01)
C10M 129/94 (2006.01)
E04D 13/08 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
B62D 57/032 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A23L 2/38 (2006.01)
B62D 55/084 (2006.01)
C12P 1/02 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
H05H 7/12 (2006.01)
C01B 33/26 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
G01T 1/20 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
E06B 1/56 (2006.01)
B65H 5/02 (2006.01)
B08B 9/087 (2006.01)
B65G 61/00 (2006.01)
B41M 1/06 (2006.01)
B41M 1/28 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
A47C 1/036 (2006.01)
F16K 31/12 (2006.01)
A63B 23/16 (2006.01)
A63B 23/16 (2006.01)
B61B 3/02 (2006.01)
F16L 9/06 (2006.01)
A47C 1/034 (2006.01)
A61B 5/11 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
B22D 7/00 (2006.01)
C12G 3/00 (2006.01)
C12P 17/18 (2006.01)
C07K 1/14 (2006.01)
C07D 275/06 (2006.01)
C07D 291/06 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
C08L 9/06 (2006.01)
C07C 51/41 (2006.01)
D21H 17/06 (2006.01)

231637
231638
231639
231640
231641
231642
231643
231644
231645
231646
231647
231648
231649
231650
231651
231652
231653
231654
231655
231656
231657
231658
231659
231660
231661
231662
231663
231664
231665
231666
231667
231668
231669
231670
231671
231672
231673
231674
231675
231676
231677
231678
231679
231680
231681
231682
231683
231684
231685
231686
231687
231688
231689
231690
231691
231692
231693
231694
231695
231696
231697
231698

C09J 163/02 (2006.01)
B64C 27/46 (2006.01)
A61L 27/16 (2006.01)
B01D 50/00 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
C04B 14/18 (2006.01)
A01N 1/02 (2006.01)
B22D 11/18 (2006.01)
C04B 35/14 (2006.01)
E21B 33/04 (2006.01)
B65G 1/04 (2006.01)
B65D 1/04 (2006.01)
A23K 20/20 (2016.01)
E01F 15/02 (2006.01)
C12M 1/107 (2006.01)
C12M 1/107 (2006.01)
B02C 13/08 (2006.01)
G01N 27/90 (2006.01)
F24J 2/50 (2006.01)
H01L 31/02 (2006.01)
C10B 53/02 (2006.01)
B65D 5/02 (2006.01)
C11D 3/48 (2006.01)
C11D 9/38 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
C11D 9/38 (2006.01)
C11D 9/38 (2006.01)
G09B 21/04 (2006.01)
E21D 11/14 (2006.01)
B03B 9/06 (2006.01)
C07K 16/12 (2006.01)
F41G 1/00 (2006.01)
C08J 11/08 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A01F 25/14 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
G01R 23/02 (2006.01)
C08J 9/35 (2006.01)
G05D 1/02 (2006.01)
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EP 3233637 B1
EP 3233678 B1
EP 3233999 B1
EP 3234280 B1
EP 3234313 B1
EP 3234353 B1
EP 3235971 B1
EP 3236111 B1
EP 3236761 B1
EP 3236786 B1
EP 3237093 B1
EP 3237176 B1
EP 3239668 B1
EP 3241945 B1
EP 3242503 B1
EP 3243660 B1
EP 3244627 B1
EP 3246175 B1
EP 3250635 B1
EP 3250722 B1
EP 3251242 B1
EP 3251484 B1
EP 3253570 B1
EP 3254552 B1
EP 3256295 B1
EP 3256560 B1
EP 3256746 B1
EP 3257296 B1
EP 3257511 B1
EP 3259394 B1
EP 3260408 B1
EP 3261400 B1
EP 3261985 B1
EP 3263763 B1
EP 3264940 B1
EP 3265327 B1
EP 3265594 B1
EP 3266309 B1
EP 3267783 B1
EP 3271931 B1
EP 3272539 B1
EP 3274424 B1
EP 3280744 B1
EP 3282705 B1
EP 3282913 B1
EP 3283579 B1
EP 3287851 B1
EP 3291682 B1
EP 3291965 B1
EP 3296500 B1
EP 3300371 B1
EP 3300614 B1
EP 3302836 B1
EP 3305670 B1
EP 3307241 B1
EP 3311921 B1
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PATENTU
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
381925
387984
397489
397679
398053
398212
398922
399237
399743
400409
400962
401249
401935
402085
402145
402614
u)
403698
403899
404319
404919
404936
405058
405146
405227
405394
405429
406013
u)
406155
406347
407209
407508
407692
408076
408312
408538
408721
409227
409716
409897
410036
410182
410479
410590
410592
410593
410699
410745
u)
410760
410790
411332
411552
411564
411806
412095
412150
u)

19/2008
23/2010
13/2013
14/2013
17/2013
18/2013
22/2013
05/2013
01/2014
04/2014
07/2014
09/2014
12/2014
13/2014
13/2014
02/2014
22/2014
24/2014
26/2014
03/2015
03/2015
04/2015
05/2015
06/2015
07/2015
02/2014
11/2015
11/2015
16/2014
18/2015
19/2015
21/2015
23/2015
25/2014
26/2015
22/2015
05/2016
22/2015
09/2016
10/2016
11/2016
13/2016
19/2015
19/2015
19/2015
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
18/2016
20/2016
20/2016
21/2016
22/2016
18/2016

412161
412170
412418
412700
412843
412900
413089
413093
413244
413420
413448
413580
413813
414101
414198
414257
414304
414411
414444
415038
415393
415491
415540
415572
415658
415668
415673
415684
u)
415726
u)
415728
415755
415756
415952
416444
417001
417259
417525
418035
418251
418281
418296
418593
418609
418985
419039
419063
419223
419362
419580
419759
419810
419833
420039
u)
420325

23/2016
23/2016
25/2016
26/2016
01/2017
01/2017
02/2017
02/2017
03/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
07/2017
08/2017
08/2017
06/2017
09/2017
09/2017
12/2017
13/2017
14/2017
14/2017
14/2017
14/2017
14/2017
15/2017
14/2017
15/2017
15/2017
15/2017
15/2017
16/2017
19/2017
23/2017
24/2017
26/2017
03/2018
04/2018
04/2018
04/2018
06/2018
09/2017
08/2018
09/2018
09/2018
10/2018
10/2018
12/2018
13/2018
13/2018
13/2018
14/2018
16/2018

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego
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Nr 3/2019
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75

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO

WPISY I ZMIANY W REJESTRZE PATENTOWYM
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu
podstawowego, tytuł wynalazku, numer wniosku, 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, produkty wskazane w tych zezwoleniach oraz
oznaczenie produktu.

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:

(B1) 1758555
Czynnik tworzący oleożel zawierający triterpen, oleożel zawierający triterpen oraz sposób wytwarzania oleożelu zawierającego
triterpen
DPO.0405 2016 07 07
Birken AG, NIEFERN-ÖSCHELBRONN, Niemcy
EU/1/15/1069 2016 01 14 EPISALVAN - WYCIĄG Z KORY BRZOZY

73
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).
378566
391036
395428
398521
401369
401589
409439
u)

09/2006
22/2010
01/2013
20/2013
09/2014
11/2014
06/2016

411524
414849
417105
417938
419259
419260
u)
420505

19/2016
11/2017
23/2017
02/2018
10/2018
10/2018
18/2018

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).
399192
400141
402422
405150
406416
406460
408244
408758
409467
411906

24/2013
03/2014
15/2014
05/2015
12/2015
13/2015
24/2015
02/2016
06/2016
21/2016

413476
414142
414529
416100
416269
416741
416765
417068
418549

04/2017
07/2017
10/2017
17/2017
18/2017
21/2017
21/2017
23/2017
06/2018

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) 196263 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ROCHE PALO ALTO LLC, Palo Alto,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GILEAD SCIENCES,
INC., Foster City, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 196668 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ROCHE PALO ALTO LLC, Palo Alto,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GILEAD SCIENCES,
INC., Foster City, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 202207 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ROCHE PALO ALTO LLC, Palo Alto,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GILEAD SCIENCES,
INC., Foster City, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 213219 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Polska 276788379 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166
(B1) 213219 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
(B1) 214251 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Polska 276788379 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166
(B1) 214251 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166 i dokonanie wpisu: FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, Polska 270641528
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(B1) 215052 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ANNA GRABOWSKA, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: CHĘCIŃSKI PIOTR, Warszawa, Polska
(B1) 217798 2018 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635
(B1) 218892 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JOY MM DELAWARE, INC., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 219255 2018 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635
(B1) 220208 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Joy MM Delaware, Inc., Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 220988 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Joy MM Delaware, Inc., Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 220989 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Joy MM Delaware, Inc., Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki
(B3) 221161 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOPEX HYDRAULIKA SIŁOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Polska 276788379 i dokonanie wpisu: KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, Polska 271981166
(B1) 221329 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Joy MM Delaware, Inc., Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 221506 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JOY MM DELAWARE, INC., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 221922 2018 10 25 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 22 lutego 2018 r., sygnatura akt VI GNc 88/18 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 23 kwietnia 2018 r., Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 992/18,
dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej
dłużnikowi EKO-BRYKIET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie na rzecz wierzyciela: Podkarpackiego
Banku Spółdzielczego Oddział Brzozów z siedzibą w miejscowości
Brzozów”.
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(B1) 222818 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MATYASIK-FELUŚ MAGDALENA,
Kraków, Polska i dokonanie wpisu: ŚWIATOWSKA JOLANTA, Kraków, Polska
(B1) 223203 2018 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635
(B1) 223300 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Joy MM Delaware, Inc., Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 223353 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stuttgart, Niemcy
(B1) 223381 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stuttgart, Niemcy
(B1) 223382 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stuttgart, Niemcy
(B1) 223518 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635
(B1) 223525 2018 12 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CABAN WALDEMAR, Lublin, Polska
i dokonanie wpisu: CABAN TERESA, Lublin, Polska
(B1) 223643 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stuttgart, Niemcy
(B1) 223840 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Joy MM Delaware, Inc., Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 224170 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Joy MM Delaware, Inc., Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 224487 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stuttgart, Niemcy

(B1) 222217 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JOY MM DELAWARE, INC., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki

(B1) 224641 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635

(B1) 222531 2018 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZ-

(B1) 224778 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Joy MM Delaware, Inc., Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki
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(B1) 225102 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Joy MM Delaware, Inc., Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 226015 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635
(B1) 226017 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BARTKOWIAK ROMAN, Wolkowo,
Polska i dokonanie wpisu: SPÓŁDZIELNIA PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO DOLINA MOGILNICY, Wolkowo, Polska 302741783
(B1) 227186 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635
(B1) 227562 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635
(B1) 227565 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Joy MM Delaware, Inc., Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 227607 2018 10 25 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 22 lutego 2018 r., sygnatura akt VI GNc 88/18 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 23 kwietnia 2018 r., Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 992/18,
dokonał zajęcia przedmiotowego patentu w części przysługującej
dłużnikowi EKO-BRYKIET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie na rzecz wierzyciela: Podkarpackiego
Banku Spółdzielczego Oddział Brzozów z siedzibą w miejscowości
Brzozów”.
(B1) 228479 2018 12 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Joy MM Delaware, Inc., Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 228555 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635
(B1) 228740 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Joy MM Delaware, Inc., Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Joy Global Underground Mining LLC, Warrendale, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 229185 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635
(B1) 229194 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
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EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635
(B1) 230711 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW, Rogoźnica, Polska 180910225 i dokonanie
wpisu: POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW, Lublin,
Polska 180910225
76
WPISY I ZMIANY W WYODRĘBNIONEJ
CZĘŚCI REJESTRU PATENTOWEGO
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju dokumentu,
numer patentu europejskiego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której
dokonano wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki
rejestru zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwa, a także miejsce zamieszkania
lub siedziba uprawnionego z patentu europejskiego,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania,
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek
w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, oznaczenie
organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - decyzje dotyczące danego patentu europejskiego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia patentu europejskiego a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego
lub data unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(T3) 1537935 2018 10 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EADS Deutschland GmbH, Ottobrunn, Niemcy i dokonanie wpisu: Airbus Defence and Space
GmbH, Taufkirchen, Niemcy
(T3) 1466755 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: De La Rue International Limited,
Basingstoke, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: PORTALS DE LA
RUE LIMITED, Basingstoke, Wielka Brytania
(T3) 1466755 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PORTALS DE LA RUE LIMITED, Basingstoke, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: PORTALS DE
LA RUE LIMITED, Overton, Wielka Brytania
(T5) 1603505 2018 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1603506 2018 10 02 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) 1753381 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
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(T3) 1651530 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bischof + Klein GmbH &
Co. KG, Lengerich, Niemcy i dokonanie wpisu: Bischof + Klein SE &
Co. KG, Lengerich, Niemcy
(T3) 1758535 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1766121 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1773273 2018 10 01 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) 1793783 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1799169 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1689923 2018 10 02 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) 1809222 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1694895 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products
Aktiebolag, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene
and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1824433 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T5) 1699498 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products
Aktiebolag, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene
and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1708937 2018 10 01 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) 1827334 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS AB,
Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health
Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1827340 2018 10 02 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) 1827335 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T5) 1845910 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
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(T3) 1830687 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T5) 1827336 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1684263 2018 10 30 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cugate AG, München,
Niemcy i dokonanie wpisu: CUGATE Aktiengesellschaft, Berlin,
Niemcy
(T3) 1795479 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1858462 2018 10 02 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) 1877017 2018 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1853211 2018 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1740768 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: De La Rue International Limited,
Basingstoke, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: PORTALS DE LA
RUE LIMITED, Basingstoke, Wielka Brytania
(T3) 1740768 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PORTALS DE LA RUE LIMITED, Basingstoke, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: PORTALS DE
LA RUE LIMITED, Overton, Wielka Brytania
(T3) 1753844 2018 10 11 A. Wprowadzono zmianę 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) 1901693 2018 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1901689 2018 10 02 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) 1901690 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1931397 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1789300 2018 09 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALSTOM Transport Technologies,
Levallois-Perret, Francja i dokonanie wpisu: ALSTOM Transport
Technologies, Saint-Ouen, Francja
(T3) 1951178 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göte-
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borg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1965739 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1857680 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hilge GmbH & Co. KG, Bodenheim,
Niemcy i dokonanie wpisu: GEA Tuchenhagen GmbH, Büchen,
Niemcy
(T5) 1734598 2018 09 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Exide Italia S.r.l., Romano di Lombardia, Włochy i dokonanie wpisu: Exide Technologies S.r.l., Romano di Lombardia, Włochy
(T3) 1795754 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hilge GmbH & Co. KG, Bodenheim,
Niemcy i dokonanie wpisu: GEA Tuchenhagen GmbH, Büchen,
Niemcy
(T3) 1868551 2018 10 02 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) 1863787 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals Ltd,
Allschwil, Szwajcaria
(T5) 2010120 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2010118 2018 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1875590 2018 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kurz, Gerhard, Bad-Liebenzell-Monakam, Niemcy i dokonanie wpisu: Kurz Elektronik GmbH, Althengstett, Niemcy
(T3) 2026736 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS AB,
Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health
Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2024178 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2029076 2018 10 01 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) 1883465 2018 10 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Odyssea Pharma S.A., Grâce-Hollogne, Belgia i dokonanie wpisu: Odyssea Pharma S.P.R.L., Grâce-Hollogne, Belgia
(T5) 2032065 2018 09 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rolle + Rolle GmbH & Co KG,
Salzburg, Austria i dokonanie wpisu: Rolle + Rolle GmbH + Co. KG,
Salzburg, Austria
(T3) 2029079 2018 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
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(T3) 2040595 2018 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2054000 2018 10 02 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) 2079427 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2083873 2018 10 02 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) 1960302 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 1881376 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: S-Printing Solution Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: HP Printing Korea Co.,
Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 1881377 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: S-Printing Solution Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: HP Printing Korea Co.,
Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 2004029 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2156222 2018 10 02 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) 2152217 2018 10 01 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) 2152216 2018 10 01 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) 2197332 2018 10 02 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) 2021046 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kalypto Medical, Inc., Mendota
Heights, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Smith &
Nephew, Inc., Memphis, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2021047 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kalypto Medical, Inc., Mendota
Heights, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Smith &
Nephew, Inc., Memphis, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2080345 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Orange, Paris, Francja i dokonanie
wpisu: 3G Licensing S.A., Luxembourg, Luksemburg
(T3) 2231093 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
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(T3) 2099401 2018 09 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja

(T3) 2225253 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals Ltd,
Allschwil, Szwajcaria

(T3) 1995026 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CFS Bühl GmbH, Kempten, Niemcy
i dokonanie wpisu: Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach, Breidenbach, Niemcy

(T3) 2232907 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Orange, Paris, Francja i dokonanie
wpisu: 3G Licensing S.A., Luxembourg, Luksemburg

(T3) 2037327 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: S-Printing Solution Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: HP Printing Korea Co.,
Ltd., Suwon, Korea Południowa

(T3) 2300343 2018 10 02 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) 2073493 2018 09 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Orange, Paris, Francja i dokonanie
wpisu: 3G Licensing S.A., Luxembourg, Luksemburg

(T3) 2349156 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja

(T3) 1980505 2018 10 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TBS ENGINEERING LIMITED, Cheltenham, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: TBS ENGINEERING
LIMITED, Gloucester, Wielka Brytania

(T3) 2349157 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja

(T3) 2236000 2018 10 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Savox International S.A., Luxembourg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Savox Communications Oy AB
(LTD), Espoo, Finlandia

(T3) 2373274 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja

(T3) 2262404 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2283194 2018 10 02 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) 2134818 2018 10 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Shell Internationale Research Maatschappij B.V., The Hague, Holandia i dokonanie wpisu: Air Products
and Chemicals, Inc., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2288413 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Helmholtz Zentrum München
Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt
(GmbH), Neuherberg, Niemcy i dokonanie wpisu: Issels Rolf, Monachium, Niemcy
(T3) 2288413 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Issels Rolf, Monachium, Niemcy
i dokonanie wpisu: MedTherm GmbH, Monachium, Niemcy
(T3) 2209945 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RAIL.ONE GmbH, Neumarkt, Niemcy i dokonanie wpisu: RAIL.ONE Holding GmbH, Neumarkt, Niemcy
(T3) 2209945 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RAIL.ONE Holding GmbH, Neumarkt, Niemcy i dokonanie wpisu: RAIL.ONE GmbH, Neumarkt,
Niemcy
(T3) 2209945 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RAIL.ONE GmbH, Neumarkt, Niemcy i dokonanie wpisu: PCM Germany GmbH, Neumarkt, Niemcy
(T3) 2209945 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PCM Germany GmbH, Neumarkt,
Niemcy i dokonanie wpisu: RAIL.ONE GmbH, Neumarkt, Niemcy
(T3) 2209945 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RAIL.ONE GmbH, Neumarkt, Niemcy i dokonanie wpisu: PCM RAIL.ONE GmbH, Neumarkt, Niemcy
(T3) 2209945 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PCM RAIL.ONE GmbH, Neumarkt,
Niemcy i dokonanie wpisu: PCM RAIL.ONE AG, Neumarkt, Niemcy

(T5) 2093622 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: S-Printing Solution Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: HP Printing Korea Co.,
Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 2100575 2018 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2119419 2018 10 01 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) 2231319 2018 10 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Shell Internationale Research Maatschappij B.V., The Hague, Holandia i dokonanie wpisu: Air Products
and Chemicals, Inc., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2260143 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: De La Rue International Limited,
Basingstoke, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: PORTALS DE LA
RUE LIMITED, Basingstoke, Wielka Brytania
(T3) 2260143 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PORTALS DE LA RUE LIMITED, Basingstoke, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: PORTALS DE
LA RUE LIMITED, Overton, Wielka Brytania
(T3) 2318192 2018 10 02 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) 2310179 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2310180 2018 10 02 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) 2313243 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
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(T3) 2297107 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals Ltd,
Allschwil, Szwajcaria

(T3) 2302521 2018 10 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: S-Printing Solution Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: HP Printing Korea Co.,
Ltd., Suwon, Korea Południowa

(T3) 2323924 2018 09 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alcoa Inc., Pittsburgh, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Alcoa USA Corp., Pittsburgh,
Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2357538 2018 10 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: S-Printing Solution Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: HP Printing Korea Co.,
Ltd., Suwon, Korea Południowa

(T3) 2364347 2018 10 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Shell Internationale Research Maatschappij B.V., Den Haag, Holandia i dokonanie wpisu: Air Products
and Chemicals, Inc., Allentown, Stany Zjednoczone Ameryki

(T3) 2582515 2018 10 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sca Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja

(T3) 2318026 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nuc Electronics Co., Ltd., Daegu,
Korea Południowa i dokonanie wpisu: KEIMYUNG UNIVERSITY INDUSTRY ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION, Daegu, Korea
Południowa
(T3) 2343292 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Asahi Glass Company,
Limited, Tokyo, Japonia; Kaken Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: AGC Inc., Tokio, Japonia; Kaken Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Japonia
(T3) 2424723 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2437702 2018 10 02 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) 2448460 2018 10 02 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) 2448539 2018 10 02 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) 2361842 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bischof+Klein GmbH &
Co. KG, Lengerich, Niemcy i dokonanie wpisu: Bischof + Klein SE &
Co. KG, Lengerich, Niemcy
(T3) 2248567 2018 09 03 D. Dokonać wpis o brzmieniu:
Na mocy umowy z dnia 3 sierpnia 2015 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z patentu europejskiego PL/
EP2248567 przez spółkę Koopman International B.V. z siedzibą
w Amsterdamie, Holandia na okres trwania patentu w mocy
(T3) 2270608 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: S-Printing Solution Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: HP Printing Korea Co.,
Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 2256559 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: S-Printing Solution Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: HP Printing Korea Co.,
Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 2272938 2018 10 11 A. Wprowadzono zmianę 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) 2357537 2018 10 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: S-Printing Solution Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: HP Printing Korea Co.,
Ltd., Suwon, Korea Południowa

(T3) 2615955 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2488116 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Gibertoni, Lucio, Mirandola, Włochy; Gibertoni, Andrea, San Possidonio, Włochy i dokonanie wpisu:
Redax S.p.A., Poggio Rusco, Włochy
(T3) 2516565 2018 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kem One, Lyon, Francja i dokonanie
wpisu: IVY GROUP Holding, Reims, Francja
(T3) 2629725 2018 09 28 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) 2646346 2018 09 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sca Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2325701 2018 10 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: S-Printing Solution Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: HP Printing Korea Co.,
Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 2418547 2018 10 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: S-Printing Solution Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: HP Printing Korea Co.,
Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 2377557 2018 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Meda Pharmaceuticals Inc., Somerset, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Meda Pharmaceuticals Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2437180 2018 10 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: S-Printing Solution Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: HP Printing Korea Co.,
Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 2667832 2018 10 02 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) 2683235 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sca Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2685948 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sca Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2544519 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Forage Innovations B.V., Maassluis,
Holandia i dokonanie wpisu: Vermeer FI B.V., Goes, Holandia
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(T3) 2544519 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Vermeer FI B.V., Goes, Holandia
i dokonanie wpisu: Vermeer Manufacturing Company, Pella, Stany
Zjednoczone Ameryki
(T3) 2582338 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2731895 2018 10 02 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) 2731896 2018 09 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products
AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja

677

wpisu: DB Netz AG, Frankfurt am Main, Niemcy; PCM RAIL.ONE AG,
Neumarkt, Niemcy
(T3) 2724380 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Big Solar Limited, Sunderland,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: POWER ROLL (SUNDERLAND)
LIMITED, Sunderland, Wielka Brytania
(T3) 2724380 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POWER ROLL (SUNDERLAND) LIMITED, Sunderland, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: POWER ROLL
LIMITED LIMITED, Sunderland, Wielka Brytania
(T3) 2724380 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POWER ROLL LIMITED LIMITED,
Sunderland, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Power Roll Limited, Sunderland, Wielka Brytania

(T3) 2616590 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RAIL.ONE GmbH, Neumarkt, Niemcy i dokonanie wpisu: RAIL.ONE Holding GmbH, Neumarkt, Niemcy

(T3) 2545917 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kaken Pharmaceutical
Co., Ltd., Tokyo, Japonia; Asahi Glass Company, Limited, Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: AGC Inc., Tokio, Japonia; Kaken Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Japonia

(T3) 2616590 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RAIL.ONE Holding GmbH, Neumarkt, Niemcy i dokonanie wpisu: RAIL.ONE GmbH, Neumarkt,
Niemcy

(T3) 2629651 2018 09 28 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) 2616590 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RAIL.ONE GmbH, Neumarkt, Niemcy i dokonanie wpisu: PCM Germany GmbH, Neumarkt, Niemcy

(T3) 2632837 2018 10 02 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) 2616590 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PCM Germany GmbH, Neumarkt,
Niemcy i dokonanie wpisu: RAIL.ONE GmbH, Neumarkt, Niemcy
(T3) 2616590 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RAIL.ONE GmbH, Neumarkt, Niemcy i dokonanie wpisu: PCM RAIL.ONE GmbH, Neumarkt, Niemcy
(T3) 2616590 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PCM RAIL.ONE GmbH, Neumarkt,
Niemcy i dokonanie wpisu: PCM RAIL.ONE AG, Neumarkt, Niemcy
(T3) 2609254 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DB Netz AG, Frankfurt am Main,
Niemcy; RAIL.ONE GmbH, Neumarkt, Niemcy i dokonanie wpisu:
DB Netz AG, Frankfurt am Main, Niemcy; RAIL.ONE Holding GmbH,
Neumarkt, Niemcy
(T3) 2609254 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DB Netz AG, Frankfurt am Main,
Niemcy; RAIL.ONE Holding GmbH, Neumarkt, Niemcy i dokonanie
wpisu: DB Netz AG, Frankfurt am Main, Niemcy; RAIL.ONE GmbH,
Neumarkt, Niemcy
(T3) 2609254 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DB Netz AG, Frankfurt am Main,
Niemcy; RAIL.ONE GmbH, Neumarkt, Niemcy i dokonanie wpisu:
DB Netz AG, Frankfurt am Main, Niemcy; PCM Germany GmbH,
Neumarkt, Niemcy
(T3) 2609254 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DB Netz AG, Frankfurt am Main,
Niemcy; PCM Germany GmbH, Neumarkt, Niemcy i dokonanie
wpisu: DB Netz AG, Frankfurt am Main, Niemcy; RAIL.ONE GmbH,
Neumarkt, Niemcy
(T3) 2609254 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DB Netz AG, Frankfurt am Main,
Niemcy; RAIL.ONE GmbH, Neumarkt, Niemcy i dokonanie wpisu:
DB Netz AG, Frankfurt am Main, Niemcy; PCM RAIL.ONE GmbH,
Neumarkt, Niemcy
(T3) 2609254 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DB Netz AG, Frankfurt am Main,
Niemcy; PCM RAIL.ONE GmbH, Neumarkt, Niemcy i dokonanie

(T3) 2726045 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sca Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2747724 2018 10 02 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) 2793768 2018 10 02 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) 2441775 2018 10 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Oxford BioTherapeutics Ltd, Milton
Park, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Berlin-Chemie AG, Berlin,
Niemcy
(T3) 2522365 2018 09 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Meda Pharmaceuticals Inc., Somerset, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Meda Pharmaceuticals Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2597534 2018 10 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: S-Printing Solution Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: HP Printing Korea Co.,
Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 2665720 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals Ltd,
Allschwil, Szwajcaria
(T3) 2697223 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals Ltd,
Allschwil, Szwajcaria
(T3) 2729379 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bischof + Klein GmbH &
Co. KG, Lengerich, Niemcy i dokonanie wpisu: Bischof + Klein SE &
Co. KG, Lengerich, Niemcy
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(T3) 2872810 2018 10 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: King Industrial Limited, HONG
KONG, Chiny i dokonanie wpisu: Apex Gold International Limited,
HONG KONG, Chiny
(T3) 2872810 2018 10 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Apex Gold International Limited,
HONG KONG, Chiny i dokonanie wpisu: Conex IPR Limited, Kingswinford, Wielka Brytania
(T3) 2751002 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2750573 2018 10 02 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) 2892407 2018 10 02 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) 2726046 2018 10 02 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) 2736473 2018 09 28 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) 2797475 2018 10 01 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) 2830563 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2841041 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Sca Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2849619 2018 10 01 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) 2934404 2018 09 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS AB,
Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health
Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2936466 2018 10 01 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) 2934416 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS AB,
Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health
Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2938307 2018 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2581070 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
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(T3) 2796617 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GapCon Tissue S.r.l., Settimo di
Pescantina, Włochy i dokonanie wpisu: ICONè S.R.L., Pescantina,
Włochy
(T3) 2813766 2018 10 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOVOPAN TRAEINDUSTRI A/S,
Ryomgaard, Dania i dokonanie wpisu: Kronospan ApS, Ryomgaard,
Dania
(T3) 2744721 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bischof + Klein GmbH &
Co. KG, Lengerich, Niemcy i dokonanie wpisu: Bischof + Klein SE &
Co. KG, Lengerich, Niemcy
(T3) 2978352 2018 10 02 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) 2855772 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: De La Rue International Limited,
Basingstoke, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: PORTALS DE LA
RUE LIMITED, Basingstoke, Wielka Brytania
(T3) 2855772 2018 10 02 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PORTALS DE LA RUE LIMITED, Basingstoke, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: PORTALS DE
LA RUE LIMITED, Overton, Wielka Brytania
(T3) 2858616 2018 10 01 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) 2879805 2018 10 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Aworth, Chris, Paulerspury, Wielka
Brytania; Bartels, Frank, Hattingen, Niemcy; Rawert, Jürgen, Köln,
Niemcy i dokonanie wpisu: Bartels, Frank, Hattingen, Niemcy; Rawert, Jürgen, Köln, Niemcy
(T3) 2914393 2018 10 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TBS ENGINEERING LIMITED, Cheltenham, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: TBS ENGINEERING
LIMITED, Brockworth, Wielka Brytania
(T3) 2938189 2018 10 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Kimberly-Clark Worldwide, Inc.,
Neenah, Stany Zjednoczone Ameryki; Cellresin Technologies, LLC,
Bloomington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Kimberly-Clark Worldwide, Inc., Neenah, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 3060183 2018 10 02 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) 2733493 2018 10 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSERM (Institut National de la
Santé et de la Recherche Médicale), Paris, Francja; Université Paris
Descartes, Paris, Francja i dokonanie wpisu: Université Paris Descartes, Paris, Francja; INSERM (Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale), Paris, Francja; ASSISTANCE PUBLIQUE- HOPITAUX DE PARIS (AP-HP), Paryż, Francja
(T3) 2869133 2018 10 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: S-Printing Solution Co., Ltd., Suwon, Korea Południowa i dokonanie wpisu: HP Printing Korea Co.,
Ltd., Suwon, Korea Południowa
(T3) 2845830 2018 10 01 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) 2850984 2018 10 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göte-
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borg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2998112 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Asahi Glass Company, Limited, Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: AGC Inc., Tokio, Japonia
(T3) 3055850 2018 10 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Hyperion S.r.l., Sarzana, Włochy
i dokonanie wpisu: Hyperion S.r.l., Brindisi, Włochy
(T3) 3073823 2018 10 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: E. I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 3020455 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HYVE AG, München, Niemcy i dokonanie wpisu: ICAROS GmbH, Planegg, Niemcy
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
DODATKOWYCH PRAW OCHRONNYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru dodatkowych praw ochronnych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której
dokonano wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki
rejestru dodatkowych praw ochronnych zawierają następujące dane:
rubryka A- nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego (miejscowość, kraj) oraz numer
identyfikacyjny REGON – jeżeli został on wskazany
rubryka B - nazwa produktu chronionego dodatkowym prawem
ochronnym, zezwolenie lub zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu objętego dodatkowym prawem
ochronnym (data wydania, numer, kod kraju oraz – jeżeli
wskazano – organ wydający zezwolenie)
rubryka C - wskazanie okresu, na który udzielone zostało dodatkowe
prawo ochronne
rubryka D - prawa ograniczające dodatkowe prawo ochronne, zajęcia dokonane przez uprawniony organ
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny dodatkowego prawa
ochronnego
rubryka F - wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące dodatkowego prawa ochronnego
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, zmiana nazwy
uprawnionego, prawa ograniczające dodatkowe prawo
ochronne, sprostowania istotnych pomyłek.
0009 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham Park, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis Services LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
0037 2018 08 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: UCB MANUFACTURING IRELAND LIMITED, Shannon, Irlandia; LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG, Andernach, Niemcy i dokonanie wpisu: LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Andernach, Niemcy; UCB Biopharma SPRL, Bruksela, Belgia
0041 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WYETH, Madison, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Wyeth LLC, Madison, Stany Zjednoczone Ameryki
0041 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wyeth LLC, Madison, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Wyeth LLC, New York,
Stany Zjednoczone Ameryki
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0049 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Zoetis Services LLC, Florham
Park, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Zoetis Services LLC, Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
0067 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Takeda GmbH, Konstanz, Niemcy i dokonanie wpisu: AstraZeneca AB, Södertälje, Szwecja
0079 2018 04 16 D. Dokonano wpisu: Na mocy umowy z dnia
15 września 2017 r. udzielono wyłącznej licencji na używanie, sprzedaż, oferowanie do sprzedaży i import wyrobów farmaceutycznych erlotynibu ([6,7-bis(2-metoksyetoksy)chinazolin-4-ylo]-(3-etynylofenylo) aminy) w tym, bez ograniczeń, jego proleków, soli,
solwatów i odmian polimorficznych, stosowanych w leczeniu lub
profilaktyce jakichkolwiek chorób lub schorzeń u ludzi, dodatkowego prawa ochronnego o numerze RD.0079, na czasu obowiązywania dodatkowego prawa ochronnego, spółce F. Hoffmann-La
Roche AG, Bazylea, Szwajcaria
0091 2017 11 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, Bazylea, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Novartis Tiergesundheit AG, Basel, Szwajcaria
0122 2018 06 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TEIJIN PHARMA LIMITED, Tokio, Japonia
i dokonanie wpisu: TEIJIN LIMITED, Osaka, Japonia
0133 2018 05 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVARTIS AG, Bazylea, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Sun Pharma Global FZE, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie
0139 2019 02 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROCHE PALO ALTO LLC, Palo Alto, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GILEAD SCIENCES, INC.,
Foster City, Stany Zjednoczone Ameryki
0160 2018 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Incyte Corporation, Wilmington, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Incyte Holdings Corporation, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
0168 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
FMC Corporation, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
unieważnionego patentu, datę unieważnienia oraz treść decyzji.
(B1) 212594 2014 08 06

Unieważniono w całości.
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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) 173035
(B1) 186423
(B1) 188105
(B1) 188570
(B1) 190486

2013 01 12
2018 04 07
2018 04 09
2018 03 11
2018 03 09

(B1) 190688
(B1) 191734
(B1) 191844
(B1) 192099
(B1) 192312

2018 03 23
2018 03 30
2018 03 04
2018 03 17
2018 03 05

680
(B1) 193088
(B1) 193204
(B1) 193551
(B1) 193699
(B1) 194044
(B1) 194432
(B1) 194937
(B1) 195355
(B1) 195519
(B1) 196001
(B1) 196279
(B1) 196418
(B1) 196490
(B1) 196542
(B1) 196678
(B1) 196759
(B1) 196764
(B1) 196850
(B1) 197016
(B1) 197033
(B1) 198144
(B1) 198673
(B1) 198795
(B1) 198800
(B1) 199020
(B1) 199108
(B1) 199556
(B1) 199759
(B1) 199856
(B1) 199887
(B1) 200227
(B1) 200627
(B1) 200746
(B1) 201083
(B1) 201322
(B1) 201584
(B1) 201724
(B1) 201818
(B1) 201999
(B1) 202346
(B1) 202405
(B1) 202406
(B1) 202582
(B1) 203264
(B1) 203797
(B1) 203813
(B1) 204017
(B1) 204115
(B1) 204233
(B1) 204249
(B1) 204412
(B1) 204504
(B1) 204511
(B1) 204758
(B1) 204953
(B1) 205120
(B1) 205336
(B1) 205358
(B1) 205531
(B1) 206022
(B1) 206131
(B1) 206606
(B1) 206701
(B1) 206777
(B1) 206778
(B1) 206942
(B1) 207023
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2018 03 27
2018 03 30
2018 03 17
2018 03 30
2018 04 09
2018 03 13
2018 03 08
2018 04 07
2018 03 17
2018 03 05
2018 03 22
2018 03 28
2018 04 04
2018 03 03
2018 04 07
2018 03 29
2018 03 05
2017 08 30
2018 04 07
2017 08 11
2018 03 12
2018 03 30
2018 03 31
2018 03 14
2018 03 04
2018 03 19
2018 03 15
2018 04 02
2018 03 21
2018 04 11
2018 03 04
2018 04 13
2018 03 27
2018 03 22
2018 03 21
2018 03 25
2018 03 16
2018 04 12
2018 03 13
2018 03 08
2018 04 04
2018 04 10
2018 04 02
2018 03 05
2018 04 07
2018 03 05
2018 03 08
2018 04 09
2018 01 16
2018 04 12
2018 04 10
2018 03 12
2018 03 18
2018 03 19
2018 03 31
2018 03 18
2018 03 20
2018 03 25
2018 03 11
2017 12 21
2018 04 06
2018 03 24
2018 03 07
2018 04 09
2018 04 09
2018 04 03
2018 03 31

(B1) 207138
(B1) 207152
(B1) 207377
(B1) 207382
(B1) 207539
(B1) 207678
(B1) 207688
(B1) 207715
(B1) 207872
(B1) 207994
(B1) 208109
(B1) 208221
(B1) 208401
(B1) 208526
(B1) 208709
(B1) 208782
(B1) 208795
(B1) 209110
(B1) 209415
(B1) 209643
(B1) 209750
(B1) 209891
(B1) 210356
(B1) 210709
(B1) 210745
(B1) 211035
(B1) 211100
(B1) 211157
(B1) 211158
(B1) 211159
(B1) 211167
(B1) 211856
(B1) 211939
(B1) 212089
(B1) 212216
(B1) 212411
(B1) 212488
(B1) 212886
(B1) 213009
(B1) 213225
(B1) 213497
(B1) 213504
(B1) 213531
(B1) 213725
(B1) 213775
(B1) 213783
(B1) 213942
(B1) 213956
(B1) 213959
(B1) 214015
(B1) 214145
(B1) 214279
(B1) 214297
(B1) 214866
(B1) 214946
(B1) 215114
(B1) 215133
(B1) 215258
(B1) 215599
(B1) 215857
(B1) 216220
(B1) 216331
(B1) 216362
(B1) 216603
(B1) 216893
(B1) 217044
(B1) 217057

2018 06 30
2018 04 02
2018 03 11
2018 03 27
2018 04 07
2018 03 18
2018 03 19
2018 03 16
2018 03 23
2018 03 13
2018 04 08
2018 03 10
2018 03 11
2018 03 27
2018 04 08
2018 04 07
2017 11 27
2018 03 30
2018 03 10
2018 03 13
2018 03 17
2018 03 11
2018 03 27
2018 03 04
2018 03 30
2018 03 07
2018 03 04
2018 03 27
2018 03 27
2018 03 27
2018 03 11
2018 04 11
2018 04 09
2018 03 11
2018 04 07
2018 03 11
2018 03 14
2018 03 30
2018 03 30
2018 04 04
2018 04 03
2018 03 27
2018 03 30
2018 03 21
2018 04 10
2018 03 11
2018 03 06
2018 04 11
2018 03 16
2018 03 30
2018 04 09
2018 03 11
2018 04 05
2018 03 09
2018 03 09
2018 04 05
2017 10 22
2018 03 12
2018 03 23
2018 04 12
2018 03 07
2018 04 07
2018 03 05
2018 04 06
2018 04 01
2018 03 07
2018 03 23

(B1) 217196
(B1) 217572
(B1) 217581
(B1) 217836
(B1) 217907
(B1) 218054
(B1) 218136
(B1) 218191
(B1) 218464
(B1) 219097
(B1) 219136
(B1) 219196
(B1) 219230
(B1) 219316
(B1) 219462
(B1) 219635
(B1) 220146
(B1) 220192
(B1) 220462
(B1) 220473
(B1) 220512
(B1) 220637
(B1) 220888
(B1) 221002
(B1) 221008
(B1) 221012
(B1) 221276
(B1) 221360
(B1) 221361
(B1) 221509
(B1) 221525
(B1) 221629
(B1) 221630
(B1) 221631
(B1) 221632
(B1) 221680
(B1) 222007
(B1) 222208
(B1) 222275
(B1) 222276
(B1) 222282
(B1) 222524
(B1) 222572
(B1) 222707
(B1) 222863
(B1) 223003
(B1) 223007
(B1) 223171
(B1) 223453
(B1) 223454
(B1) 223495
(B1) 223517
(B1) 223519
(B1) 223544
(B1) 223554
(B1) 223616
(B1) 223618
(B1) 223716
(B1) 223816
(B1) 223846
(B1) 223970
(B1) 224088
(B1) 224091
(B1) 224092

2018 03 07
2018 03 22
2018 03 25
2018 04 06
2018 04 06
2018 04 12
2018 03 21
2018 03 27
2018 03 12
2018 03 10
2018 03 11
2018 03 15
2018 03 28
2018 04 03
2018 03 17
2018 04 01
2018 04 02
2018 04 04
2018 04 01
2018 03 23
2018 03 31
2018 03 10
2018 03 27
2018 03 16
2018 03 21
2018 03 28
2018 04 05
2018 03 08
2018 03 08
2018 03 26
2018 03 31
2018 03 03
2018 03 03
2018 03 03
2018 03 03
2018 04 08
2018 03 30
2018 03 08
2018 03 12
2018 03 20
2018 04 10
2018 03 08
2018 04 06
2018 04 07
2018 04 03
2018 03 26
2018 03 19
2018 04 13
2018 03 22
2018 03 20
2018 03 18
2018 03 07
2018 03 15
2018 03 12
2018 04 02
2018 03 13
2018 03 21
2018 03 24
2018 03 14
2018 04 05
2018 04 11
2018 03 11
2018 03 29
2018 03 29

Nr 3/2019
(B1) 224151
(B1) 224152
(B1) 224153
(B1) 224154
(B1) 224155
(B1) 224333
(B1) 224511
(B1) 224687
(B1) 224767
(B1) 224824
(B1) 224915
(B1) 224998
(B1) 224999
(B1) 225034
(B1) 225253
(B1) 225407
(B1) 225410
(B1) 225488
(B1) 225501
(B1) 225506
(B1) 225508
(B1) 225509
(B1) 225708
(B1) 225734
(B1) 225746
(B1) 225814
(B1) 225826
(B1) 225931
(B1) 226030
(B1) 226082
(B1) 226085
(B1) 226133
(B1) 226138
(B1) 226205
(B1) 226245
(B1) 226297
(B1) 226298
(B1) 226299
(B1) 226320
(B1) 226327
(B1) 226606
(B1) 226729
(B1) 226754
(B1) 226781
(B1) 226794
(B1) 226883
(B1) 227061
(B1) 227123
(B1) 227135
(B1) 227309
(B1) 227344
(B1) 227363
(B1) 227544
(B1) 227587
(B1) 227757
(B1) 227878
(B1) 227906
(B1) 227919
(B1) 227928
(B1) 228177
(B1) 228178
(B1) 228679
(B1) 228689
(B1) 229976

2018 03 31
2018 03 31
2018 03 31
2018 03 31
2018 03 31
2018 03 31
2018 03 23
2018 03 06
2018 03 11
2018 04 11
2018 03 31
2018 04 02
2018 04 12
2018 03 21
2017 07 06
2018 03 04
2018 04 03
2018 03 13
2018 03 29
2018 03 30
2018 04 07
2018 04 08
2017 09 27
2018 03 21
2018 03 07
2018 04 11
2018 03 17
2018 03 28
2018 03 31
2018 03 08
2018 04 06
2018 03 11
2018 04 11
2018 04 07
2018 03 18
2018 03 05
2018 03 13
2018 03 16
2018 04 07
2018 04 02
2018 03 27
2018 03 26
2018 03 20
2018 03 27
2018 03 13
2018 04 07
2018 03 27
2018 03 27
2018 03 28
2018 04 07
2018 04 01
2018 03 20
2018 04 02
2018 03 07
2018 04 03
2018 04 10
2018 03 27
2018 03 25
2018 04 01
2018 03 23
2018 03 23
2018 03 03
2018 03 11
2017 01 24
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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) 1479552
(T3) 1493878
(T3) 1518660
(T3) 1518987
(T3) 1520956
(T3) 1527920
(T3) 1573109
(T3) 1588815
(T3) 1621828
(T3) 1632146
(T3) 1638117
(T3) 1639912
(T3) 1640613
(T3) 1640669
(T3) 1645787
(T3) 1650534
(T3) 1663270
(T3) 1663434
(T3) 1663669
(T3) 1663805
(T3) 1663824
(T3) 1664305
(T3) 1666463
(T3) 1667523
(T3) 1667919
(T3) 1667934
(T3) 1668228
(T3) 1668301
(T3) 1670809
(T3) 1675579
(T3) 1676088
(T3) 1680160
(T3) 1685186
(T3) 1689643
(T3) 1691893
(T3) 1706188
(T3) 1730311
(T3) 1732551
(T3) 1760089
(T3) 1762801
(T3) 1764256
(T3) 1767463
(T3) 1767705
(T3) 1784402
(T3) 1784404
(T3) 1784484
(T3) 1789084
(T3) 1791737
(T3) 1791852
(T3) 1791872
(T3) 1794028
(T3) 1794111
(T3) 1794275
(T3) 1794294
(T3) 1794372
(T3) 1797284
(T3) 1798234

2017 05 13
2017 07 02
2017 09 03
2017 09 16
2017 09 09
2017 09 27
2017 09 22
2017 04 20
2017 07 26
2017 09 01
2017 09 17
2017 09 14
2017 09 17
2017 09 16
2017 09 06
2017 09 07
2017 09 10
2017 09 10
2017 09 08
2017 09 16
2017 09 27
2017 09 15
2017 09 01
2017 09 16
2017 09 15
2017 09 07
2017 09 09
2017 09 16
2017 09 15
2017 09 03
2017 09 27
2017 09 15
2017 09 15
2017 09 21
2017 08 13
2017 09 29
2017 03 31
2017 09 07
2017 09 05
2017 09 07
2017 09 07
2017 09 08
2017 09 01
2017 09 03
2017 09 03
2017 09 02
2017 09 09
2017 09 16
2017 09 23
2017 09 07
2017 09 27
2017 09 23
2017 09 12
2017 09 26
2017 09 08
2017 09 08
2017 09 15

(T3) 1799052
(T3) 1799579
(T3) 1799583
(T3) 1802545
(T3) 1802672
(T3) 1805086
(T3) 1805096
(T3) 1807324
(T3) 1813352
(T3) 1854869
(T3) 1890620
(T3) 1903014
(T3) 1903524
(T3) 1904082
(T3) 1905673
(T3) 1911889
(T3) 1921289
(T3) 1922128
(T3) 1922334
(T3) 1924133
(T3) 1926499
(T3) 1926810
(T3) 1927706
(T3) 1928260
(T3) 1928279
(T3) 1928562
(T3) 1928791
(T3) 1930416
(T3) 1931215
(T3) 1931650
(T3) 1937221
(T3) 1938467
(T3) 1941124
(T3) 1943021
(T3) 1954566
(T3) 1963157
(T3) 1981634
(T3) 1981755
(T3) 2009088
(T3) 2034088
(T3) 2034114
(T3) 2049444
(T3) 2050850
(T3) 2057274
(T3) 2057360
(T3) 2063720
(T3) 2066631
(T3) 2066679
(T3) 2068647
(T3) 2069080
(T3) 2069257
(T3) 2069342
(T3) 2073970
(T3) 2077830
(T3) 2078017
(T3) 2079413
(T3) 2080208

2017 09 09
2017 09 10
2017 09 10
2017 09 23
2017 09 26
2017 09 08
2017 09 08
2017 09 20
2017 09 21
2017 05 09
2017 05 09
2017 09 20
2017 09 21
2017 07 21
2017 09 12
2017 09 22
2017 09 28
2017 09 08
2017 09 05
2017 09 11
2017 09 18
2017 09 08
2017 09 20
2017 09 11
2017 09 12
2017 09 29
2017 09 25
2017 09 29
2017 09 08
2017 09 06
2017 09 29
2017 09 14
2017 09 28
2017 09 18
2017 09 26
2017 09 18
2017 09 13
2017 09 25
2017 09 12
2017 09 10
2017 09 10
2017 07 20
2017 09 20
2017 09 21
2017 09 17
2017 09 04
2017 09 20
2017 09 06
2017 09 06
2017 09 28
2017 09 19
2017 09 19
2017 09 21
2017 09 27
2017 09 20
2017 09 20
2017 09 07

(T3) 2081998
(T3) 2107145
(T3) 2119382
(T3) 2127710
(T3) 2146020
(T3) 2161290
(T3) 2163577
(T3) 2166390
(T3) 2167783
(T3) 2168837
(T3) 2169177
(T3) 2169650
(T3) 2170118
(T3) 2177252
(T3) 2179674
(T3) 2179744
(T3) 2185443
(T3) 2187766
(T3) 2188258
(T3) 2189502
(T3) 2190963
(T3) 2191023
(T3) 2194784
(T3) 2194798
(T3) 2195441
(T3) 2195767
(T3) 2196010
(T3) 2197881
(T3) 2200448
(T3) 2200616
(T3) 2200767
(T3) 2203064
(T3) 2203170
(T3) 2205081
(T3) 2205964
(T3) 2206215
(T3) 2207809
(T3) 2214522
(T3) 2224914
(T3) 2238842
(T3) 2279064
(T3) 2292295
(T3) 2296219
(T3) 2298702
(T3) 2298988
(T3) 2301361
(T3) 2305748
(T3) 2305780
(T3) 2306032
(T3) 2308920
(T3) 2310675
(T3) 2318780
(T3) 2320755
(T3) 2324271
(T3) 2324309
(T3) 2328264
(T3) 2329199
(T3) 2331799
(T3) 2331857
(T3) 2334917
(T3) 2340042
(T3) 2340161
(T3) 2340325
(T3) 2340513
(T3) 2340570
(T3) 2340571
(T3) 2342693

2017 09 19
2017 04 01
2017 05 09
2017 09 20
2017 06 17
2017 09 09
2017 09 15
2017 09 22
2017 06 10
2017 04 01
2017 09 18
2017 09 07
2017 09 29
2017 09 25
2017 09 22
2017 09 09
2017 09 05
2017 09 05
2017 09 15
2017 09 09
2017 09 12
2017 09 22
2017 09 13
2017 09 23
2017 09 24
2017 09 04
2017 09 12
2017 09 15
2017 09 22
2017 08 22
2017 08 28
2017 09 15
2017 09 24
2017 09 13
2017 09 24
2017 09 11
2017 09 26
2017 09 14
2017 09 13
2017 09 09
2017 04 17
2017 09 03
2017 09 04
2017 09 03
2017 09 10
2017 09 09
2017 09 18
2017 09 16
2017 09 28
2017 09 28
2017 09 19
2017 09 02
2017 09 02
2017 09 04
2017 09 07
2017 09 29
2017 09 08
2017 09 09
2017 09 21
2017 09 07
2017 09 17
2017 09 29
2017 09 07
2017 09 25
2017 09 23
2017 09 23
2017 09 18

681
(T3) 2344166
(T3) 2344512
(T3) 2344724
(T3) 2346251
(T3) 2347101
(T3) 2349602
(T3) 2349659
(T3) 2353272
(T3) 2370542
(T3) 2379046
(T3) 2379066
(T3) 2392761
(T3) 2397411
(T3) 2399663
(T3) 2401121
(T3) 2426294
(T3) 2428202
(T3) 2428462
(T3) 2431712
(T3) 2470729
(T3) 2473065
(T3) 2475513
(T3) 2475850
(T3) 2477763
(T3) 2480090
(T3) 2480205
(T3) 2480350
(T3) 2480351
(T3) 2480451
(T3) 2481143
(T3) 2481260
(T3) 2483086
(T3) 2483266
(T3) 2483849
(T3) 2485743
(T3) 2505328
(T3) 2535704
(T3) 2535705
(T3) 2535706
(T3) 2549317
(T3) 2554679
(T3) 2570474
(T3) 2570723
(T3) 2572882
(T3) 2573269
(T3) 2573291
(T3) 2574092
(T3) 2574295
(T3) 2574422
(T3) 2574741
(T3) 2603503
(T3) 2606495
(T3) 2609156
(T3) 2614112
(T3) 2616062
(T3) 2616150
(T3) 2616151
(T3) 2616492
(T3) 2616751
(T3) 2617663
(T3) 2618653
(T3) 2618814
(T3) 2618942
(T3) 2619212
(T3) 2619429
(T3) 2621696
(T3) 2621754

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

682
(T3) 2622060
(T3) 2623492
(T3) 2624232
(T3) 2627748
(T3) 2627753
(T3) 2627754
(T3) 2627757
(T3) 2627758
(T3) 2627760
(T3) 2627917
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2017 09 29
2017 09 26
2017 09 12
2017 09 01
2017 09 01
2017 09 01
2017 09 01
2017 09 01
2017 09 01
2017 09 08

(T3) 2660131
(T3) 2668318
(T3) 2694278
(T3) 2703506
(T3) 2705847
(T3) 2706610
(T3) 2708474
(T3) 2709071
(T3) 2710988
(T3) 2725237

2017 03 21
2017 09 20
2017 04 02
2017 09 04
2017 09 05
2017 09 05
2017 09 17
2017 09 17
2017 09 04
2017 09 24

(T3) 2737081
(T3) 2739628
(T3) 2745121
(T3) 2747615
(T3) 2748087
(T3) 2753591
(T3) 2754146
(T3) 2758252
(T3) 2758603

2017 07 30
2017 08 06
2017 08 17
2017 09 14
2017 09 14
2017 09 05
2017 09 20
2017 09 18
2017 09 19

Nr 3/2019
(T3) 2760453
(T3) 2761078
(T3) 2768638
(T3) 2771448
(T3) 2848421
(T3) 2862478
(T3) 2862828
(T3) 2885860
(T3) 2887936

2017 09 28
2017 09 21
2017 09 14
2017 09 12
2017 09 12
2017 09 01
2017 09 19
2017 09 27
2017 09 24
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B. WZORY UŻYTKOWE
81
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 70 651 do nr 70 698 oraz 69 625, 69 751)
Y1 (11) 70686
(41) 2018 08 27
(51) A01B 33/16 (2006.01)
A01B 33/00 (2006.01)
(21) 126059
(22) 2017 02 18
(72) SZYMCZAK PIOTR, Wierzbna (PL)
(73) SZYMCZAK PIOTR, Wierzbna (PL)
(54) Ręczny kultywator wieloczynnościowy
Y1 (11) 70663
(41) 2017 09 11
(51) A01K 47/04 (2006.01)
(21) 124947
(22) 2016 03 10
(72) KAPKA DAMIAN, Karnków (PL); KAPKA PRZEMYSŁAW,
Karnków (PL)
(73) KAPKA DAMIAN, Karnków (PL); KAPKA PRZEMYSŁAW,
Karnków (PL)
(54) Plaster hodowlany dla pszczół samotnic
Y1 (11) 69751
(41) 2017 07 17
(51) A22C 13/00 (2006.01)
(21) 124758
(22) 2016 01 11
(72) MALINOWSKA BARBARA, Bytom (PL)
(73) NOMAX TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie (PL)
(54) Osłonka do produktów spożywczych, a zwłaszcza produktów
wędliniarskich
Y1 (11) 70654
(41) 2018 05 21
(51) A41D 13/00 (2006.01)
A62B 17/00 (2006.01)
(21) 125740
(22) 2016 11 09
(72) BARTKOWIAK GRAŻYNA, Łódź (PL); DĄBROWSKA ANNA,
Łódź (PL); ŁĘŻAK KRZYSZTOF, Łódź (PL); GRESZTA AGNIESZKA,
Zamość (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Aktywna bluza ochronna z elementami ze stopów z pamięcią
kształtu (SMA) chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem
Y1 (11) 70672
(41) 2016 02 15
(51) A46B 11/00 (2006.01)
(21) 123302
(22) 2014 08 04
(72) SZYSZKO TERESA, Białystok (PL)
(73) SZYSZKO TERESA FAMIDENT STOMATOLOGIA SZYSZKO
PORADNIA STOMATOLOGICZNA, Białystok (PL)
(54) Szczoteczka do zębów
Y1 (11) 70694
(41) 2018 11 19
(51) A47H 1/02 (2006.01)
(21) 127422
(22) 2018 06 23
(72) KUREK JÓZEF, Zamieście (PL)
(73) KUREK JÓZEF KARPOL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE, Zamieście (PL)
(54) Zespół zawieszenia karnisza

Y1 (11) 70674
(41) 2016 08 01
(51) A61B 17/58 (2006.01)
A61F 5/00 (2006.01)
(21) 123739
(22) 2015 01 23
(72) KIRYLUK JAN, Hajnówka (PL); CHARKIEWICZ MARCIN PAWEŁ,
Białystok (PL)
(73) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lewickie (PL)
(54) Płytka kostna
Y1 (11) 70692
(41) 2015 08 31
(51) A61G 1/013 (2006.01)
A61G 1/044 (2006.01)
(62) 407217
(21) 126685
(22) 2014 02 18
(72) WRÓBEL KAMIL, Oborniki (PL); TYTYK EDWIN, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Uprząż ewakuacyjna
Y1 (11) 70679
(41) 2017 04 24
(51) A61H 1/00 (2006.01)
A61H 23/02 (2006.01)
(21) 125669
(22) 2016 10 12
(30) 102015000060896
2015 10 13
IT
(72) MENICHNI LUIGI, Foligno (IT)
(73) ORMESA S.R.L., Foligno (IT)
(54) Stabilizator do postawy statycznej przystosowany do drgania
za pomocą fal dźwiękowych
Y1 (11) 70651
(41) 2016 05 09
(51) B01F 3/12 (2006.01)
B01F 5/14 (2006.01)
B01F 5/18 (2006.01)
A01K 39/00 (2006.01)
(21) 123510
(22) 2014 10 31
(72) POWAŁOWSKI SZYMON, Stęszew (PL)
(73) GÓRSKA MAGDALENA PROBIOTICS POLSKA, Bratuszyn (PL)
(54) Aplikator substancji probiotycznych
Y1 (11) 70691
(41) 2016 05 09
(51) B23D 55/10 (2006.01)
B27B 13/08 (2006.01)
B26D 1/48 (2006.01)
B23D 53/12 (2006.01)
F16L 27/12 (2006.01)
(62) 410038
(21) 127021
(22) 2014 11 03
(72) SZWAJCA TADEUSZ, Katowice (PL); ŚLIWIŃSKI PIOTR,
Katowice (PL)
(73) SZWAJCA TADEUSZ, Katowice (PL); ŚLIWIŃSKI PIOTR,
Katowice (PL)
(54) Mechanizm z rozszerzonym zakresem napinania taśmy tnącej,
zwłaszcza ręcznej pilarki taśmowej
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Y1 (11) 70666
(41) 2018 09 24
(51) B23G 1/48 (2006.01)
(21) 126127
(22) 2017 03 13
(72) BARCZYK MICHAŁ, Olkusz (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH FIRMUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(54) Prowadnik stojakowy gwintownicy
Y1 (11) 70653
(41) 2018 01 29
(51) B60P 3/10 (2006.01)
B60P 3/06 (2006.01)
B60P 3/073 (2006.01)
B60P 3/077 (2006.01)
(21) 125411
(22) 2016 07 28
(72) KOS WŁODZIMIERZ, Wrocław (PL)
(73) LPB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lasowice Wielkie (PL)
(54) Przyczepa wielofunkcyjna
Y1 (11) 70665
(41) 2018 09 10
(51) B60P 3/39 (2006.01)
A47C 17/80 (2006.01)
B60R 7/00 (2006.01)
(21) 126088
(22) 2017 02 27
(72) SKIBA KRZYSZTOF, Wólka Podleśna (PL)
(73) SKIBA KRZYSZTOF FIRMA TRAF, Wólka Podleśna (PL)
(54) Moduł wypoczynkowo-bagażowy jako wyposażenie turystyczne samochodu
Y1 (11) 70681
(41) 2018 07 02
(51) B62B 9/06 (2006.01)
B62B 7/06 (2006.01)
(21) 125879
(22) 2016 12 22
(72) PRUSHKO IVAN, Łuck (UA)
(73) IDEO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Ramka wzmacniająca stelaż wózka dziecięcego
Y1 (11) 70652
(41) 2017 06 19
(51) B63B 35/00 (2006.01)
(21) 124699
(22) 2015 12 18
(72) CHMIELAK MACIEJ, Gdynia (PL); CIENKOWSKI MATEUSZ,
Gdynia (PL); JAWORSKI PAWEŁ, Wejherowo (PL); OLEJNIK ADAM,
Wejherowo (PL); PIETRUKANIEC LESZEK, Gdynia (PL); PORAZIŃSKI
KRZYSZTOF, Gdynia (PL); SUTKOWSKI MARCIN, Gdynia (PL);
WOLANIN MATEUSZ, Gdynia (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE FORKOS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia (PL)
(54) Modułowe urządzenie do badania środowiska wodnego
i obiektów podwodnych
Y1 (11) 70656
(41) 2018 09 10
(51) B65D 5/18 (2006.01)
B65D 71/60 (2006.01)
(21) 126111
(22) 2017 03 06
(72) PROKOPEK JAN, Toruń (PL)
(73) PROKOPEK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOUSŁUGOWO-HANDLOWE PROJAN, Toruń (PL)
(54) Wykrój opakowania zbiorczego do okrągłych opakowań jednostkowych
Y1 (11) 69625
(41) 2014 11 24
(51) B65D 19/00 (2006.01)
B65D 75/02 (2006.01)
(21) 123043
(22) 2014 04 29
(30) 20134116
2013 05 15
FI
(72) RANTALA KIMMO, Parainen (FI); EKLUND RALF, Parainen (FI);
SÖDERLUND PETER, Pargas (FI); FARULEWSKI LUKASZ,
Koziegłowy (PL); SANDSTRÖM PERTTI, Parainen (FI)

Nr 3/2019

(73) Paroc Group Oy, Helsinki (FI)
(54) Opakowanie magazynowe/transportowe produktów izolacyjnych z wełny mineralnej
Y1 (11) 70684
(41) 2018 08 13
(51) B65D 83/08 (2006.01)
A47K 10/42 (2006.01)
(21) 126002
(22) 2017 02 02
(72) BABLOK DOMINIKA, Oświęcim (PL); KORCZAK MARIUSZ,
Roczyny (PL)
(73) GRANPAK SPÓŁKA JAWNA M. KORCZAK, R. MARCZAK,
Bulowice (PL)
(54) Wykrój pudełka z podajnikiem chusteczek
Y1 (11) 70664
(41) 2018 04 09
(51) B65D 88/02 (2006.01)
F17C 1/00 (2006.01)
(21) 125656
(22) 2016 10 07
(72) KOŚKIEWICZ MARIUSZ, Obrowo (PL)
(73) OTREMBA ŁUKASZ SWIMER, Toruń (PL)
(54) Zbiornik magazynowy do substancji płynnych
Y1 (11) 70669
(41) 2017 10 23
(51) C11C 5/00 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
(21) 125026
(22) 2016 04 11
(72) JABŁOŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) KORONA CANDLES SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń (PL)
(54) Podgrzewacz świecowy
Y1 (11) 70689
(41) 2018 09 10
(51) E01B 3/18 (2006.01)
E01B 7/22 (2006.01)
(21) 126358
(22) 2017 05 18
(30) CZ2017-120
2017 03 03
CZ
(72) ADAMEC JOSEF, Kolin (CZ); VĚŘÍŠ STANISLAV, Krakovany (CZ)
(73) AŽD Praha s.r.o., Praga (CZ)
(54) Podkład kolejowy do czujników położenia ruchomych iglic
zwrotnicy rozjazdu kolejowego
Y1 (11) 70696
(41) 2018 08 13
(51) E04C 2/26 (2006.01)
E04B 2/74 (2006.01)
G09B 1/08 (2006.01)
(21) 125993
(22) 2017 01 31
(72) MACIEJEWSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) MACIEJEWSKA ELŻBIETA PPHU FAZA SPÓŁKA CYWILNA,
Warszawa (PL); KRYSIŃSKI KRZYSZTOF PPHU FAZA SPÓŁKA
CYWILNA, Milanówek (PL); MACIEJEWSKI ARTUR PPHU FAZA
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa (PL); KRYSIŃSKA MAGDALENA PPHU
FAZA SPÓŁKA CYWILNA, Milanówek (PL)
(54) Ściana magnetyczna
Y1 (11) 70682
(41) 2018 07 16
(51) E04D 13/035 (2006.01)
A62C 2/24 (2006.01)
(21) 125919
(22) 2017 01 10
(72) GAJOSZEK ADAM, Kraków (PL); TEKIELAK-SKAŁKA IZABELA,
Kraków (PL); ORYSZAK MACIEJ, Kraków (PL)
(73) SMAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków (PL)
(54) Klapa dymowa
Y1 (11) 70662
(41) 2017 11 20
(51) E04F 13/072 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
(21) 125103
(22) 2016 05 10
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(72) KIEŁCZEWSKI PAWEŁ, Koszalin (PL)
(73) KIEŁCZEWSKI PAWEŁ IMPERIUM GLOBAL, Koszalin (PL)
(54) Panel ścienny dekoracyjny
Y1 (11) 70697
(41) 2018 09 10
(51) E04G 5/00 (2006.01)
E04G 3/28 (2006.01)
B66C 19/00 (2006.01)
B65G 35/00 (2006.01)
E04D 15/00 (2006.01)
E04G 7/00 (2006.01)
E04G 1/00 (2006.01)
(21) 127210
(22) 2017 03 09
(72) KUT STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL); CHMAJ JANINA OMEGA RUSZTOWANIA SPÓŁKA
CYWILNA, Rzeszów (PL); CHMAJ ŁUKASZ OMEGA RUSZTOWANIA
SPÓŁKA CYWILNA, Woliczka (PL); LEŚ MARCIN OMEGA
RUSZTOWANIA SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów (PL)
(54) Podest do rusztowań budowlanych
Y1 (11) 70698
(41) 2018 09 10
(51) E04G 5/00 (2006.01)
E04G 3/28 (2006.01)
B66C 19/00 (2006.01)
B65G 35/00 (2006.01)
E04D 15/00 (2006.01)
E04G 1/00 (2006.01)
E04G 7/00 (2006.01)
(21) 127211
(22) 2017 03 09
(72) KUT STANISŁAW, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL); CHMAJ JANINA OMEGA RUSZTOWANIA SPÓŁKA
CYWILNA, Rzeszów (PL); CHMAJ ŁUKASZ OMEGA RUSZTOWANIA
SPÓŁKA CYWILNA, Woliczka (PL); LEŚ MARCIN OMEGA
RUSZTOWANIA SPÓŁKA CYWILNA, Rzeszów (PL)
(54) Wózek transportowo-narzędziowy do budownictwa
Y1 (11) 70658
(41) 2017 11 06
(51) E06B 1/70 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
(21) 125080
(22) 2016 04 29
(72) MISZKIEWICZ ALEKSANDER, Kolanowice (PL)
(73) MISZKIEWICZ ALEKSANDER, Kolanowice (PL)
(54) Profil montażowo-izolacyjny
Y1 (11) 70660
(41) 2017 11 06
(51) E06B 1/70 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
(21) 125082
(22) 2016 04 29
(72) MISZKIEWICZ ALEKSANDER, Kolanowice (PL)
(73) MISZKIEWICZ ALEKSANDER, Kolanowice (PL)
(54) Profil montażowo-izolacyjny
Y1 (11) 70659
(41) 2017 11 06
(51) E06B 1/70 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
(21) 125083
(22) 2016 04 29
(72) MISZKIEWICZ ALEKSANDER, Kolanowice (PL)
(73) MISZKIEWICZ ALEKSANDER, Kolanowice (PL)
(54) Listwa montażowo-izolacyjna
Y1 (11) 70655
(41) 2018 08 13
(51) E06B 3/46 (2006.01)
A47B 61/00 (2006.01)
(21) 126016
(22) 2017 02 07
(72) MOCARSKI JAROSŁAW, Gdańsk (PL)
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(73) ALVE COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Lita insertowana rama drzwi przesuwnych spojona elementami
jezdno-prowadzącymi
Y1 (11) 70676
(41) 2018 03 26
(51) E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/67 (2006.01)
B32B 17/10 (2006.01)
C03C 27/06 (2006.01)
(21) 125595
(22) 2016 09 16
(72) CYCOŃ DAWID, Rzeszów (PL); CHROBAK SŁAWOMIR,
Jasienica Rosielna (PL)
(73) ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Zaczernie (PL)
(54) Pakiet szybowy jednokomorowy
Y1 (11) 70677
(41) 2018 03 26
(51) E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/67 (2006.01)
B32B 17/10 (2006.01)
C03C 27/06 (2006.01)
(21) 125596
(22) 2016 09 16
(72) CYCOŃ DAWID, Rzeszów (PL); CHROBAK SŁAWOMIR,
Jasienica Rosielna (PL)
(73) ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Zaczernie (PL)
(54) Pakiet szybowy dwukomorowy
Y1 (11) 70675
(41) 2016 08 16
(51) F03B 1/00 (2006.01)
F03B 3/12 (2006.01)
(21) 123773
(22) 2015 02 05
(72) DĘBSKI WACŁAW, Sarny Wielkie (PL)
(73) DĘBSKI WACŁAW, Sarny Wielkie (PL)
(54) Turbina wodna
Y1 (11) 70671
(41) 2018 06 04
(51) F16G 11/00 (2006.01)
(21) 125795
(22) 2016 11 28
(72) PIĄTEK PIOTR, Strzyżów (PL)
(73) SYNERGY TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno (PL)
(54) Napinacz liny
Y1 (11) 70668
(41) 2018 11 19
(51) F16L 21/03 (2006.01)
F16L 17/00 (2006.01)
F16B 7/16 (2006.01)
(21) 127166
(22) 2018 03 26
(72) ROTH ŁUKASZ, Poznań (PL)
(73) M.O.L.-ROMGUM ŁAWICKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA,
Suchy Las (PL)
(54) Uszczelka do rur kanalizacyjnych
Y1 (11) 70657
(41) 2018 10 08
(51) F16L 47/00 (2006.01)
F16L 37/08 (2006.01)
F16L 21/08 (2006.01)
(21) 126199
(22) 2017 03 29
(72) MRÓZ ANDRZEJ, Gdów (PL)
(73) MRÓZ ANDRZEJ TERMOKONTROL, Gdów (PL)
(54) Mufa łącząca
Y1 (11) 70667
(41) 2018 10 22
(51) F17C 5/00 (2006.01)
(21) 126251
(22) 2017 04 11
(72) ZIELIŃSKI NORBERT MARIUSZ, Płock (PL); GRABOWSKI
MIROSŁAW, Płock (PL); WOŁOSZ KRZYSZTOF J., Płock (PL); WERNIK
JACEK, Płock (PL)
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(73) GAZTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płock (PL)
(54) Instalacja do napełniania butli mieszankami gazów technicznych
Y1 (11) 70661
(41) 2018 01 15
(51) F21S 8/02 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
F21V 15/01 (2006.01)
G09F 13/00 (2006.01)
(21) 126073
(22) 2017 02 23
(72) KĘDZIERSKI PIOTR, Andrychów (PL)
(73) PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Andrychów (PL)
(54) Oprawa lampy z diodami LED
Y1 (11) 70670
(41) 2018 11 05
(51) F41C 9/00 (2006.01)
F41C 9/08 (2006.01)
(21) 126325
(22) 2017 05 04
(72) EL FRAY KAMIL, Dobra (PL)
(73) EL FRAY KAMIL, Dobra (PL)
(54) Zestaw do wytwarzania papierowych ładunków do broni czarnoprochowej
Y1 (11) 70695
(41) 2018 01 03
(51) G01N 25/02 (2006.01)
G01N 25/16 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
(62) 417783
(21) 127433
(22) 2016 06 30
(72) CZERWIŃSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); GORCZYCA RYSZARD,
Chrzęsne (PL)
(73) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY, Warszawa (PL)
(54) Układ do pomiaru parametrów dylatometrycznych węgla kamiennego w urządzeniu do wytwarzania próbek koksu
Y1 (11) 70673
(41) 2015 07 20
(51) G03G 21/18 (2006.01)
(21) 123548
(22) 2013 01 29
(30) 201210022064.2
2012 02 01
CN
(86) 2013 01 29
PCT/CN13/71083
(87) 2013 08 08
WO13/113270
(72) TAN WUGANG, Guangdong (CN); QIU CONGYU,
Guangdong (CN); YANG XIAOFENG, Guangdong (CN); ZHOU
HONGHUI, Guangdong (CN)
(73) PRINT-RITE-UNICORN IMAGE PRODUCTS CO., LTD OF ZHUHAI,
Guangdong (CN)
(54) Kaseta tonera z funkcją odzyskiwania tonera resztkowego
Y1 (11) 70683
(41) 2018 07 30
(51) G09F 3/00 (2006.01)
G06K 19/077 (2006.01)
(21) 125967
(22) 2017 01 26
(72) ŁEMPIŃSKI TOMASZ, Katowice (PL)
(73) TENVIRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów (PL)
(54) Etykieta elektroniczna
Y1 (11) 70678
(41) 2018 04 23
(51) G09F 3/10 (2006.01)
G06K 19/07 (2006.01)
(21) 125666
(22) 2016 10 11
(72) KOROŚCIK TOMASZ, Księstwo (PL)
(73) DRUKARNIA OLTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Ruchomy nośnik reklamowy

Nr 3/2019

Y1 (11) 70690
(41) 2018 12 03
(51) H01F 38/28 (2006.01)
H01F 38/30 (2006.01)
(21) 126382
(22) 2017 05 30
(72) JAROSZCZAK PIOTR, Przemyśl (PL); WOJNAROWICZ MARIUSZ,
Przemyśl (PL)
(73) FABRYKA APARATURY ELEKTROMECHANICZNEJ FANINA
SPÓŁKA AKCYJNA, Przemyśl (PL)
(54) Przekładnik prądowy napowietrzny dzielony wyposażony
w system zamknięcia z układem regulacji
Y1 (11) 70685
(41) 2018 08 27
(51) H01R 4/20 (2006.01)
(21) 126040
(22) 2017 02 17
(72) TOMASZEK BOGDAN, Łódź (PL)
(73) ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ ERGOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Końcówka kablowa szczelna
Y1 (11) 70680
(41) 2018 06 18
(51) H01R 11/28 (2006.01)
(21) 125817
(22) 2016 12 07
(72) TOMASZEK BOGDAN, Łódź (PL); OPAS MAREK, Łódź (PL)
(73) ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ ERGOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Bimetalowa końcówka tulejkowa
Y1 (11) 70688
(41) 2018 09 24
(51) H02G 3/12 (2006.01)
(21) 126164
(22) 2017 03 17
(72) KĘDZIERSKI PIOTR, Andrychów (PL)
(73) PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Andrychów (PL)
(54) Puszka dla złącza odgromowego
Y1 (11) 70693
(41) 2018 10 22
(51) H02K 17/18 (2006.01)
H02K 1/26 (2006.01)
(21) 126982
(22) 2018 01 29
(72) BERNATT JAKUB, Tychy (PL); BERNATT MACIEJ, Katowice (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Klatka rozruchowa wirnika silnika indukcyjnego dwuklatkowego
Y1 (11) 70687
(41) 2018 09 24
(51) H05K 5/02 (2006.01)
H05K 11/02 (2006.01)
B60R 16/02 (2006.01)
(21) 126136
(22) 2017 03 14
(72) PRZEZPOLEWSKI JAN, Aventura (US)
(73) KRÓLEWIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Obudowa interfejsu sterowania układami elektronicznymi samochodu
INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP
1

A01B 33/16 (2006.01)
A01B 33/00 (2006.01)

Nr prawa
ochronn.
2

70686
70686*

Symbol
MKP
1

A01K 47/04 (2006.01)
A01K 39/00 (2006.01)

Nr prawa
ochronn.
2

70663
70651*

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

Nr 3/2019
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1

2

1

2

A22C 13/00 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A46B 11/00 (2006.01)
A47B 61/00 (2006.01)
A47C 17/80 (2006.01)
A47H 1/02 (2006.01)
A47K 10/42 (2006.01)
A61B 17/58 (2006.01)
A61F 5/00 (2006.01)
A61G 1/013 (2006.01)
A61G 1/044 (2006.01)
A61H 1/00 (2006.01)
A61H 23/02 (2006.01)
A62B 17/00 (2006.01)
A62C 2/24 (2006.01)
B01F 3/12 (2006.01)
B01F 5/14 (2006.01)
B01F 5/18 (2006.01)
B23D 55/10 (2006.01)
B23D 53/12 (2006.01)
B23G 1/48 (2006.01)
B26D 1/48 (2006.01)
B27B 13/08 (2006.01)
B32B 17/10 (2006.01)
B32B 17/10 (2006.01)
B60P 3/10 (2006.01)
B60P 3/06 (2006.01)
B60P 3/073 (2006.01)
B60P 3/077 (2006.01)
B60P 3/39 (2006.01)
B60R 7/00 (2006.01)
B60R 16/02 (2006.01)
B62B 9/06 (2006.01)
B62B 7/06 (2006.01)
B63B 35/00 (2006.01)
B65D 5/18 (2006.01)
B65D 71/60 (2006.01)
B65D 19/00 (2006.01)
B65D 75/02 (2006.01)
B65D 83/08 (2006.01)
B65D 88/02 (2006.01)
B65G 35/00 (2006.01)
B65G 35/00 (2006.01)
B66C 19/00 (2006.01)
B66C 19/00 (2006.01)
C03C 27/06 (2006.01)
C03C 27/06 (2006.01)
C11C 5/00 (2006.01)
E01B 3/18 (2006.01)
E01B 7/22 (2006.01)
E04B 2/74 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
E04D 15/00 (2006.01)
E04D 15/00 (2006.01)
E04F 13/072 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)

69751
70654
70672
70655*
70665*
70694
70684*
70674
70674*
70692
70692*
70679
70679*
70654*
70682*
70651
70651*
70651*
70691
70691*
70666
70691*
70691*
70676*
70677*
70653
70653*
70653*
70653*
70665
70665*
70687*
70681
70681*
70652
70656
70656*
69625
69625*
70684
70664
70697*
70698*
70697*
70698*
70676*
70677*
70669
70689
70689*
70696*
70696
70682
70697*
70698*
70662
70662*

E04G 5/00 (2006.01)
E04G 3/28 (2006.01)
E04G 7/00 (2006.01)
E04G 1/00 (2006.01)
E04G 5/00 (2006.01)
E04G 3/28 (2006.01)
E04G 1/00 (2006.01)
E04G 7/00 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/67 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/67 (2006.01)
F03B 1/00 (2006.01)
F03B 3/12 (2006.01)
F16B 7/16 (2006.01)
F16G 11/00 (2006.01)
F16L 27/12 (2006.01)
F16L 21/03 (2006.01)
F16L 17/00 (2006.01)
F16L 47/00 (2006.01)
F16L 37/08 (2006.01)
F16L 21/08 (2006.01)
F17C 1/00 (2006.01)
F17C 5/00 (2006.01)
F21S 8/02 (2006.01)
F21V 37/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/00 (2006.01)
F21V 15/01 (2006.01)
F41C 9/00 (2006.01)
F41C 9/08 (2006.01)
G01N 25/02 (2006.01)
G01N 25/16 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
G03G 21/18 (2006.01)
G06K 19/077 (2006.01)
G06K 19/07 (2006.01)
G09B 1/08 (2006.01)
G09F 13/00 (2006.01)
G09F 3/00 (2006.01)
G09F 3/10 (2006.01)
H01F 38/28 (2006.01)
H01F 38/30 (2006.01)
H01R 4/20 (2006.01)
H01R 11/28 (2006.01)
H02G 3/12 (2006.01)
H02K 17/18 (2006.01)
H02K 1/26 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)
H05K 11/02 (2006.01)

70697
70697*
70697*
70697*
70698
70698*
70698*
70698*
70658
70658*
70660
70660*
70659
70659*
70655
70676
70676*
70677
70677*
70675
70675*
70668*
70671
70691*
70668
70668*
70657
70657*
70657*
70664*
70667
70661
70669*
70669*
70661*
70661*
70670
70670*
70695
70695*
70695*
70673
70683*
70678*
70696*
70661*
70683
70678
70690
70690*
70685
70680
70688
70693
70693*
70687
70687*

687

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

1

2

1

2

69625
69751
70651
70652
70653
70654
70655
70656
70657
70658
70659
70660
70661
70662
70663
70664
70665
70666
70667
70668
70669
70670
70671
70672
70673

B65D 19/00 (2006.01)
A22C 13/00 (2006.01)
B01F 3/12 (2006.01)
B63B 35/00 (2006.01)
B60P 3/10 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
E06B 3/46 (2006.01)
B65D 5/18 (2006.01)
F16L 47/00 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
F21S 8/02 (2006.01)
E04F 13/072 (2006.01)
A01K 47/04 (2006.01)
B65D 88/02 (2006.01)
B60P 3/39 (2006.01)
B23G 1/48 (2006.01)
F17C 5/00 (2006.01)
F16L 21/03 (2006.01)
C11C 5/00 (2006.01)
F41C 9/00 (2006.01)
F16G 11/00 (2006.01)
A46B 11/00 (2006.01)
G03G 21/18 (2006.01)

70674
70675
70676
70677
70678
70679
70680
70681
70682
70683
70684
70685
70686
70687
70688
70689
70690
70691
70692
70693
70694
70695
70696
70697
70698

A61B 17/58 (2006.01)
F03B 1/00 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
G09F 3/10 (2006.01)
A61H 1/00 (2006.01)
H01R 11/28 (2006.01)
B62B 9/06 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
G09F 3/00 (2006.01)
B65D 83/08 (2006.01)
H01R 4/20 (2006.01)
A01B 33/16 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)
H02G 3/12 (2006.01)
E01B 3/18 (2006.01)
H01F 38/28 (2006.01)
B23D 55/10 (2006.01)
A61G 1/013 (2006.01)
H02K 17/18 (2006.01)
A47H 1/02 (2006.01)
G01N 25/02 (2006.01)
E04C 2/26 (2006.01)
E04G 5/00 (2006.01)
E04G 5/00 (2006.01)

82
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).
119099
123246
124134
124669
124671
125032

26/2011
18/2015
25/2016
13/2017
13/2017
22/2017

125062
125167
125720(125062)
125793
126665

26/2016
25/2017
22/2017
12/2018
08/2018

83
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).
124415
125469

07/2017
04/2018

126629

02/2018
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84
DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
122774
122775
124034
124664
124723
124780
124798
124883
124884
124890
124901
124954
124978

17/2015
17/2015
23/2016
01/2017
14/2017
16/2017
16/2017
18/2017
18/2017
18/2017
18/2017
19/2017
20/2017

124979
124995
125001
125067
125170
125182
125847
125848
125936
125995
126271
126273
126410

20/2017
20/2017
21/2017
22/2017
25/2017
25/2017
19/2017
23/2017
15/2017
25/2017
19/2017
16/2017
24/2017

85
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) 068050 2018 10 25 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 22 lutego 2018 r., sygnatura akt VI GNc 88/18 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 23 kwietnia 2018 r., Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 992/18,
dokonał zajęcia przedmiotowego prawa ochronnego w części
przysługującej dłużnikowi EKO-BRYKIET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie na rzecz wierzyciela: Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Oddział Brzozów z siedzibą
w miejscowości Brzozów”.
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(Y1) 68198 2018 07 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chociule, Polska 978079613 i dokonanie wpisu: AMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 978079613
(Y1) 68286 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROSPERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Rybarzowice, Polska 070434735 i dokonanie wpisu:
PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice, Polska 070434735
(Y1) 68290 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROSPERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Rybarzowice, Polska 070434735 i dokonanie wpisu:
PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybarzowice, Polska 070434735
(Y1) 068343 2018 10 25 D. Dokonano wpisu o brzmieniu:
„Na podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 22 lutego
2018 r., sygnatura akt VI GNc 88/18 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 23 kwietnia 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt Km 992/18, dokonał
zajęcia przedmiotowego prawa ochronnego w części przysługującej
dłużnikowi EKO-BRYKIET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krośnie na rzecz wierzyciela: Podkarpackiego Banku
Spółdzielczego Oddział Brzozów z siedzibą w miejscowości Brzozów”.
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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) 65391
(Y1) 65415
(Y1) 65533
(Y1) 65612
(Y1) 65910
(Y1) 65911
(Y1) 65935
(Y1) 65939
(Y1) 65969
(Y1) 65975
(Y1) 67982
(Y1) 68011
(Y1) 68719

(Y1) 68868
(Y1) 68925
(Y1) 68961
(Y1) 69020
(Y1) 69022
(Y1) 69023
(Y1) 69025
(Y1) 69092
(Y1) 69150
(Y1) 69223
(Y1) 69571
(Y1) 69622
(Y1) 69649

2018 02 04
2018 02 08
2018 02 04
2018 02 04
2018 02 15
2018 02 18
2018 02 03
2018 02 10
2018 02 18
2018 02 25
2017 12 31
2018 01 31
2018 01 30

2018 01 30
2018 01 16
2018 01 28
2017 12 30
2018 01 19
2018 01 20
2018 01 28
2018 01 15
2018 01 05
2018 01 05
2016 10 07
2017 01 15
2014 10 14
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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) 070099 7/2018 17.12.2018

Unieważniono decyzję z dnia
14.03.2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy

Nr 3/2019
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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

88
REJESTRACJA
(od nr 24 971 do nr 25 050)
(51) 24-02
(11) 24971
(22) 2018 06 19
(21) 26678
(73) ECONTOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(72) MODLIŃSKI MAREK
(54) Pęseta
(55)

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

(72) KAZUBSKI MAREK
(54) Figura
(55)

06-04
(11) 24972
(22) 2018 06 29
(21) 26704
BINKOWSKI ANDRZEJ MEBIN, Stobiecko Szlacheckie, PL.
BINKOWSKI ANDRZEJ
Zestaw mebli

(51) 11-02
(11) 24973
(22) 2018 08 28
(21) 26876
(73) CENTRUM PROJEKTOWANIA I BUDOWY PROTOTYPÓW
MALPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lubieszów, PL.

(51) 06-01
(11) 24974
(22) 2018 10 08
(21) 27011
(73) SZYMAŁA OKTAWIAN, SZYMAŁA SANDRA PPUH SANDIANO
SPÓŁKA CYWILNA, Kępno, PL.
(72) SZYMAŁA PIOTR
(54) Narożnik wypoczynkowy
(55)

(51) 06-01
(11) 24975
(22) 2018 10 08
(21) 27012
(73) SZYMAŁA OKTAWIAN, SZYMAŁA SANDRA PPUH SANDIANO
SPÓŁKA CYWILNA, Kępno, PL.
(72) SZYMAŁA PIOTR
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(54) Narożnik wypoczynkowy
(55)

(54) Listwa profilowana
(55)

(51) 06-01
(11) 24976
(22) 2018 10 08
(21) 27013
(73) SZYMAŁA OKTAWIAN, SZYMAŁA SANDRA PPUH SANDIANO
SPÓŁKA CYWILNA, Kępno, PL.
(72) SZYMAŁA PIOTR
(54) Narożnik wypoczynkowy
(55)

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

06-06
(11) 24977
(22) 2018 10 18
TUROWSKI PAWEŁ, Białystok, PL.
TUROWSKI PAWEŁ
Ścianka wodna

Nr 3/2019

(51) 08-08
(11) 24980
(22) 2018 09 10
(21) 26924
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg, PL.
(72) DZIUBA MARIAN, GROBLEWSKI MARIAN
(54) Wieszak
(55)

(21) 26815

(51) 08-03
(11) 24978
(22) 2018 09 10
(21) 26922
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg, PL.
(72) GROBLEWSKI MARIAN, DZIUBA MARIAN
(54) Uchwyt meblowy
(55)

(51) 06-06
(11) 24979
(22) 2018 09 10
(21) 26923
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg, PL.
(72) DZIUBA MARIAN, GROBLEWSKI MARIAN

(51) 08-08
(11) 24981
(22) 2018 09 10
(21) 26925
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg, PL.
(72) DZIUBA MARIAN, GROBLEWSKI MARIAN
(54) Wieszak
(55)

(51) 08-08
(11) 24982
(22) 2018 09 10
(21) 26926
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg, PL.
(72) DZIUBA MARIAN, GROBLEWSKI MARIAN
(54) Wieszak na ubrania
(55)

Nr 3/2019
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(51) 08-08
(11) 24983
(22) 2018 09 10
(21) 26927
(73) BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ELBLĄGU, Elbląg, PL.
(72) DZIUBA MARIAN, GROBLEWSKI MARIAN
(54) Wieszak na ubrania
(55)

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

30-06
(11) 24984
(22) 2018 10 03
(21) 26994
RYBAŁTOWSKA EWELINA CHLOE’S HOME, Warszawa, PL.
RYBAŁTOWSKA EWELINA
Legowisko dla psa i kota

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

11-02
(11) 24985
(22) 2018 10 08
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty, PL.
SZEMIK IRENEUSZ
Doniczka

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

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

11-02
(11) 24986
(22) 2018 10 08
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty, PL.
SZEMIK IRENEUSZ
Doniczka

11-02
(11) 24987
(22) 2018 10 08
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty, PL.
SZEMIK IRENEUSZ
Doniczka
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

11-02
(11) 24988
(22) 2018 10 08
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty, PL.
SZEMIK IRENEUSZ
Doniczka

(21) 27010

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

21-02
(11) 24989
(22) 2018 10 09
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL.
GRABA MARCIN, JĘDROCHA TOMASZ
Ławeczka do ćwiczeń

(21) 27017

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

13-02
(11) 24990
(22) 2018 10 09
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL.
KUBIAK KAMIL, JĘDRYCH SANDRA
Obudowa ładowarki sieciowej

(21) 27018

(51) 20-03
(11) 24991
(22) 2018 10 12
(73) FLASHPOINTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, PL.
(72) WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF ROMAN
(54) Nośnik reklamy świetlnej
(55)

(21) 27028

(21) 27007

(21) 27008

(21) 27009
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(51) 32-00
(11) 24992
(22) 2018 10 17
(21) 27032
(73) POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW SPOŁEM
W KATOWICACH, Katowice, PL.
(72) GILARSKA ALICJA
(54) Znak graficzny
(55)

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

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

07-02
(11) 24993
(22) 2018 10 18
(21) 27035
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL.
GRABA MARCIN, PETELICKA KINGA, KOWALSKA NATALIA
Zaparzacz

07-01
(11) 24994
(22) 2018 10 18
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL.
GRABA MARCIN, KOWALSKA NATALIA
Kubek

(21) 27036

(51) 06-01
(11) 24995
(22) 2018 10 18
(21) 27037
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon, PL.
(72) HOFFMANN WOJCIECH, PAWŁOWSKI IRENEUSZ
(54) Fotel
(55)

(51) 06-01
(11) 24996
(22) 2018 10 18
(21) 27038
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon, PL.

Nr 3/2019

(72) HOFFMANN WOJCIECH, PAWŁOWSKI IRENEUSZ
(54) Komplet mebli tapicerowanych
(55)

(51) 06-01
(11) 24997
(22) 2018 10 18
(21) 27039
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon, PL.
(72) HOFFMANN WOJCIECH, PAWŁOWSKI IRENEUSZ
(54) Kanapa rozkładana
(55)

(51) 06-01
(11) 24998
(22) 2018 10 18
(21) 27040
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon, PL.
(72) HOFFMANN WOJCIECH, PAWŁOWSKI IRENEUSZ
(54) Sofa narożna
(55)

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

07-07
(11) 24999
(22) 2018 10 22
LEŚNIEWSKI WITOLD MACIEJ, Raszyn, PL.
LEŚNIEWSKI WITOLD MACIEJ
Pojemnik do przechowywania pieczywa.

(21) 27047

(51) 09-03
(11) 25000
(22) 2018 10 26
(21) 27052
(73) MH10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.

Nr 3/2019
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(72) SIELSKA MAŁGORZATA, KULESZA DOROTA
(54) Opakowanie
(55)

(72) GRABA MARCIN, JĘDRYCH SANDRA
(54) Łóżko piętrowe
(55)

(51) 09-01
(11) 25001
(22) 2018 10 29
(21) 27057
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(72) GRYNICKI JACEK
(54) Butelka
(55)

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

14-02, 20-03 (11) 25002
(22) 2018 10 29
SOFTMAN SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.
GŁAWIŃSKI PAWEŁ
Identyfikator z wyświetlaczem
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(51) 20-01, 20-02 (11) 25005
(22) 2018 11 08 (21) 27100
(73) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) ŁACH OLGA, CHARCZUK MAGDALENA, KALINOWSKA
JUSTYNA, WIRASZKA ANNA, LICHOTA PIOTR
(54) Regał z automatem do kawy
(55)

(21) 27058

(51) 06-03
(11) 25006
(22) 2018 11 19
(21) 27116
(73) MACHNIK RYSZARD ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY STAL-POL,
Krosno, PL.
(72) MACHNIK KRZYSZTOF
(54) Biurko
(55)

(51) 19-08
(11) 25003
(22) 2018 10 29
(21) 27059
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) Kempa Jan, Klusek Radosław
(54) Gadżet reklamowy
(55)

(51) 06-02, 06-02 (11) 25004
(22) 2018 11 07
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL.

(21) 27083

(51) 02-02
(11) 25007
(22) 2018 11 22
(73) CFT PRECYZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czosnów, PL.
(72) WYSOCKI MARCIN, WALICKI MAREK
(54) Kuloodporna kamizelka ochronna
(55)

(21) 27125

694
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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12-12
(11) 25008
(22) 2018 11 29
(21) 27144
F.P.H.U. MIKRUS KUCHARCZYK SPÓŁKA JAWNA, Mykanów, PL.
KUCHARCZYK MARCIN
Element stelaża wózka dziecięcego

(51) 26-01
(11) 25009
(22) 2018 11 29
(21) 27145
(73) LOCH BARBARA, KLUCZEWSKA KATARZYNA ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWY ZNICZ SPÓŁKA CYWILNA, Jaworzno, PL.
(72) KLUCZEWSKA KATARZYNA, LOCH BARBARA
(54) Klosz znicza
(55)

(51) 09-05
(11) 25010
(22) 2018 12 03
(21) 27150
(73) WŁODAR TRADE WIESŁAW WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA,
Częstochowa, PL.
(72) CZAJKOWSKI MICHAŁ
(54) Opakowanie na cement
(55)

(51) 05-05
(11) 25011
(22) 2018 12 03
(21) 27152
(73) BODA-NORENBERG DOROTA, NORENBERG RYSZARD
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA DORIS SPÓŁKA CYWILNA,
Świętoszówka, PL.
(72) BODA-NORENBERG DOROTA
(54) Tkanina
(55)

(51) 10-05
(11) 25012
(22) 2018 08 28
(21) 26875
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce, PL.
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(72) JASIŃSKA MONIKA AGNIESZKA
(54) Analityczno-kontrolujące urządzenie techniczne
(55)

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

11-02
(11) 25013
(22) 2018 09 17
KĘSIK ALICJA, Stefanów Ruszkowski, PL.
KĘSIK ALICJA
Figurka

(21) 26946

(51) 23-03
(11) 25014
(22) 2018 09 19
(21) 26959
(73) GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Karpicko, PL.
(72) GORGIEL JAN
(54) Grzejnik listwowy
(55)

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

01-01
(11) 25015
(22) 2018 09 25
(21) 26972
GÓRNICKI KRZYSZTOF ECO PLANETA, Lublin, PL.
GÓRNICKI KRZYSZTOF
Wyrób piekarniczy

Nr 3/2019
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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09-01
(11) 25016
(22) 2018 09 27
LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
SZYMULA MARIUSZ
Butelka

(51) 13-03
(11) 25017
(22) 2018 10 04
(73) HEAVY-MONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polkowice, PL.
(72) STRZĘPEK MICHAŁ
(54) Rama montażowa słupa
(55)

(21) 26982

(21) 26998

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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06-01
(11) 25020
(22) 2018 10 22
(21) 27044
SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Stogniewice, PL.
SIKORA DOMINIK
Krzesło

(51) 02-02
(11) 25021
(22) 2018 03 04
(30) 2017 09 05
Kielce
(PL)
(73) CFT PRECYZJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czosnów, PL.
(72) WYSOCKI MARCIN, WALICKI MAREK
(54) Zewnętrzna kamizelka kuloodporna
(55)

(21) 26329

(51) 06-13
(11) 25018
(22) 2018 10 08
(21) 27003
(73) JAŻDZIEWSKI WOJCIECH, GĄSIOROWSKI JAKUB ALMARINA
TRADE SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia, PL.
(72) DUC MONIKA
(54) Mata edukacyjna
(55)

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

08-08
(11) 25019
(22) 2018 10 08
GENDOŁA PIOTR QUANTEK, Czmoń, PL.
GENDOŁA PIOTR
Wieszak

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

06-01
(11) 25022
(22) 2018 10 22
(21) 27045
SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Stogniewice, PL.
SIKORA DOMINIK
Krzesło

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

06-03
(11) 25023
(22) 2018 10 22
(21) 27046
SIKORA RENATA PPH MEBLE NOVA, Stogniewice, PL.
SIKORA DOMINIK
Stół

(21) 27006

(51) 06-07
(11) 25024
(22) 2018 08 09
(21) 27050
(73) FRIESKE DANIEL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE NEO, Gorzów Wielkopolski, PL.
(72) FRIESKE DANIEL
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(51) 26-05
(11) 25028
(22) 2018 11 08
(21) 27087
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, PL.
(72) SOSNOWSKI JANUSZ, SOSNOWSKI STANISŁAW
(54) Lampa
(55)

(54) Lustro
(55)

(51) 06-03
(11) 25025
(22) 2018 11 02
(21) 27077
(73) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(72) SZEWCZYK BOGDAN
(54) Stolik rozkładany
(55)

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

05-04
(11) 25026
(22) 2018 11 05
KŁĘBCZYK DAGMARA, Pszczyna, PL.
KŁĘBCZYK DAGMARA
Chwost do pościeli dziecięcej

Nr 3/2019

(51) 26-05
(11) 25029
(22) 2018 11 08
(21) 27089
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, PL.
(72) SOSNOWSKI JANUSZ, SOSNOWSKI STANISŁAW
(54) Lampa
(55)

(21) 27079

(51) 20-03
(11) 25027
(22) 2018 11 08
(21) 27086
(73) PIXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz, PL.
(72) BALDY JACEK
(54) Wyświetlacz informacyjny
(55)

(51) 26-05
(11) 25030
(22) 2018 11 08
(21) 27090
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, PL.
(72) SOSNOWSKI JANUSZ, SOSNOWSKI STANISŁAW
(54) Komplet lamp
(55)

(51) 26-05
(11) 25031
(22) 2018 11 08
(21) 27091
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, PL.
(72) SOSNOWSKI JANUSZ, SOSNOWSKI STANISŁAW
(54) Klosz lampy
(55)
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(51) 26-05
(11) 25032
(22) 2018 11 08
(21) 27092
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, PL.
(72) SOSNOWSKI JANUSZ, SOSNOWSKI STANISŁAW
(54) Klosz lampy
(55)

(51) 26-05
(11) 25033
(22) 2018 11 08
(21) 27093
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, PL.
(72) SOSNOWSKI JANUSZ, SOSNOWSKI STANISŁAW
(54) Komplet lamp
(55)

(51) 26-05
(11) 25034
(22) 2018 11 08
(21) 27095
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO
HANDLOWE ALFA SOSNOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Nowa Wieś, PL.
(72) SOSNOWSKI JANUSZ, SOSNOWSKI STANISŁAW
(54) Komplet lamp
(55)

(51) 21-01
(11) 25035
(22) 2018 11 09
(73) ADAMCZYK RAFAŁ ROSE BEAR, Agatówka, PL.
(72) ADAMCZYK RAFAŁ

(21) 27101
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(54) Maskotka
(55)

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

28-03
(11) 25036
(22) 2018 11 12
(21) 27102
BEDNAREK SYLWIA MARLENA, Konstantynów Łódzki, PL.
BEDNAREK SYLWIA MARLENA
Grzebień

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

28-03
(11) 25037
(22) 2018 11 12
(21) 27103
BEDNAREK SYLWIA MARLENA, Konstantynów Łódzki, PL.
BEDNAREK SYLWIA MARLENA
Grzebień

(51) 19-08
(11) 25038
(22) 2018 11 14
(73) IZYDORCZYK MICHAŁ IZI, Rożno-Parcele, PL.
(72) IZYDORCZYK MICHAŁ

(21) 27110
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(54) Etykieta
(55)

(51) 20-02
(11) 25039
(22) 2018 11 16
(21) 27114
(73) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) BARAŃSKI WOJCIECH, RZEWUSKI TADEUSZ, MĄCZYŃSKI
ANTONII, CHROSTOWSKA AGNIESZKA
(54) Regał ekspozycyjny
(55)

Nr 3/2019

(54) Organizer na słuchawki
(55)

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

32-00
(11) 25042
(22) 2018 11 27
(21) 27133
TALAGAEVA ELENA VLADIMIROVNA, Ramenskoye, RU.
TALAGAEVA ELENA VLADIMIROVNA
Wzór graficzny

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

23-01
(11) 25043
(22) 2018 12 03
(21) 27151
NICZUK METALL-PL SPÓŁKA JAWNA, Wilimowo, PL.
NICZUK JAKUB
Obejmy do mocowania rur

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

09-01
(11) 25044
(22) 2018 12 12
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL.
ZMARZŁY PAWEŁ
Słoik

(21) 27188

(51) 08-08
(11) 25045
(22) 2018 09 27
(73) KRAMARZ JÓZEF, Krobica, PL.

(21) 26984

(51) 09-05
(11) 25040
(22) 2018 11 19
(21) 27115
(73) TERMINAL PORTOWY ELBLĄG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Elbląg, PL.
(72) DUSZYŃSKI ANDRZEJ
(54) Opakowanie
(55)

(51) 09-03
(11) 25041
(22) 2018 11 23
(21) 27130
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) STOLARSKI GRZEGORZ, RACZYŃSKA-MĄKOWSKA EWA

Nr 3/2019
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(72) KRAMARZ JÓZEF
(54) Sprzęg paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących
(55)

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

25-01
(11) 25046
(22) 2018 10 03
(21) 26996
KRAMARZ JÓZEF, Krobica, PL.
KRAMARZ JÓZEF
Panel kompensacyjny grzewczo-chłodząco-kumulujący

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

09-03
(11) 25047
(22) 2017 02 17
KOSAKOWSKA ALINA IN PLUS, Wołomin, PL.
KOSAKOWSKA ALINA
Pudełko prezentowe
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(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55)

(51) 02-02
(11) 25050
(22) 2017 11 30
(21) 26054
(73) GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice, PL.
(72) KUBALA KATARZYNA, HADRYŚ DAMIAN, KĘDZIERSKI
PRZEMYSŁAW
(54) Odzież ochronna dla spawacza
(55)

(21) 25288

89
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:
(51) 03-01
(11) 25048
(22) 2017 02 20
(21) 25301
(73) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żarów, PL.
(72) WAWRZYŃCZAK BARTŁOMIEJ
(54) Portfel
(55)

rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji
podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - przedmiot wzoru przemysłowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru przemysłowego oraz jego
miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo z rejestracji,
rubryka E - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa z rejestracji,
rubryka F - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa z rejestracji.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
z rejestracji wzoru przemysłowego, sprostowania istotnych
pomyłek.

(51) 26-01
(11) 25049
(22) 2017 06 06
(21) 25608
(73) ILLUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) WILIGÓRSKI MAREK

5631,5632 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu:SAMASZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Białystok, Polska 052025784 i dokonanie wpisu:SAMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabłudów, Polska 052025784
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19563 2018 09 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie
wpisu:ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Bielsko-Biała,
Polska
19563 2018 09 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu:ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska
19565 2018 09 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie
wpisu:ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Bielsko-Biała,
Polska
19565 2018 09 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu:ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska
19569 2018 08 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu:ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
19569 2018 08 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu:ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska
19570 2018 08 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu:ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
19570 2018 08 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu:ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska
19571 2018 08 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu:ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
19571 2018 08 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu:ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska
19572 2018 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu:ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
19572 2018 09 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRA-
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NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu:ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska
19573 2018 08 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu:ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
19573 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu:ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska
19574 2018 08 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA
ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie
wpisu:ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Bielsko-Biała,
Polska
19574 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu:ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska
19576 2018 09 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu:ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
19576 2018 09 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu:ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska
19577 2018 08 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu:ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
19577 2018 08 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu:ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska
19578 2018 08 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu:ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
19578 2018 08 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu:ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska
22754 2018 09 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PAŃCZYK DARIUSZ, Gdynia, Polska i dokonanie wpisu: PAŃCZYK ZOFIA, Poręba, Polska
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA UZNANA W POLSCE

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
01180
01534
01828
03479
03949
04904
05036
05129
05167
05269
05370
05645
05966
06523
06524
06686
06855
06990
11581
13110
13111
13112
13173
13193
13278
13291
13533
13544
13637
13638
19114
19321
19460
19465
19466
19594
19595
19596
19597
19598
19599
19600
19601
19602

2014 07 24
2015 08 01
2015 11 27
2010 04 19
2012 07 11
2018 01 22
2018 01 23
2018 01 13
2013 04 09
2013 04 10
2018 01 30
2008 03 26
2018 01 30
2018 01 02
2018 01 02
2018 01 22
2013 10 31
2013 08 01
2017 01 05
2018 01 15
2018 01 15
2018 01 28
2018 01 22
2018 01 14
2018 01 07
2018 01 22
2018 01 21
2018 01 28
2018 01 21
2018 01 21
2017 09 11
2017 08 27
2017 10 22
2017 10 22
2017 10 22
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

701

19603
19604
19605
19606
19607
19608
19609
19610
19611
19612
19613
19614
19615
19616
19617
19618
19619
19620
19621
19622
19623
19625
19626
19627
19628
19656
19657
19658
19670
19694
19711
19712
19713
19714
19727
19728
19866
19915
19916
19917
20075
20170
20222
20592

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 12 17
2017 12 17
2017 12 17
2017 12 17
2017 12 18
2017 12 21
2017 12 21
2017 12 21
2017 12 24
2017 12 24
2017 12 31
2017 12 31
2017 12 31
2017 12 31
2017 12 31
2017 12 31
2017 12 17
2017 12 21
2017 12 21
2017 12 17
2017 12 18
2017 12 20
2017 12 20
2017 12 20
2017 12 20
2017 12 10
2017 12 21
2017 12 17
2017 12 28
2017 12 28
2017 12 31
2017 12 18
2017 12 18
2017 12 18
2017 12 11

(51) 12-16 (11) DM/200 005 (15) 22.11.2018 (45)25.01.2019
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 1-10 Boulevard de l’Europe, 78300 Paris (FR)
(54) Obręcz kół do pojazdów
(55)

(51) 26-01 (11) DM/200072 (15) 16.11.2018 (45) 08.02.2019
(73) LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-Neuf, 75001 PARIS (FR)
(54) 1.-2. Świecznik
(55)
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

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

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

91
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 315 101 do nr 316 100)
(111) 315101
(220) 2003 12 22
(210) 274318
(151) 2018 10 12
(441) 2004 04 19
(732) ETE ENV-TECH EUROPE CHEMICAL CLEANING LLC,
Greenville, US.
(540) Env-Tech Europe CHEMICAL CLEANING
(540)

(732) GOCEL MIROSŁAW P.P.U.H. FACH-BUD. POKOJE GOŚCINNE
NIEZAPOMINAJKA DAWNE RZEMIOSŁA, Kudowa Zdrój, PL.
(540) MG
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 37 usługi związane z ekologicznym czyszczeniem rur
i rurociągów.
(111) 315102
(220) 2003 12 22
(210) 274319
(151) 2018 10 12
(441) 2004 04 19
(732) ETE ENV-TECH EUROPE CHEMICAL CLEANING LLC,
Greenville, US.
(540) ETE ENV-TECH EUROPE CHEMICAL CLEANING
(540)

(531) 03.01.06, 03.05.07, 27.05.01
(510), (511) 28 gry planszowe, lalki, marionetki, domki dla lalek,
ubranka dla lalek, zabawki, plansze do gry w warcaby, urządzenia
do gier, gry polegające na budowaniu, gry towarzyskie, karty do gry,
klocki do zabawy [konstrukcyjne], maski zabawkowe, modele będące zabawkami.
(111) 315104
(220) 2018 02 08
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) BANDEL MARIUSZ, Szczecin, PL.
(540) BAŁTYCKIE
(510), (511) 32 piwo.

(210) 482192

(111) 315105
(220) 2018 02 09
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) BANDEL MARIUSZ, Szczecin, PL.
(540) BAŁTYCKIE PREMIUM
(510), (511) 32 piwo.

(210) 482225

Kolor znaku: zielony, żółty, biały
(531) 24.15.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi związane z ekologicznym czyszczeniem rur
i rurociągów.
(111) 315103
(151) 2018 07 23

(111) 315106
(151) 2018 10 16

(210) 482230

(220) 2017 11 21
(441) 2018 01 29

(210) 479237

(220) 2018 02 09
(441) 2018 04 30
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(732) MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łosice, PL.
(540) MANUFAKTURA WÓDKI
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 29.01.07, 27.05.01, 05.07.02, 11.03.25, 19.01.25, 19.03.25,
19.11.04, 26.01.01
(510), (511) 33 napoje spirytusowe, wódki, whisky, okowity, destylaty alkoholowe, napoje alkoholowe, nalewki.
(111) 315107
(220) 2018 02 13
(210) 482328
(151) 2018 10 24
(441) 2018 05 07
(732) GLOBALE RESSOURCE HUMAINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) GRH GLOBALE RESSOURCE HUMAINE
(540)

Kolor znaku: szary, jasnoszary, ciemnoszary, czerwony, biały,
czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 01.07.06, 01.05.02
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy.
(111) 315108
(220) 2018 02 14
(151) 2018 10 23
(441) 2018 05 07
(732) BOLIGŁOWA DOROTA, Poznań, PL.
(540)
(540)

(210) 482389

(531) 26.02.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy
i torby podróżne, parasolki, parasole (duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, w szczególności: aktówki, teczki, opakowania ze skóry, plecaki, portfele, teki, dyplomatki, torebki, walizki, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, w szczególności: apaszki (chustki), bandany
na szyję, berety, bielizna osobista, biustonosze, bluzy, kombinezony,
buty, buty sznurowane, chusty, fulardy, czapki (nakrycia głowy), dzianina (odzież), dżerseje (ubrania), fulary (ozdobne krawaty), garnitury,
getry, gorsety, kombinezony (odzież), kostiumy kąpielowe, koszule,
kurtki (odzież), obuwie, palta, paski (odzież), płaszcze, spodnie, sukienki, swetry, t-shirty.
(111) 315109
(220) 2018 02 15
(210) 482414
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 04
(732) MISZTAL ŁUKASZ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TUKAN
24, Bolechowice, PL.; ŚWIĘS RENATA FIRMA HANDLOWO
USŁUGOWA TUKAN, Kraków, PL.
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(540) TUKAN24 ART. ZOOLOGICZNE
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, żółty, biały, czarny, szary, jasnoszary
(531) 27.05.01, 03.07.15, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych online obejmujące artykuły zoologiczne, usługi sklepów hurtowych online obejmujące artykuły zoologiczne, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także
on line) w zakresie artykułów zoologicznych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie wyrobów ogrodniczych,
usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie
sprzętu ogrodniczego, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie sprzętu weterynaryjnego, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie urządzeń weterynaryjnych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line)
w zakresie preparatów weterynaryjnych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie artykułów weterynaryjnych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie ściółki i podściółki dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
wysyłkowej (także on line) w zakresie paszy dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie preparatów do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także
on line) w zakresie przyborów higienicznych dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie akcesoriów do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie preparatów do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line)
w zakresie chemikaliów do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie artykułów
do zabawy dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej
(także on line) w zakresie smyczy, obroży, kagańców i szelek dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie produktów dietetycznych dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie smyczy automatycznych
dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line)
w zakresie klatek dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie akcesoriów do klatek dla
zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także
on line) w zakresie legowisk dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie transporterów
dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej
(także on line) w zakresie akwariów i terrariów, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie akcesoriów do akwariów i terrariów, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także
on line) w zakresie ubranek i butów dla zwierząt, usługi sprzedaży
detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie ozdób dla zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie
preparatów do czyszczenia pomieszczeń i klatek dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie artykułów zoologicznych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej
(także on line) w zakresie artykułów zoologicznych, usługi sprzedaży
hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie sprzętu ogrodniczego, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej
(także on line) w zakresie sprzętu weterynaryjnego, usługi sprzedaży
hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie urządzeń weterynaryjnych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie preparatów weterynaryjnych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie artykułów weterynaryjnych,
usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie
ściółki i podściółki dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie paszy dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie preparatów do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie przyborów higienicznych dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie akcesoriów do pielęgnacji
dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line)
w zakresie preparatów do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie chemikaliów do sto-
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sowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej
(także on line) w zakresie artykułów do zabawy dla zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie smyczy,
obroży, kagańców i szelek dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
wysyłkowej (także on line) w zakresie produktów dietetycznych dla
zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłko wg (także on line) w zakresie smyczy automatycznych dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie klatek dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line)
w zakresie akcesoriów do klatek dla zwierząt domowych, usługi
sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie legowisk
dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie transporterów dla zwierząt domowych, usługi
sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie akwariów
i terrariów, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line)
w zakresie akcesoriów do akwariów i terrariów, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie ubranek i butów dla
zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie ozdób dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej
(także on line) w zakresie preparatów do czyszczenia pomieszczeń
i klatek dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej wysyłkowej (także on line) w zakresie preparatów i obroży owadobójczych,
usługi sprzedaży hurtowej wysyłkowej (także on line) w zakresie preparatów i obroży owadobójczych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami zoologicznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką i podściółką dla zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z artykułami do zabawy dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami, obrożami,
kagańcami i szelkami dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smyczami automatycznymi dla zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z klatkami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do klatek dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z legowiskami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z transporterami dla zwierząt domowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akwariami i terrariami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do akwariów i terrariów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ubrankami obuwiem dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z ozdobami dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami do czyszczenia pomieszczeń dla zwierząt i klatek dla
ptaków, usługi sprzedaży zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami zoologicznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami ogrodniczymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z urządzeniami weterynaryjnymi usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku ze ściółką i podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do pielęgnacji
zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami
do stosowania w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do zabawy dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze smyczami, obrożami, kagańcami i szelkami dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami
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automatycznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z klatkami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami do klatek dla zwierząt domowych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z legowiskami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z transporterami dla
zwierząt domowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akwariami i terrariami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do akwariów i terrariów, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z ubrankami obuwiem dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z ozdobami dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami do czyszczenia pomieszczeń dla zwierząt
i klatek dla ptaków, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami i obrożami owadobójczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami i obrożami owadobójczymi, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży towarów, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur, próbek) w kraju
i poza nim.			
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 315110
(220) 2018 02 16
(210) 482464
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź, PL.
(540) MX MORATEX INSTYTUT
(540)

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 9 artykuły chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, zwłaszcza kulo-, nożo-i szpikulcoodporne oraz
przeciwuderzeniowe jak ubrania i elementy ubrań, kamizelki, kaski,
hełmy, wkłady balistyczne, koce, plandeki, kombinezony, obuwie,
maski, rękawice, siatki, tarcze, teczki, osłony ludzi i urządzeń, parasole, etui, 25 czapki, kamizelki, kombinezony, kurtki, mundury, odzież
wierzchnia, peleryny, 28 artykuły sportowe nagolenniki, nakolanniki, ochraniacze ciała, łokci, głowy, rękawice ochronne, uprząż wspinaczkowa, 42 prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, opracowywanie projektów techniczno-technologicznych, analizy i badania
techniczne, testowanie materiałów i wyrobów gotowych powszechnego użytku oraz wyrobów specjalnych stanowiących osobiste środki ochrony balistycznej, przeciwuderzeniowej oraz środki ochrony
skóry, testowanie i/lub atestowanie sprzętu ochronnego, zwłaszcza
przeciwuderzeniowego, przeciwwybuchowego, przeciwodłamkowego, pirotechnicznego, certyfikacja zgodności i/lub certyfikacja
na znak zgodności wymienionych surowców, materiałów, środków
i sprzętu.
(111) 315111
(220) 2018 02 21
(210) 482629
(151) 2018 08 21
(441) 2018 04 23
(732) JUREK-LESSAER KATARZYNA A&U FORMATION, Gliwice, PL.
(540) nuo
(540)

(531) 26.05.03, 27.05.01
(510), (511) 42 architektura, projektowanie wnętrz komercyjnych,
projektowanie wnętrz budynków, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie wystroju wnętrz sklepów, planowanie przestrzenne-projektowanie wnętrz, projektowanie architektoniczne dekoracji
wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz dla sklepów, doradztwo
w zakresie doboru zasłon-projektowanie wnętrz, doradztwo związane z wyborem tkanin dekoracyjnych-projektowanie wnętrz, doradztwo w zakresie doboru pokrowców na meble-projektowanie
wnętrz, planowanie, projektowanie ogrodów, projektowanie ogrodów i krajobrazów, usługi doradcze związane z projektowaniem
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ogrodów, projektowanie ogrodów krajobrazowych na rzecz osób
trzecich, projektowanie domów, projektowanie budynków, projektowanie budynków przemysłowych, planowanie, projektowanie
budynków, projektowanie budynków opieki zdrowotnej, projektowanie zewnętrznej części budynków, projektowanie budynków
o kontrolowanym środowisku, wycena związana z projektowaniem
budynków, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków,
projektowanie robót inżynieryjnych do zapobiegania zalewaniu budynków wodą powodziową, projektowanie budynków użyteczności
publicznej, projektowanie mebli, projektowanie mebli biurowych,
projektowanie rozmieszczenia mebli biurowych.

(111) 315112
(220) 2018 02 22
(151) 2018 10 05
(441) 2018 05 21
(732) ŻAK MARIA, Warszawa, PL.
(540) Mery Spolsky
(540)

(210) 482681

(531) 27.05.01, 27.05.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, fotografie, pióra kulkowe, pióra wieczne, publikacje, broszury, czasopisma, 25 odzież, nakrycia głowy,
t-shirty, paski, 41 usługi w zakresie organizacji i obsługi imprez artystycznych i dyskotek, informacji o imprezach artystycznych, komponowanie utworów muzycznych, wypożyczania nagrań dźwiękowych,
nagrywanie muzyki na nośnikach audio i video, w tym DVD, usługi
w zakresie spektakli i widowisk w dziedzinie kultury i rozrywki, rozrywki i informacji o rozrywce, studia nagrań, udostępnianie sprzętu do karaoke, telewizyjnych programów rozrywkowych, pisanie scenariuszy,
produkcja filmów, organizowanie i prowadzenie koncertów, orkiestry.
(111) 315113
(220) 2018 02 26
(210) 482764
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) REVOLTA PRODUCTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Józefów, PL.
(540) JAMCRAFT
(510), (511) 35 usługi zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi
lub przemysłowymi, impresariat w działalności artystycznej, opracowanie i organizowanie programów promocyjnych, badanie opinii
społecznej, badania rynku, uzyskiwanie i systematyzowanie danych
do komputerowych baz danych, kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, kampanie reklamowe
i marketingowe, w szczególności wydarzeń muzycznych (koncerty,
trasy koncertowe, festiwale, inne imprezy o charakterze muzycznym)
oraz kulturalnych, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń i materiałów
reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklama
korespondencyjna, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
(próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucja materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów spożywczych, przemysłowych, odzieży,
plakatów, materiałów papierniczych, plakatów, gier komputerowych,
nagrań dźwiękowych, nagrań filmowych, 38 agencje informacyjne,
usługi emisji treści audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem
sieci kablowych lub bezprzewodowych, usługi udostępniania informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania
wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet, usługi w zakresie dostępu
do sieci komputerowych, w szczególności Internetu, w tym w sposób
mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie udostępniania dostępu
do baz danych, usługi w zakresie obustronnej transmisji danych, usługi
portali internetowych polegające na dostarczaniu użytkownikom danych oraz informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi przesyłanie telekopii, usługi telekomunikacyjne,
informacja o powyższych usługach, 41 rozrywka, organizacja rezerwacji biletów na spektakle, imprezy artystyczne, przedstawienia muzyczne, teatralne, inne imprezy rozrywkowe, usługi biur sprzedaży bi-
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letów teatralnych, sportowych, muzycznych, rezerwacja sal i obiektów
na imprezy rozrywkowe, pisanie scenariuszy, w tym scenariuszy imprez artystycznych, usługi studia nagrań, fotoreportaże, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów,
pikników, wydarzeń tematycznych, doradztwo w zakresie produkcji
filmów i muzyki, informacja o imprezach rozrywkowych, organizacja
i produkcja koncertów, tras koncertowych, festiwali, imprez rozrywkowych, produkcji teatralnych, imprez kulturalnych, imprez muzycznych,
imprez sportowych, imprez rekreacyjnych, konkursów, widowisk, gal,
konferencji, kongresów, eventów, spektakli muzycznych, planowanie
widowisk, prezentacja koncertów muzycznych, sztuk teatralnych, organizowanie zawodów i imprez sportowych, organizowanie rajdów,
tras i wyścigów samochodowych, publikacja kalendarzy imprez,
organizowanie widowisk (impresariat), rezerwowanie osobistości
na imprezy (usługi organizatora), pośrednictwo w kontraktowaniu
i pozyskiwaniu artystów, wykonawców, widowisk, spektakli, teatrów,
formatów, kontraktowanie i pozyskiwanie artystów, wykonawców,
widowisk, spektakli, teatrów, formatów, usługi impresariów w zakresie
organizowania spektakli, wydarzeń muzycznych, rozrywkowych, sportowych, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych,
produkcja nagrań dźwiękowych, filmowych (produkcja audiowizualna), tłumaczenia.

(111) 315114
(220) 2018 02 27
(151) 2018 10 11
(441) 2018 05 21
(732) JĘDRZEJCZAK MARIUSZ, Łódź, PL.
(540) REPUBLIKA BURGERA
(540)

(210) 482852

Kolor znaku: biały, bordowy, czarny
(531) 01.01.04, 26.05.06, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetworzone artykuły spożywcze pochodzenia
zwierzęcego, przetworzone warzywa i owoce, produkty mleczne,
rybne, mięsne, tłuszcze jadalne, 35 doradztwo w zakresie organizacji
i prowadzenia działalności gospodarczej, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży artykułów żywnościowych, 43 usługi barowe,
przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce
konsumpcji, organizowanie przyjęć, koktajli, prowadzenie lokali gastronomicznych, usługi w zakresie prowadzenia pizzerii, restauracji,
klubów, bary szybkiej obsługi, usługi cateringowe, restauracje samoobsługowe, snack-bary, stołówki, obsługa gastronomiczna kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów rozrywkowych.
(111) 315115
(220) 2018 02 28
(210) 482890
(151) 2018 10 11
(441) 2018 05 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG
GRUNTPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kalisz, PL.
(540) ziemiańska
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, napoje alkoholowe destylowane,
ekstrakty alkoholowe, wódka, wino, whisky, brandy, owocowe ekstrakty z alkoholem, nalewki, gorzkie nalewki.
(111) 315116
(220) 2018 03 04
(151) 2018 10 09
(441) 2018 05 07
(732) POLKARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) polkard
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 29.01.06

(210) 483063
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(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy dentystyczne, aparaty ortodoncyjne, przyrządy ortodontyczne, klamry ortodontyczne, gumki
ortodontyczne, zamki do aparatów ortodontycznych, urządzenia
do użytku w ortodoncji, prostnice dentystyczne, miazgociągi dentystyczne, fotele dentystyczne, wiertła dentystyczne, strzykawki
dentystyczne, implanty dentystyczne, podkłady dentystyczne, sondy dentystyczne, lusterka dentystyczne, artykulatory dentystyczne, korony dentystyczne, spektrofotometry dentystyczne, mostki
dentystyczne, dentystyczne urządzenia rentgenowskie, urządzenia
do wyświetlania obrazów dentystycznych, urządzenia do powielania dentystycznych filmów rentgenowskich, oprawki do błon rentgenowskich do użytku dentystycznego, maski ochronne na usta
do użytku dentystycznego, maski ochronne na nos do użytku dentystycznego, osłony ochronne na twarz do użytku dentystycznego,
czepki ochronne na włosy do noszenia przez dentystów, protezy
dentystyczne, części protez dentystycznych, implanty dentystyczne wykonane z materiałów sztucznych, dentystyczne wkłady koronowo-korzeniowe, urządzenia dentystyczne do frezowania, sztyfty
korzeniowe dentystyczne, urządzenia dentystyczne równoległościowe, aparatura dentystyczna, elektryczna, strzykawki do celów
dentystycznych, szczypce do użytku dentystycznego, urządzenia
do odlewów dentystycznych, wiertła dentystyczne do cięcia, irygatory przyzębne do użytku w leczeniu dentystycznym, klipsy dentystyczne do zabezpieczania istniejącej protezy zębowej, mosty do implantów do celów dentystycznych, jednorazowe końcówki wylotowe
do strzykawek dentystycznych, fotele do celów medycznych lub dentystycznych, lampy do użytku z przyrządami dentystycznymi, aparatura do polimeryzacji do celów dentystycznych, urządzenia wibrujące do podgrzewania wosków dentystycznych, urządzenia do użytku
przez techników dentystycznych, ochraniacze zębów do celów
dentystycznych, wsporniki implantów do celów dentystycznych,
tarcze odcinające do celów dentystycznych, urządzenia do dopasowywania protez dentystycznych, urządzenia odsysające do użytku
dentystycznego, szczypce do technicznych zabiegów dentystycznych, przyrządy protetyczne do celów dentystycznych, urządzenia
do wytwarzania protez dentystycznych, przyrządy do nakładania
wypełnienia dentystycznego, końcówki wylotowe do strzykawek
dentystycznych, sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów, lasery
do celów dentystycznych, wiertła do wiertarek dentystycznych, rurki
do zastosowań dentystycznych, dentystyczne urządzenia do usuwania kamienia, przyrządy tnące wysokiej częstotliwości do celów
dentystycznych, sztyfty z materiałów szlachetnych do użytku dentystycznego, szpilki z metali szlachetnych do użytku dentystycznego,
przyrządy elektryczne do użytku przez dentystów przy pielęgnacji
zębów, urządzenia do polerowania zębów do użytku przez dentystów, elektryczne irygatory jamy ustnej do użytku przez dentystów,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna przyrządów oraz produktów dentystycznych i ortodontycznych, 41 szkolenia personelu, organizowanie szkoleń, szkolenia stomatologiczne, szkolenia pielęgniarskie.

(111) 315117
(220) 2018 03 05
(210) 483113
(151) 2018 09 17
(441) 2018 05 07
(732) TERAWAT DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL.
(540) TERAWAT DYSTRYBUCJA
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 energia elektryczna, 39 dystrybucja energii elektrycznej, dostarczanie energii elektrycznej.
(111) 315118
(220) 2018 03 06
(210) 483175
(151) 2018 10 05
(441) 2018 05 21
(732) JADCZYK MAREK HARMONY, Częstochowa, PL.
(540) MHM HARMONY
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(540)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 25 odzież z wyłączeniem bielizny.
(111) 315119
(220) 2018 03 06
(210) 483198
(151) 2018 10 22
(441) 2018 06 25
(732) HEATCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) heatco
(540)

Kolor znaku: szary, żółty, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 przewody centralnego ogrzewania metalowe, rurociągi zasilające metalowe, 11 instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze, rury kotłowe centalnego ogrzewania, urządzenia
do ogrzewania, wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, 19 rurociągi zasilające niemetalowe, rury niemetalowe dla budownictwa,
37 usługi budowlane, roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.
(111) 315120
(220) 2018 03 08
(210) 483228
(151) 2018 10 17
(441) 2018 05 14
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dębica, PL.
(540) PERCEPTIN
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
napoje witaminizowane, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, kapsułki do celów
farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, tabletki do celów farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki
wzmacniające, leki pomocnicze i wspierające do celów medycznych,
leki w płynie, napoje lecznicze, syropy do użytku farmaceutycznego,
preparaty zawierające mikroelementy dla ludzi, preparaty i substancje lecznicze, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety
dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, mieszanki
do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia w proszku
z dodatkami odżywczymi, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki uzupełniające do żywności o działaniu leczniczym, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, wszystkie wyżej wymienione towary
nie przeznaczone do stosowania w leczeniu raka i/lub do wspomagania leczenia raka.
(111) 315121
(220) 2018 03 09
(210) 483295
(151) 2018 10 03
(441) 2018 05 21
(732) RYBICKI ŁUKASZ, Warszawa, PL.
(540) KAPSUŁY CZASU TYTANÓW
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 315122
(220) 2018 03 09
(210) 483340
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) MALITKA KONRAD, Karczew, PL.
(540) AVITALE
(510), (511) 1 suplementy odżywcze, suplementy chemiczne wykorzystywane do produkcji witamin, stabilizatory do witamin, witaminy do użytku w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku
w produkcji żywności, 5 suplementy żywnościowe, suplementy die-
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ty dla ludzi, suplementy diety dla zwierząt, preparaty witaminowe,
dodatki witaminowe, preparaty zawierające witaminę K, suplementy
diety składające się z witamin, suplementy do celów medycznych, artykuły spożywcze do celów medycznych, dietetyczne, funkcjonalne
i wzbogacane w substancje odżywcze, suplementy do celów niemedycznych na bazie witamin, składników mineralnych, mikroelementów, artykuły spożywcze dietetyczne, funkcjonalne i wzbogacane
w substancje odżywcze do celów niemedycznych na bazie witamin,
składników mineralnych, mikroelementów, leki, produkty farmaceutyczne, produkty do ochrony zdrowia, preparaty farmaceutyczne
i weterynaryjne, suplementy witaminowe, suplementy mineralne,
suplementy witaminowo-mineralne, żywność związana ze specjalną dietą do celów medycznych, wyroby cukiernicze do celów
leczniczych, napoje lecznicze, żywność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczne napoje do celów medycznych, tabletki wzbogacone w witaminy i minerały, suplementy diety, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia medycznego, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z suplementami diety, reklama, zarządzanie działalnością
gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą, usługi
pośrednictwa przy zakupie i sprzedaży m.in. suplementów olejów,
tłuszczy, produktów spożywczych oraz suplementów odżywczych,
pośrednictwo przy nawiązaniu kontaktów biznesowych, w tym
kontakty między osobami fizycznymi, między firmami a osobami fizycznymi, oraz między firmami, usługi w zakresie zarządzania i kierowania, w tym wsparcie przy i/lub udział w działalności komercyjnej,
agencje importowo-eksportowe.

(111) 315123
(220) 2018 03 09
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) ZAWADA ŁUKASZ ZCASE, Racławówka, PL.
(540) ZCASE
(540)

(210) 483350

Kolor znaku: szary, żółty, czarny
(531) 26.11.03, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 20 drewniane skrzynie, skrzynie, skrzynie [paki] niemetalowe, skrzynie drewniane do celów pakowania przemysłowego, skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste, skrzynie wykonane
z drewna do przechowywania, skrzynie wykonane z tworzyw sztucznych do przechowywania, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym
za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich,
prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż
on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: drewniane
skrzynie, skrzynie, skrzynie [paki] niemetalowe, skrzynie drewniane
do celów pakowania przemysłowego, skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste, skrzynie wykonane z drewna do przechowywania,
skrzynie wykonane z tworzyw sztucznych do przechowywania, marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych
oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów: drewniane skrzynie, skrzynie, skrzynie
[paki] niemetalowe, skrzynie drewniane do celów pakowania przemysłowego, skrzynie na narzędzia, niemetalowe, puste, skrzynie
wykonane z drewna do przechowywania, skrzynie wykonane z tworzyw sztucznych do przechowywania, udzielanie porad handlowych
konsumentom, promocja sprzedaży.
(111) 315124
(220) 2018 03 12
(210) 483395
(151) 2018 10 18
(441) 2018 07 02
(732) Deciem Beauty Group Inc., Toronto, CA.
(540) DECIEM
(510), (511) 3 kosmetyczne produkty do pielęgnacji ciała, preparaty
do pielęgnacji ciała i skóry, mianowicie środki nawilżające do twarzy, środki nawilżające do ciała, preparaty zapobiegające starzeniu
się skóry twarzy, produkty przeciwstarzeniowe do ciała, mianowicie kremy przeciwstarzeniowe do ciała, balsamy, żele, olejki, środki
czyszczące, mydła do ciała, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry,
emolienty do skóry i preparaty do pielęgnacji skóry do usuwania
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zmarszczek, produkty kosmetyczne przeznaczone do miejscowych
zabiegów na szyję, mianowicie balsamy, kremy, żele, olejki, środki czyszczące, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry, emolienty
do skóry i preparaty do pielęgnacji skóry do usuwania zmarszczek
do szyi, produkty kosmetyczne przeznaczone do nieleczniczych
zabiegów na rozstępy, mianowicie balsamy, kremy, żele, olejki, środki czyszczące, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry, emolienty
do skóry i preparaty do pielęgnacji skóry do usuwania zmarszczek
do leczenia rozstępów skóry, produkty kosmetyczne przeznaczone
do nieleczniczych zabiegów na cellulit, mianowicie balsamy, kremy,
żele, olejki, środki czyszczące, nawilżacze, odżywki do skóry do redukcji cellulitu, kosmetyki wybielające i/lub rozjaśniające do skóry,
mianowicie balsamy, kremy, żele, olejki, środki oczyszczające, nawilżacze, odżywki do skóry do wybielania i rozjaśniania skóry, produkty do pielęgnacji włosów, mianowicie lakiery do włosów, płyny
do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów i żel do włosów, kosmetyki, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, mianowicie wybielacze stosowane w pralnictwie, proszki do prania i wosk pralniczy,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
mianowicie mydła przeciwpotowe, mydła do ciała, mydła do kąpieli
i mydła do rąk, olejki zapachowe, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, kremy do twarzy i ciała, szampony do ciała,
szampony, środki nawilżające do ciała, woda kolońska, woda perfumowana, produkty perfumeryjne, dezodoranty do użytku osobistego, 35 usługi sklepów detalicznych w dziedzinie kosmetyków,
produktów do higieny osobistej, produktów do pielęgnacji skóry,
twarzy, ciała oraz produktów do pielęgnacji urody, usługi sprzedaży online w dziedzinie kosmetyków, produktów do higieny osobistej, produktów do pielęgnacji skóry, twarzy, ciała oraz produktów
do pielęgnacji urody.

(111) 315125
(220) 2018 03 12
(210) 483407
(151) 2018 10 15
(441) 2018 06 11
(732) ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL.
(540) Nature’s DNA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, szampony, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym: lecznicze balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki,
lecznicze maści, lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze płyny
do pielęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów,
lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze nawilżane chusteczki higieniczne,
preparaty higieniczne do użytku medycznego, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia skóry, płyny medyczne do skóry, lecznicze
żele do higieny jamy ustnej i płyny do płukania ust, medyczne preparaty do leczenia skóry, suplementy diety, produkty higieniczne.
(111) 315126
(220) 2018 03 12
(210) 483408
(151) 2018 10 15
(441) 2018 06 11
(732) ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL.
(540) Skin superfood
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, szampony, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym: lecznicze balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki,
lecznicze maści, lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze płyny
do pielęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów,
lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze nawilżane chusteczki higieniczne,
preparaty higieniczne do użytku medycznego, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia skóry, płyny medyczne do skóry, lecznicze
żele do higieny jamy ustnej i płyny do płukania ust, medyczne preparaty do leczenia skóry, suplementy diety, produkty higieniczne.
(111) 315127
(220) 2018 03 13
(210) 483426
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 11
(732) CLINICAL TRIALS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów, PL.
(540) SMARTrials
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(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do zarządzania projektami badań klinicznych, oprogramowanie komputerowe do gromadzenia i przetwarzania danych w badaniach klinicznych, oprogramowanie komputerowe do obsługi badań klinicznych i zarządzania
ośrodkiem badań klinicznych.

(111) 315128
(220) 2018 03 29
(210) 483412
(151) 2018 10 22
(441) 2018 06 11
(732) KOTERAS MAREK MARKMEDIA, Janikowo, PL.
(540) FOTO HAHA FOTOBUDKA NA ŻYWO
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, zielony, niebieski, fioletowy, czarny
(531) 02.09.12, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 41 fotografia.
(111) 315129
(220) 2018 03 13
(210) 483427
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 11
(732) CLINICAL TRIALS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów, PL.
(540) SMARTrials
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, ciemnozielony, czarny, czerwony,
granatowy, niebieski
(531) 26.11.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do zarządzania projektami badań klinicznych, oprogramowanie komputerowe do gromadzenia i przetwarzania danych w badaniach klinicznych, oprogramowanie komputerowe do obsługi badań klinicznych i zarządzania
ośrodkiem badań klinicznych.
(111) 315130
(220) 2018 03 13
(210) 483457
(151) 2018 10 23
(441) 2018 06 11
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) SBCC SOLUTIONS
(540)

(531) 24.15.13, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe, programy komputerowe,
41 kursy szkoleniowe.
(111) 315131
(220) 2018 03 13
(210) 483458
(151) 2018 10 23
(441) 2018 06 11
(732) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków, PL.
(540) A&S
(540)

(531) 27.05.01, 24.17.07, 09.01.07, 27.05.22

Nr 3/2019

(510), (511) 9 aplikacje komputerowe, programy komputerowe,
16 papierowe materiały dydaktyczne, 41 kursy szkoleniowe.

(111) 315132
(220) 2018 03 14
(210) 483485
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 11
(732) RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) HORDELID
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy,
żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opalania, żele
do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, nielecznicze maści, maści
do celów kosmetycznych, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
środki do czyszczenia zębów, barwniki do celów kosmetycznych,
detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne
niż do celów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki
antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące,
ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych, preparaty do golenia, mydło
do golenia, kadzidełka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych,
sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki
do odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy, kremy wybielające do skóry, kremy do rąk, kremy pod
oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy nielecznicze, preparaty
do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery, środki lotne stosowane jako detergenty, fotony do celów
kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, pudry
do różnych zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe,
ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty
do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady
do celów kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami, środki
do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne,
odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, waciki,
wata do celów kosmetycznych, woda zapachowa, woda toaletowa,
sole wybielające, żele do wybielania zębów, zmywacze do paznokci,
produkty kosmetyczne dla zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki
pomocnicze do celów medycznych, żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych, napoje dietetyczne przystosowane
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, maści do celów farmaceutycznych,
żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych,
preparaty farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, plastry,
materiały do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki
odkażające, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty
chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki
odżywcze do celów leczniczych: czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje
lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, środki
bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze.

Nr 3/2019
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(111) 315133
(220) 2018 03 14
(210) 483487
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 11
(732) RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) GRADIVIOL
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod oczy,
żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opalania, żele
do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, nielecznicze maści, maści
do celów kosmetycznych, środki perfumeryjne, olejki eteryczne,
środki do czyszczenia zębów, barwniki do celów kosmetycznych,
detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne
niż do celów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki
antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące,
ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych, preparaty do golenia, mydło
do golenia, kadzidełka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych,
sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki
do odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy, kremy wybielające do skóry, kremy do rąk, kremy pod
oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy nielecznicze, preparaty
do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery, środki lotne stosowane jako detergenty, fotony do celów
kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, pudry
do różnych zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe,
ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty
do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady
do celów kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami, środki
do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne,
odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, waciki,
wata do celów kosmetycznych, woda zapachowa, woda toaletowa,
sole wybielające, żele do wybielania zębów, zmywacze do paznokci,
produkty kosmetyczne dla zwierząt domowych, 5 leki dla ludzi, leki
pomocnicze do celów medycznych, żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych, napoje dietetyczne przystosowane
do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, suplementy diety, maści do celów farmaceutycznych,
żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych,
preparaty farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów medycznych, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, plastry,
materiały do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki
odkażające, preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty
chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki
odżywcze do celów leczniczych: czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje
lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, środki
bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze.
(111) 315134
(151) 2018 10 12

(220) 2018 03 14
(441) 2018 06 11

(210) 483488
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(732) RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) ALMOSTIN
(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych,
żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych, napoje
dietetyczne przystosowane do celów medycznych, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, maści
do celów farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, odżywcze suplementy diety, płyny
do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, preparaty
chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów
weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów
leczniczych: czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki
na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych,
syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty antyseptyczne
po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze.
(111) 315135
(220) 2018 03 14
(210) 483489
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 11
(732) RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) TITIOL
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utleniona do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszczające, żele do kąpieli, żele nawilżające, żele do włosów, żele pod
oczy, żele opóźniające starzenie, żele pod prysznic, żele do opalania,
żele do demakijażu, żele do twarzy, żele do rąk, żele do ciała, nielecznicze żele do kąpieli, mydła w postaci żelu, nielecznicze maści,
maści do celów kosmetycznych, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do czyszczenia zębów, barwniki do celów kosmetycznych,
detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne
niż do celów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki
antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące,
ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych, preparaty do golenia, mydło
do golenia, kadzidełka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych,
sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki
do odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy, kremy wybielające do skóry, kremy do rąk, kremy
pod oczy, kremy do twarzy, kremy do ciała, kremy nielecznicze, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako baza
do perfum, lakiery, środki lotne stosowane jako detergenty, fotony
do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu, pudry do różnych zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczka
kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe,
mydła przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania,
preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu,
pomady do celów kosmetycznych, pomadki, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami,
środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, odświeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, waciki, wata do celów kosmetycznych, woda zapachowa, woda
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toaletowa, sole wybielające, żele do wybielania zębów, zmywacze
do paznokci, produkty kosmetyczne dla zwierząt domowych.

(111) 315136
(220) 2018 03 14
(210) 483498
(151) 2018 10 09
(441) 2018 04 16
(732) KILIJANEK ALEKSANDRA CANDLY, Warszawa, PL.
(540) CANDLY & CO.
(540)

(531) 24.17.25, 27.05.05
(510), (511) 3 perfumy, kosmetyki naturalne, kosmetyki, środki perfumeryjne i zapachowe, preparaty do kąpieli, preparaty do czyszczenia i odświeżania, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, kosmetyki do stosowania na skórę,
żele do twarzy i ciała, kremy do twarzy i ciała, perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała, 4 świece perfumowane, zapachowe świece aromaterapeutyczne, świece zawierające środki do odstraszania
owadów.
(111) 315137
(220) 2018 03 14
(210) 483505
(151) 2018 10 18
(441) 2018 07 02
(732) Deciem Beauty Group Inc., Toronto, CA.
(540) AVESTAN
(510), (511) 3 kosmetyczne produkty do pielęgnacji ciała, preparaty
do pielęgnacji ciała i skóry, mianowicie środki nawilżające do twarzy, środki nawilżające do ciała, preparaty zapobiegające starzeniu
się skóry twarzy, produkty przeciwstarzeniowe do ciała, mianowicie kremy przeciwstarzeniowe do ciała, balsamy, żele, olejki, środki
czyszczące, mydła do ciała, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry,
emolienty do skóry i preparaty do pielęgnacji skóry do usuwania
zmarszczek, produkty kosmetyczne przeznaczone do miejscowych
zabiegów na szyję, mianowicie balsamy, kremy, żele, olejki, środki czyszczące, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry, emolienty
do skóry i preparaty do pielęgnacji skóry do usuwania zmarszczek
do szyi, produkty kosmetyczne przeznaczone do nieleczniczych
zabiegów na rozstępy, mianowicie balsamy, kremy, żele, olejki, środki czyszczące, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry, emolienty
do skóry i preparaty do pielęgnacji skóry do usuwania zmarszczek
do leczenia rozstępów skóry, produkty kosmetyczne przeznaczone
do nieleczniczych zabiegów na cellulit, mianowicie balsamy, kremy,
żele, olejki, środki czyszczące, nawilżacze, odżywki do skóry do redukcji cellulitu, kosmetyki wybielające i/lub rozjaśniające do skóry,
mianowicie balsamy, kremy, żele, olejki, środki oczyszczające, nawilżacze, odżywki do skóry do wybielania i rozjaśniania skóry, produkty do pielęgnacji włosów, mianowicie lakiery do włosów, płyny
do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów i żel do włosów, kosmetyki, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, mianowicie wybielacze stosowane w pralnictwie, proszki do prania i wosk pralniczy,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
mianowicie mydła przeciwpotowe, mydła do ciała, mydła do kąpieli
i mydła do rąk, olejki zapachowe, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, kremy do twarzy i ciała, szampony do ciała,
szampony, środki nawilżające do ciała, woda kolońska, woda perfumowana, produkty perfumeryjne, dezodoranty do użytku osobistego, 35 usługi sklepów detalicznych w dziedzinie kosmetyków,
produktów do higieny osobistej, produktów do pielęgnacji skóry,
twarzy, ciała oraz produktów do pielęgnacji urody, usługi sprzedaży online w dziedzinie kosmetyków, produktów do higieny osobistej, produktów do pielęgnacji skóry, twarzy, ciała oraz produktów
do pielęgnacji urody.
(111) 315138
(220) 2018 03 14
(210) 483506
(151) 2018 10 18
(441) 2018 07 02
(732) Deciem Beauty Group Inc., Toronto, CA.
(540) THE ORDINARY
(510), (511) 3 kosmetyczne produkty do pielęgnacji ciała, preparaty
do pielęgnacji ciała i skóry, mianowicie środki nawilżające do twarzy, środki nawilżające do ciała, preparaty zapobiegające starzeniu
się skóry twarzy, produkty przeciwstarzeniowe do ciała, mianowi-
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cie kremy przeciwstarzeniowe do ciała, balsamy, żele, olejki, środki
czyszczące, mydła do ciała, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry,
emolienty do skóry i preparaty do pielęgnacji skóry do usuwania
zmarszczek, produkty kosmetyczne przeznaczone do miejscowych
zabiegów na szyję, mianowicie balsamy, kremy, żele, olejki, środki czyszczące, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry, emolienty
do skóry i preparaty do pielęgnacji skóry do usuwania zmarszczek
do szyi, produkty kosmetyczne przeznaczone do nieleczniczych
zabiegów na rozstępy, mianowicie balsamy, kremy, żele, olejki, środki czyszczące, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry, emolienty
do skóry i preparaty do pielęgnacji skóry do usuwania zmarszczek
do leczenia rozstępów skóry, produkty kosmetyczne przeznaczone
do nieleczniczych zabiegów na cellulit, mianowicie balsamy, kremy,
żele, olejki, środki czyszczące, nawilżacze, odżywki do skóry do redukcji cellulitu, kosmetyki wybielające i/lub rozjaśniające do skóry,
mianowicie balsamy, kremy, żele, olejki, środki oczyszczające, nawilżacze, odżywki do skóry do wybielania i rozjaśniania skóry, produkty do pielęgnacji włosów, mianowicie lakiery do włosów, płyny
do pielęgnacji włosów, odżywki do włosów i żel do włosów, kosmetyki, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, mianowicie wybielacze stosowane w pralnictwie, proszki do prania i wosk pralniczy,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła,
mianowicie mydła przeciwpotowe, mydła do ciała, mydła do kąpieli
i mydła do rąk, olejki zapachowe, płyny do pielęgnacji włosów, środki
do czyszczenia zębów, kremy do twarzy i ciała, szampony do ciała,
szampony, środki nawilżające do ciała, woda kolońska, woda perfumowana, produkty perfumeryjne, dezodoranty do użytku osobistego, 35 usługi sklepów detalicznych w dziedzinie kosmetyków,
produktów do higieny osobistej, produktów do pielęgnacji skóry,
twarzy, ciała oraz produktów do pielęgnacji urody, usługi sprzedaży online w dziedzinie kosmetyków, produktów do higieny osobistej, produktów do pielęgnacji skóry, twarzy, ciała oraz produktów
do pielęgnacji urody.

(111) 315139
(220) 2018 03 14
(210) 483509
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) BUCZEK JERZY MIKROFILM-SERVICE, Raszyn, PL.
(540) skanowanie.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, czerwony, zielony, żółty
(531) 24.17.01, 24.17.02, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 audiowizualne nośniki rejestracji dźwięku i obrazu,
czyste i nagrane nośniki rejestracji dźwięku i obrazu, czyste i nagrane
nośniki danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki danych magnetyczne i optyczne, dyskietki,
dyski cyfrowe audio-video, płyty CD, płyty DVD, płyty fonograficzne,
pliki komputerowe audio, pliki komputerowe audio-video, interfejsy,
kasety z grami, komputerowe programy nagrane, programy komputerowe-software ładowalny, komputerowe systemy operacyjne,
16 materiały drukowane, książki, czasopisma, koperty, karty pocztowe, mapy, pudełka kartonowe lub papierowe, adresatki, afisze,
almanachy, albumy, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, przybory
do pisania, przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki, podstawki
do długopisów i ołówków, temperówki, wieczne pióra, ręczniki papierowe, chusteczki do nosa papierowe lub z celulozy, serwetki, obrazy, portrety, lanszafty, gadżety reklamowe mianowicie: chorągiewki
papierowe, obwoluty, kalendarze, zakładki od książek, fiszki, fotografie, plakaty, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług
z nimi związanych pozwalające na swobodne oglądanie i kupowanie
w sklepie i hurtowni towarów oraz prowadzenie sklepu w systemie
on-line za pośrednictwem Internetu oraz dystrybucja towarów przez
Internet: sprzętu elektronicznego, podzespołów elektronicznych,
elektroniki użytkowej, sprzętu poligraficznego, skanerów, drukarek,
ploterów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, marketing, usługi
badania rynku i opinii publicznej, usługi importowo eksportowe, doradztwo specjalistyczne handlowe, usługi reklamowe, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, 38 usługi
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w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej,
usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi
udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji radiowych
drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa
telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie
dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów
w sieci internetowej do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów
obrazów w sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne obejmujące
platformy konkursowe, usługi telekomunikacyjne dotyczące aplikacji mobilnych, 40 usługi poligraficzne, usługi drukowania, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, wykrojów, rysunków, druk
sitowy, drukowanie materiałów reklamowych, nanoszenie nadruków
na przedmioty o charakterze reklamowym, obróbka materiałów
reklamowych, laminowanie, litografia, obróbka papieru, skład fotograficzny, kopiowanie zdjęć, 42 konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, skanowanie dokumentów, digitalizacja dokumentów, skanowanie obrazów, konwersja z nośników fizycznych
na elektroniczne, wynajmowanie miejsca na serwerach, hosting, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, usługi polegające
na projektowaniu komputerowych stron internetowych, usługi w zakresie tworzenia oraz administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 315140
(220) 2018 03 14
(210) 483511
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) BUCZEK JERZY MIKROFILM-SERVICE, Raszyn, PL.
(540) Mikrofilm-Service
(540)

Kolor znaku: szary, ciemnoszary, ciemnożółty, biały
(531) 16.03.01, 16.03.05, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 audiowizualne nośniki rejestracji dźwięku i obrazu,
czyste i nagrane nośniki rejestracji dźwięku i obrazu, czyste i nagrane
nośniki danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive, twarde dyski, nośniki danych magnetyczne i optyczne, dyskietki,
dyski cyfrowe audio-video, płyty CD, płyty DVD, płyty fonograficzne,
pliki komputerowe audio, pliki komputerowe audio-video, interfejsy,
kasety z grami, komputerowe programy nagrane, programy komputerowe-software ładowalny, komputerowe systemy operacyjne,
16 materiały drukowane, książki, czasopisma, koperty, karty pocztowe, mapy, pudełka kartonowe lub papierowe, adresatki, afisze,
almanachy, albumy, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, przybory
do pisania, przyciski do papieru, bloczki do pisania, broszury informacyjne, nalepki, notesy, notatniki, długopisy, ołówki, podstawki
do długopisów i ołówków, temperówki, wieczne pióra, ręczniki papierowe, chusteczki do nosa papierowe lub z celulozy, serwetki, obrazy, portrety, lanszafty, gadżety reklamowe mianowicie: chorągiewki
papierowe, obwoluty, kalendarze, zakładki od książek, fiszki, fotografie, plakaty, 35 zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów i usług
z nimi związanych pozwalające na swobodne oglądanie i kupowanie
w sklepie i hurtowni towarów oraz prowadzenie sklepu w systemie
on-line za pośrednictwem Internetu oraz dystrybucja towarów przez
Internet: sprzętu elektronicznego, podzespołów elektronicznych,
elektroniki użytkowej, sprzętu poligraficznego, skanerów, drukarek,
ploterów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, marketing, usługi
badania rynku i opinii publicznej, usługi importowo eksportowe, doradztwo specjalistyczne handlowe, usługi reklamowe, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, 38 usługi
w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych
za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej,
usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi
udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji radiowych
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drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa
telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie
dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów
w sieci internetowej do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów
obrazów w sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne obejmujące
platformy konkursowe, usługi telekomunikacyjne dotyczące aplikacji mobilnych, 40 usługi poligraficzne, usługi drukowania, drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, wykrojów, rysunków, druk
sitowy, drukowanie materiałów reklamowych, nanoszenie nadruków
na przedmioty o charakterze reklamowym, obróbka materiałów
reklamowych, laminowanie, litografia, obróbka papieru, skład fotograficzny, kopiowanie zdjęć, 42 konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, skanowanie dokumentów, digitalizacja dokumentów, skanowanie obrazów, konwersja z nośników fizycznych
na elektroniczne, wynajmowanie miejsca na serwerach, hosting, wynajmowanie i udostępnianie zasobów serwerów, usługi polegające
na projektowaniu komputerowych stron internetowych, usługi w zakresie tworzenia oraz administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usługi utrzymania stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 315141
(220) 2018 03 15
(210) 483529
(151) 2018 10 12
(441) 2018 05 07
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RZEŹNIK SZYMON POLECA
(510), (511) 29 bekon, drób, nieżywy, bulgogi jako koreańskie danie z wołowiny, dziczyzna, ekstrakty mięsne, flaki, galarety mięsne,
kaszanka, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, mięso solone,
mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane, pasztet
z wątróbki, smalec, szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, wieprzowina, wątroba.
(111) 315142
(220) 2018 03 15
(210) 483530
(151) 2018 10 12
(441) 2018 05 07
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ŚNIEGUSEK
(510), (511) 30 bloki lodu, jogurt mrożony jako lody spożywcze, lody,
kostki lodu, sorbety jako lody, proszek do sporządzania lodów.
(111) 315143
(220) 2018 03 15
(210) 483531
(151) 2018 10 12
(441) 2018 05 07
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SONETTI
(510), (511) 30 bloki lodu, jogurt mrożony jako lody spożywcze, lody,
kostki lodu, sorbety jako lody, proszek do sporządzania lodów.
(111) 315144
(220) 2018 03 15
(151) 2018 10 12
(441) 2018 05 07
(732) NIEŚCIORUK MICHAŁ SMARTOIL, Gdańsk, PL.
(540) Smartoil
(540)

(210) 483537

Kolor znaku: zielony, żółty
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 prasy do tłoczenia oleju do celów spożywczych,
do użytku w gospodarstwie domowym.
(111) 315145
(220) 2018 03 15
(151) 2018 10 12
(441) 2018 05 07
(732) KIJEK ŁUKASZ STICK HALE, Lubasz, PL.
(540) STICK HALL SYSTEMS

(210) 483543
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(540)

(732) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa, PL.
(540) AtraxC
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje i budynki przenośne, metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe
konstrukcje, metalowe, modułowe elementy budowlane, modułowe przenośne konstrukcje budowlane [metalowe], szkielety ramowe jako konstrukcje metalowe [budownictwo], modułowe konstrukcje metalowe, konstrukcje stalowe [budownictwo], magazyny
metalowe, metalowe materiały budowlane, metalowe elementy
budowlane, metalowe konstrukcje budowlane, szkielety metalowe
[budownictwo], metalowe szkielety konstrukcji, szkielety konstrukcyjne metalowe, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe,
konstrukcje metalowe, zadaszenia metalowe [konstrukcje], prefabrykowane konstrukcje metalowe, metalowe, przenośne konstrukcje
budowlane, przenośne, metalowe budynki biurowe, metalowe budynki na inwentarz żywy, metalowe poskromy dla bydła, metalowe,
strukturalne, budowlane szkielety konstrukcji, 37 budowa i naprawa
magazynów, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane.

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 drogą lądową, powietrzną, wodną.

(111) 315146
(220) 2018 03 15
(210) 483571
(151) 2018 10 12
(441) 2018 05 07
(732) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa, PL.
(540) AtraxN
(540)

(111) 315151
(220) 2018 03 15
(210) 483576
(151) 2018 10 12
(441) 2018 05 07
(732) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa, PL.
(540) AtraxC
(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 drogą lądową, powietrzną, wodną.

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 drogą lądową, powietrzną, wodną.

(111) 315147
(220) 2018 03 15
(210) 483572
(151) 2018 10 12
(441) 2018 05 07
(732) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa, PL.
(540) AtraxM
(540)

(111) 315152
(220) 2018 03 16
(210) 483614
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 18
(732) GRUPA HANDLOWA MULTIBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) TRZY KORONY BROWAR NOWOSĄDECKI
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, substytuty piwa, korzenne 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 smaku piwa, indyjskie piwa jasne ale (IPA), piwa o małej zawartości alkoholu, 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 restauracje.

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 drogą lądową, powietrzną, wodną.
(111) 315148
(220) 2018 03 15
(210) 483573
(151) 2018 10 12
(441) 2018 05 07
(732) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa, PL.
(540) AtraxM
(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 drogą lądową, powietrzną, wodną.
(111) 315149
(151) 2018 10 12

(220) 2018 03 15
(441) 2018 05 07

(210) 483574

(111) 315150
(220) 2018 03 15
(210) 483575
(151) 2018 10 12
(441) 2018 05 07
(732) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa, PL.
(540) AtraX
(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 drogą lądową, powietrzną, wodną.

(111) 315153
(220) 2018 03 21
(210) 483823
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Symcare
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne stosowane w ginekologii
i urologii.
(111) 315154
(220) 2018 03 21
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) KWIECIEŃ KRZYSZTOF, Gdańsk, PL.
(540) BEZ REZERWACJI RESTAURANT GRILL

(210) 483869
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(540)

(540) grzech hair
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.15.05
(510), (511) 41 organizowanie i obsługa imprez okolicznościowych,
zjazdów, balów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, usługi związane z organizowaniem i obsługa dyskotek, rozrywkowe usługi klubowe, obsługa i organizowanie przyjęć okolicznościowych, usługi hotelowo-restauracyjne, organizacja balów, dyskoteki,
kluby nocne, 43 usługi gastronomiczne, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje w tym
samoobsługowe, usługi barowe, bary szybkiej obsługi (snack-bary),
kawiarnie, kafeterie, stołówki, usługi polegające na przygotowaniu
i dostarczaniu żywności i napojów na zamówienie osób trzecich (katering), usługi wynajmowania sal na posiedzenia, doradztwo kulinarne, usługi hotelarskie, rezerwacje kwater, zapewnienie infrastruktury
rekreacyjnej i wypoczynkowej zwiazanej z gastronomią i cateringiem.
(111) 315155
(220) 2018 03 22
(210) 483902
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) TOMCZYK ARTUR, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) aquaworld.com.pl
(510), (511) 19 budowlane konstrukcje niemetalowe, baseny pływackie [konstrukcje niemetalowe], zbiorniki niemetalowe, akwaria
jako elementy konstrukcyjne, 35 usługi sprzedaży w detalu, w hurcie, przez internet urządzeń do kąpieli, instalacji do kąpieli, instalacji
armatury sanitarnej, instalacji do dystrybucji wody, automatycznego
podlewania, urządzeń do uzdatniania wody, chlorowania basenów,
budowlanych konstrukcji, przewodów, kształtek do instalacji sanitarnych, materiałów budowlanych, 37 budownictwo, nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne w zakresie usług budowlanych, instalowanie i konserwacja urządzeń do nawadniania, basenów, zbiorników
wodnych, zbiorników na chemikalia, zbiorników dla celów spożywczych, wanien, fontann, usługi hydrauliczne, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, budowa i konserwacja instalacji sanitarnych,
42 projektowanie budowli, basenów, zbiorników, instalacji sanitarnych, urządzeń do uzdatniania wody, zbiorników, fontann, doradztwo budowlane w zakresie inżynierii wodno-lądowej .
(111) 315156
(220) 2018 03 23
(210) 483957
(151) 2018 10 15
(441) 2018 04 30
(732) CENTRUM MEDYCZNE REVITALIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) RevitaLife MEDICAL CLINIC
(540)

Kolor znaku: złoty, szary
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne, placówki opieki medycznej, pomoc
medyczna, salony piękności.
(111) 315157
(220) 2018 03 23
(151) 2018 10 15
(441) 2018 04 30
(732) GRZECH GRZEGORZ, Gdynia, PL.
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(210) 483958

Kolor znaku: różowy, fioletowy, jasnoszary
(531) 02.03.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy syntetyczne jako protezy,
peruki, treski, peruki jako protezy, tupety jako protezy, rzęsy naturalne jako protezy, rzęsy syntetyczne jako protezy, 26 arkusze folii aluminiowej do robienia pasemek na włosach, włosy ludzkie, włosy naturalne, włosy sztuczne, włosy syntetyczne, włosy do przedłużania,
warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów, siatki na włosy, pasemka włosów, pasemka na mikroringi, pasemka na keratynę,
pasemka na ultradźwięki, włosy na taśmie materiałowej, włosy na taśmie silikonowej, włosy pod metodę tape-on, włosy na spinkach,
włosy pod metodę clip-in, włosy na żyłce, włosy do przedłużania,
włosy do zagęszczania, grzywki, kitki z włosów na spinkach, peruki
z włosów naturalnych, peruki z włosów sztucznych, dopinki z włosów
do fryzur, chusty do włosów, czepki do farbowania włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, opaski do włosów, wstążki do włosów,
wałki do włosów, folie koloryzacji włosów, frotki do włosów, gumki
do włosów, klamry do włosów, kokardy do włosów, koraliki ozdobne do włosów, kosmyki do włosów, ludzkie włosy, ozdoby do włosów, papiloty, przepaski do włosów, spinki do włosów, klamerki
do włosów, sploty włosów, sprężynki do włosów, treski naturalne,
treski sztuczne, szpilki do włosów, taśma do mocowania peruk, kleje do mocowania peruk, taśma do mocowania tupecika do głowy,
tupety, peruczki, keratyny do przerabiania włosów na pasemka, keratyna miodowa, keratyna czarna, keratyna bursztynowa, keratyna
brązowa, keratyna biała, włókna do użytku jako zamienniki włosów,
wsuwki do włosów.
(111) 315158
(220) 2018 03 23
(151) 2018 10 15
(441) 2018 04 30
(732) GRZECH GRZEGORZ, Gdynia, PL.
(540) GH GRZECH HAIR by Grzegorz Grzech
(540)

(210) 483960

(531) 26.11.07, 27.05.01
(510), (511) 3 removery do rzęs, szampony z odżywką do włosów,
środki do mycia włosów, talk do włosów, aktywatory do włosów, ampułki do włosów, balsam do brody, balsam odżywczy, balsamy
do włosów, balsamy do wygładzania i prostowania włosów, barwniki
do brody, bi-fazy do włosów, botox do włosów, brylantyna w sztyfcie, brylantyna, cement do włosów, dekoloryzatory do włosów,
emulsje do włosów, farby do brody, farby do brwi, farby do włosów,
gumy do włosów, henny do brwi, kąpiele do włosów, keratyna
do włosów, kleje do rzęs, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne preparaty do włosów, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyki do pielęgnacji ciała, kosmetyki do pielęgnacji włosów, kosmetyki, kredki do rzęs, krem do włosów, kremy do pielęgnacji włosów,
kremy do utrwalania fryzury, kremy ochronne do włosów, kremy odżywcze, kuracje do włosów, lakiery do włosów, leave-on do włosów,
maseczki do układania włosów, maskara do włosów, maski do włosów, mleczka do włosów, mus do włosów, neutralizatory do trwałej
ondulacji, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze szampony
do włosów, odżywczy wosk do włosów, odżywka do włosów dla
dzieci, odżywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki do włosów
(do spłukiwania, bez spłukiwania), odżywki do włosów dla niemowląt, odżywki w kostce do włosów, oksydanty do włosów, olejek
do układania włosów, olejek do ułatwiający czesanie, olejki do brody,
olejki do włosów, olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, opakowanie uzupełniające do dozowników zawierające produkty do utrwalania włosów, opakowanie uzupełniające do dozowników zawierające
szampon, pasty do włosów, pianki do włosów, płukanki do włosów,

714

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

płyny do kuracji wzmacniającej włosy, płyny do ondulacji włosów,
płyny do pielęgnacji włosów, żele w sprayu do włosów, płyny do włosów, płyny koloryzujące do włosów, pomady do celów kosmetycznych, pomady do włosów, spraye do włosów, preparaty do brwi, preparaty do długotrwałego układania włosów (texturizer), preparaty
do falowania i kręcenia włosów, preparaty do koloryzacji włosów,
preparaty do mycia włosów, preparaty do ochrony włosów, preparaty do oczyszczania włosów, preparaty do ondulacji, preparaty
do pielęgnacji rzęs, preparaty do prostowania włosów, preparaty
do skręcania włosów, preparaty do układania włosów, preparaty
do włosów, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, preparaty nabłyszczające do włosów, preparaty termoochronne od włosów, primery do rzęs, produkty do ochrony farbowanych włosów,
produkty do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty do usuwania farby z włosów, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów
do użytku kosmetycznego, produkty utrwalające do włosów, proszek do włosów, removery do włosów, rozjaśniacze do włosów, serum do włosów, suche szampony, żele do włosów, szampony do włosów, szampony koloryzujące, szampony przeciwłupieżowe,
szampony w kostkach, śmietanki do włosów, środki do koloryzacji
włosów, środki do nawilżania włosów, środki do włosów, środki pomagające rozczesać włosy, tonery do włosów, zagęszczacze do włosów, toniki do włosów, tusze do rzęs, woda utleniona do włosów
do celów kosmetycznych, wosk do wąsów, wybielacze (odbarwiacze)
do celów kosmetycznych, puder do włosów, 10 włosy ludzkie jako
protezy, włosy naturalne jako protezy, włosy sztuczne jako protezy,
włosy syntetyczne jako protezy, peruki, treski, peruki jako protezy,
tupety jako protezy, rzęsy naturalne jako protezy, rzęsy syntetyczne
jako protezy, 21 aplikatory do kosmetyków, buteleczki do nakładania
farby do włosów, dozowniki produktów do utrwalania włosów, elektryczne grzebienie do włosów, etui na grzebienie, futerały do przyborów kosmetycznych, nożyczki fryzjerskie, grzebienie, grzebyki
do rzęs, miski do farbowania włosów, pędzle do farbowania włosów,
pojemniki do przechowywania akcesoriów do włosów, przybory kosmetyczne, szczoteczki do brwi, szczotki do włosów, 26 arkusze folii
aluminiowej do robienia pasemek na włosach, włosy ludzkie, włosy
naturalne, włosy sztuczne, włosy syntetyczne, włosy do przedłużania, warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów, siatki
na włosy, pasemka włosów, pasemka na mikroringi, pasemka na keratynę, pasemka na ultradźwięki, włosy na taśmie materiałowej, włosy na taśmie silikonowej, włosy pod metodę tape-on, włosy na spinkach, włosy pod metodę clip-in, włosy na żyłce, włosy do przedłużania,
włosy do zagęszczania, grzywki, kitki z włosów na spinkach, peruki
z włosów naturalnych, peruki z włosów sztucznych, dopinki z włosów
do fryzur, chusty do włosów, czepki do farbowania włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, opaski do włosów, wstążki do włosów,
wałki do włosów, folie koloryzacji włosów, frotki do włosów, gumki
do włosów, klamry do włosów, kokardy do włosów, koraliki ozdobne
do włosów, kosmyki do włosów, ludzkie włosy, ozdoby do włosów,
papiloty, przepaski do włosów, spinki do włosów, klamerki do włosów, sploty włosów, sprężynki do włosów, treski naturalne, treski
sztuczne, szpilki do włosów, taśma do mocowania peruk, kleje
do mocowania peruk, taśma do mocowania tupecika do głowy, tupety, peruczki, keratyny do przerabiania włosów na pasemka, keratyna
miodowa, keratyna czarna, keratyna bursztynowa, keratyna brązowa, keratyna biała, włókna do użytku jako zamienniki włosów, wsuwki do włosów, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci
sklepów i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu
w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej
artykułów takich jak włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne jako
protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy syntetyczne jako protezy, włosy ludzkie, włosy naturalne, włosy sztuczne, włosy syntetyczne, włosy do przedłużania, warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów, siatki na włosy, pasemka na mikroringi, keratyna,
włosy na taśmie, tapeon, włosy na clip, grzywki, peruki i wyroby perukarskie, kitki z włosów, akcesoriów do przedłużania włosów oraz
wyrobów perukarskich, szczotki do włosów, grzebienie do włosów,
rzęsy naturalne, rzęsy sztuczne, 44 dopinanie włosów, przedłużanie
i zagęszczanie włosów, masaż, masaż leczniczy, masaż rehabilitacyjny, masaż relaksacyjny, masaż klasyczny, masaż gorącymi kamieniami, masaż aroma-terapeutyczny, masaż czekoladowy, drenaż limfatyczny, masaż wspomagający odchudzanie, masaż bańką chińską,
henna, henna rzęs, henna brwi, regulacja brwi, makijaż trwały, maki-
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jaż trwały oczu, makijaż trwały brwi, zabiegi pielęgnacyjne na twarz,
peeling chemiczny, mikrodermabrazja, mikrodermabrazja z infuzją,
nieinwazyjna metoda odmładzani skóry, mezoterapia igłowa, medycyna estetyczna, laserowe usuwanie znamion skórnych, laserowe
usuwanie zmian skórnych, laserowe zamykanie naczyń, depilacja laserowa, odmładzanie i lifting z zastosowaniem nici, pielęgnacja dłoni
i paznokci, manicure, pedicure, mikrodermabrazja diamentowa, aromaterapia, chirurgia plastyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, usługi fryzjerskie, usługi sauny, usługi solarium, tatuowanie, usługi doradcze
w dziedzinie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi wizażu, peeling
kawitacyjny, usługi kosmetyczne, medycyna estetyczna, usuwanie
zmarszczek, powiększanie ust, odchudzanie, modelowanie sylwetki,
usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi, usługi w zakresie chirurgii
plastycznej, usługi w zakresie kosmetyki leczniczej, profilaktycznej
i upiększającej, odnowy biologicznej, laseroterapii, muzykoterapii,
koloroterapii, akupunktury, kroiterapii, analiza kolorów (usługi kosmetyczne), analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo
świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji
ciała włosów i urody, doradztwo w dziecinie pielęgnacji ciała włosów
i urody, szkolenia z przedłużania włosów, kuracje do włosów, męskie
salony fryzjerskie, mycie włosów, usługi trwałego prostowania włosów, odbudowa włosów, ozdabianie ciała, pielęgnacja ciała i włosów,
ścinanie włosów, stylizacja i układanie włosów, świadczenie usług
przez salony piękności udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji o stylizacji włosów, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji
usługi farbowania brwi/rzęs/włosów, usługa zagęszczania/przedłużania rzęs, usługi trwałej ondulacji włosów.

(111) 315159
(220) 2018 03 23
(210) 483961
(151) 2018 10 15
(441) 2018 04 30
(732) GRZECH GRZEGORZ, Gdynia, PL.
(540) Włosy warte grzechu
(510), (511) 10 włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy syntetyczne jako protezy,
peruki, treski, peruki jako protezy, tupety jako protezy, rzęsy naturalne jako protezy, rzęsy syntetyczne jako protezy, 26 arkusze folii aluminiowej do robienia pasemek na włosach, włosy ludzkie, włosy naturalne, włosy sztuczne, włosy syntetyczne, włosy do przedłużania,
warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów, siatki na włosy, pasemka włosów, pasemka na mikroringi, pasemka na keratynę,
pasemka na ultradźwięki, włosy na taśmie materiałowej, włosy na taśmie silikonowej, włosy pod metodę tape-on, włosy na spinkach,
włosy pod metodę clip-in, włosy na żyłce, włosy do przedłużania,
włosy do zagęszczania, grzywki, kitki z włosów na spinkach, peruki
z włosów naturalnych, peruki z włosów sztucznych, dopinki z włosów
do fryzur, chusty do włosów, czepki do farbowania włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, opaski do włosów, wstążki do włosów,
wałki do włosów, folie koloryzacji włosów, frotki do włosów, gumki
do włosów, klamry do włosów, kokardy do włosów, koraliki ozdobne do włosów, kosmyki do włosów, ludzkie włosy, ozdoby do włosów, papiloty, przepaski do włosów, spinki do włosów, klamerki
do włosów, sploty włosów, sprężynki do włosów, treski naturalne,
treski sztuczne, szpilki do włosów, taśma do mocowania peruk, kleje do mocowania peruk, taśma do mocowania tupecika do głowy,
tupety, peruczki, keratyny do przerabiania włosów na pasemka, keratyna miodowa, keratyna czarna, keratyna bursztynowa, keratyna
brązowa, keratyna biała, włókna do użytku jako zamienniki włosów,
wsuwki do włosów.
(111) 315160
(220) 2018 03 23
(210) 483962
(151) 2018 10 15
(441) 2018 04 30
(732) GRZECH GRZEGORZ, Gdynia, PL.
(540) O włos... bliżej piękna.
(510), (511) 10 włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy syntetyczne jako protezy,
peruki, treski, peruki jako protezy, tupety jako protezy, rzęsy naturalne jako protezy, rzęsy syntetyczne jako protezy, 26 arkusze folii aluminiowej do robienia pasemek na włosach, włosy ludzkie, włosy naturalne, włosy sztuczne, włosy syntetyczne, włosy do przedłużania,
warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów, siatki na włosy, pasemka włosów, pasemka na mikroringi, pasemka na keratynę,
pasemka na ultradźwięki, włosy na taśmie materiałowej, włosy na ta-
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śmie silikonowej, włosy pod metodę tape-on, włosy na spinkach,
włosy pod metodę clip-in, włosy na żyłce, włosy do przedłużania,
włosy do zagęszczania, grzywki, kitki z włosów na spinkach, peruki
z włosów naturalnych, peruki z włosów sztucznych, dopinki z włosów
do fryzur, chusty do włosów, czepki do farbowania włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, opaski do włosów, wstążki do włosów,
wałki do włosów, folie koloryzacji włosów, frotki do włosów, gumki
do włosów, klamry do włosów, kokardy do włosów, koraliki ozdobne do włosów, kosmyki do włosów, ludzkie włosy, ozdoby do włosów, papiloty, przepaski do włosów, spinki do włosów, klamerki
do włosów, sploty włosów, sprężynki do włosów, treski naturalne,
treski sztuczne, szpilki do włosów, taśma do mocowania peruk, kleje do mocowania peruk, taśma do mocowania tupecika do głowy,
tupety, peruczki, keratyny do przerabiania włosów na pasemka, keratyna miodowa, keratyna czarna, keratyna bursztynowa, keratyna
brązowa, keratyna biała, włókna do użytku jako zamienniki włosów,
wsuwki do włosów.

(111) 315161
(220) 2018 03 23
(210) 483964
(151) 2018 10 16
(441) 2018 04 30
(732) GRZECH GRZEGORZ, Gdynia, PL.
(540) Włosy NoName
(510), (511) 10 włosy ludzkie jako protezy, włosy naturalne jako protezy, włosy sztuczne jako protezy, włosy syntetyczne jako protezy,
peruki, treski, peruki jako protezy, tupety jako protezy, rzęsy naturalne jako protezy, rzęsy syntetyczne jako protezy, 26 arkusze folii aluminiowej do robienia pasemek na włosach, włosy ludzkie, włosy naturalne, włosy sztuczne, włosy syntetyczne, włosy do przedłużania,
warkocze z włosów, treski z włosów, ozdoby do włosów, siatki na włosy, pasemka włosów, pasemka na mikroringi, pasemka na keratynę,
pasemka na ultradźwięki, włosy na taśmie materiałowej, włosy na taśmie silikonowej, włosy pod metodę tape-on, włosy na spinkach,
włosy pod metodę clip-in, włosy na żyłce, włosy do przedłużania,
włosy do zagęszczania, grzywki, kitki z włosów na spinkach, peruki
z włosów naturalnych, peruki z włosów sztucznych, dopinki z włosów
do fryzur, chusty do włosów, czepki do farbowania włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, opaski do włosów, wstążki do włosów,
wałki do włosów, folie koloryzacji włosów, frotki do włosów, gumki
do włosów, klamry do włosów, kokardy do włosów, koraliki ozdobne do włosów, kosmyki do włosów, ludzkie włosy, ozdoby do włosów, papiloty, przepaski do włosów, spinki do włosów, klamerki
do włosów, sploty włosów, sprężynki do włosów, treski naturalne,
treski sztuczne, szpilki do włosów, taśma do mocowania peruk, kleje do mocowania peruk, taśma do mocowania tupecika do głowy,
tupety, peruczki, keratyny do przerabiania włosów na pasemka, keratyna miodowa, keratyna czarna, keratyna bursztynowa, keratyna
brązowa, keratyna biała, włókna do użytku jako zamienniki włosów,
wsuwki do włosów.
(111) 315162
(220) 2018 03 26
(210) 484011
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) ŚWIDNICKA FABRYKA URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH ŚFUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica, PL.
(540) ŚFUP
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, zbiorniki metalowe, metalowe
przewody do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzenia wykonywane dla potrzeb ochrony środowiska (stalowe kominy
przemysłowe), 7 maszyny do przemysłu cukrowniczego, mieszalniki,
wymienniki ciepła [części maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części
maszyn], przenośniki, wirówki, maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia przemysłu papierniczego, maszyny
i urządzenia przemysłu wydobywczego, urządzenia wykonywane
dla potrzeb energetyki (ramy pod agregaty prądotwórcze, obudowy
do generatorów prądu, które pracują w elektrowniach wiatrowych,
wymienniki płaszczowo-rurowe wykonywane ze stali węglowych
kotłowych, niskostopowych i austenitycznych), urządzenia wykonywane dla potrzeb ochrony środowiska, (wirówki filtracyjne pionowe
trójkolumnowe stosowane do odwadniania gipsu w instalacjach
odsiarczania spalin oraz w oczyszczalniach ścieków), 11 urządzenia
do ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, aparatura do wentylacji i klimatyzacji, ruszty, urządzenia wykonywane dla
potrzeb ochrony środowiska (ruszty zasilające i ruszty schodkowe
do spalarni śmieci, suszarko-granularki dla oczyszczalni ścieków,
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urządzenia do zgazowywania i spalania biomasy), 37 zabezpieczanie
przed korozją, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, 40 usługi
w zakresie spawania, usługi obróbki skrawaniem, frezowanie, toczenie, wiercenie, piaskowanie, 42 projekty techniczne, usługi konstruktorskie i projektowe, usługi opracowania projektów technicznych,
inżynieria techniczna, usługi badawczo-rozwojowe, badania oraz
usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, usługi wykonywania prac badawczo-rozwojowych na rzecz osób trzecich, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie urządzeń i systemów przemysłowych.

(111) 315163
(220) 2018 03 26
(210) 484014
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) ŚWIDNICKA FABRYKA URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH ŚFUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica, PL.
(540) ŚFUP
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.02, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, zbiorniki metalowe, metalowe
przewody do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzenia wykonywane dla potrzeb ochrony środowiska (stalowe kominy
przemysłowe), 7 maszyny do przemysłu cukrowniczego, mieszalniki,
wymienniki ciepła [części maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części
maszyn], przenośniki, wirówki, maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia przemysłu papierniczego, maszyny
i urządzenia przemysłu wydobywczego, urządzenia wykonywane
dla potrzeb energetyki (ramy pod agregaty prądotwórcze, obudowy
do generatorów prądu, które pracują w elektrowniach wiatrowych,
wymienniki płaszczowo-rurowe wykonywane ze stali węglowych
kotłowych, niskostopowych i austenitycznych), urządzenia wykonywane dla potrzeb ochrony środowiska, (wirówki filtracyjne pionowe
trójkolumnowe stosowane do odwadniania gipsu w instalacjach
odsiarczania spalin oraz w oczyszczalniach ścieków), 11 urządzenia
do ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, aparatura do wentylacji i klimatyzacji, ruszty, urządzenia wykonywane dla
potrzeb ochrony środowiska (ruszty zasilające i ruszty schodkowe
do spalarni śmieci, suszarko-granularki dla oczyszczalni ścieków,
urządzenia do zgazowywania i spalania biomasy), 37 zabezpieczanie
przed korozją, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, 40 usługi
w zakresie spawania, usługi obróbki skrawaniem, frezowanie, toczenie, wiercenie, piaskowanie, 42 projekty techniczne, usługi konstruktorskie i projektowe, usługi opracowania projektów technicznych,
inżynieria techniczna, usługi badawczo-rozwojowe, badania oraz
usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, usługi wykonywania prac badawczo-rozwojowych na rzecz osób trzecich, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie urządzeń i systemów przemysłowych.
(111) 315164
(220) 2018 03 26
(210) 484018
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) ŚWIDNICKA FABRYKA URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH ŚFUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica, PL.
(540) ŚF UP
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, niebieski
(531) 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, zbiorniki metalowe, metalowe
przewody do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzenia wykonywane dla potrzeb ochrony środowiska (stalowe kominy
przemysłowe), 7 maszyny do przemysłu cukrowniczego, mieszalniki,
wymienniki ciepła [części maszyn], zbiorniki wyrównawcze [części
maszyn], przenośniki, wirówki, maszyny i urządzenia przemysłu chemicznego, maszyny i urządzenia przemysłu papierniczego, maszyny
i urządzenia przemysłu wydobywczego, urządzenia wykonywane
dla potrzeb energetyki (ramy pod agregaty prądotwórcze, obudowy
do generatorów prądu, które pracują w elektrowniach wiatrowych,
wymienniki płaszczowo-rurowe wykonywane ze stali węglowych
kotłowych, niskostopowych i austenitycznych), urządzenia wykonywane dla potrzeb ochrony środowiska, (wirówki filtracyjne pionowe
trójkolumnowe stosowane do odwadniania gipsu w instalacjach
odsiarczania spalin oraz w oczyszczalniach ścieków), 11 urządzenia
do ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, wymienniki ciepła, inne niż części maszyn, aparatura do wentylacji i klimatyzacji, ruszty, urządzenia wykonywane dla
potrzeb ochrony środowiska (ruszty zasilające i ruszty schodkowe
do spalarni śmieci, suszarko-granularki dla oczyszczalni ścieków,
urządzenia do zgazowywania i spalania biomasy), 37 zabezpieczanie
przed korozją, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, 40 usługi
w zakresie spawania, usługi obróbki skrawaniem, frezowanie, toczenie, wiercenie, piaskowanie, 42 projekty techniczne, usługi konstruktorskie i projektowe, usługi opracowania projektów technicznych,
inżynieria techniczna, usługi badawczo-rozwojowe, badania oraz
usługi naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, usługi wykonywania prac badawczo-rozwojowych na rzecz osób trzecich, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i doradztwo techniczne w zakresie urządzeń i systemów przemysłowych.

(111) 315165
(220) 2018 03 26
(210) 484022
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) WPW DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) WPW Wołczek Proksa & Wspólnicy
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, szary
(531) 24.17.01, 26.13.01, 26.11.01, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe w zakresie rachunkowości,
przygotowywanie zeznań podatkowych, doradztwo księgowe w zakresie podatków, 36 doradztwo podatkowe w zakresie finansów, doradztwo w zakresie podatków dochodowych, 45 doradztwo prawne.
(111) 315166
(220) 2018 03 26
(210) 484029
(151) 2018 10 12
(441) 2018 05 28
(732) B&P INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) B&amp;P INSTAL
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, szary, niebieski
(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne.
(111) 315167
(220) 2018 03 26
(210) 484038
(151) 2018 10 12
(441) 2018 05 28
(732) PIOTROWSKA KAROLINA ESTETICA, Poznań, PL.
(540) PILATESspot
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(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 02.03.08, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie
rozrywki sportowej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi
w zakresie informacji sportowej, usługi sportowe i w zakresie fitness,
usługi trenerów personalnych, szkolenia sportowe, zajęcia sportowe,
obozy sportowe, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie eventów sportowych.
(111) 315168
(220) 2018 03 26
(210) 484056
(151) 2018 10 12
(441) 2018 05 28
(732) NITOT NOE, Warszawa, PL.
(540) PROJEKT WALIZKA
(510), (511) 28 gry i zabawy, 35 reklama, zarządzanie w działalności
gospodarczej, 41 nauczanie, rozrywka, działalność kulturalna.
(111) 315169
(220) 2018 03 27
(210) 484115
(151) 2018 10 22
(441) 2018 06 25
(732) PREMIUM COOPERATION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) pcg premium cooperation group
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 agencje pośrednictwa pracy, outsourcing jako
doradztwo biznesowe, usługi w zakresie relokacji pracowników
i przenoszenia pracowników (outsourcing pracowniczy), usługi biur
pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, 37 usługi w zakresie sprzątania, usługi czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym,
usługi dezynfekcji, usługi deratyzacji, usługi czyszczenia budynków
na zewnątrz, udzielanie informacji związanych ze sprzątaniem budynków, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych,
instalowanie domowych urządzeń zabezpieczających, konserwacja
alarmowych instalacji przeciwpożarowych, instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów, zamków i kas pancernych, 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi szkolenia personelu, usługi przygotowywania, organizowania i prowadzenia warsztatów jako szkolenia,
45 usługi w zakresie ochrony osobistej, usługi ochroniarskie w budynkach, usługi w zakresie monitorowania alarmów, usługi detektywistyczne, usługi informacyjne w zakresie bezpieczeństwa, usługi
elektronicznego monitorowania w celach bezpieczeństwa, usługi
bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, usługi kontroli zabezpieczeń na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia.
(111) 315170
(220) 2018 03 27
(210) 484117
(151) 2018 10 22
(441) 2018 06 25
(732) TRZECIAK ADAM TECHEUROMONT, Kępno, PL.
(540) ERGOFERMA
(510), (511) 6 woliery metalowe, silosy metalowe, kurniki metalowe,
7 mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, 11 instalacje automatyczne do zaopatrywania drobiu w wodę, instalacje klimatyzacyjne
do użytku w rolnictwie, aparatura do suszenia paszy, 21 niemechanicznie poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych
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dystrybutorów wody i płynów, karmniki dla ptaków, niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, koryta do karmienia zwierząt
gospodarskich, koryta do picia dla zwierząt, naczynia na pokarm
dla zwierząt 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) 315171
(220) 2018 03 27
(210) 484118
(151) 2018 10 22
(441) 2018 06 25
(732) TRZECIAK ADAM TECHEUROMONT, Kępno, PL.
(540) ERGOFARM
(510), (511) 6 woliery metalowe, silosy metalowe, kurniki metalowe,
7 mechaniczne podajniki paszy dla zwierząt, 11 instalacje automatyczne do zaopatrywania drobiu w wodę, instalacje klimatyzacyjne
do użytku w rolnictwie, aparatura do suszenia paszy, 21 niemechanicznie poidła dla zwierząt domowych w postaci przenośnych
dystrybutorów wody i płynów, karmniki dla ptaków, niezmechanizowane podajniki karmy dla zwierząt, koryta do karmienia zwierząt
gospodarskich, koryta do picia dla zwierząt, naczynia na pokarm
dla zwierząt 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) 315172
(220) 2018 03 27
(210) 484128
(151) 2018 10 22
(441) 2018 06 25
(732) DAMAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) damas taste THE MEDITERRANEAN
(540)

Kolor znaku: fioletowy, beżowy, biały
(531) 05.09.15, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, administrowanie dotyczące planowania działalności
gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie działalnością handlową, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, doradztwo biznesowe,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe
usługi doradcze dotyczące franchisingu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, konsultacja handlowa, organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach
kontraktu franczyzowego, przetwarzanie danych, reklama, marketing, udostępnianie informacji handlowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, zarządzanie biznesowe dla sklepów, usługi w zakresie zamówień on-line
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą
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na miejsce, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, prowadzenie sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej następujących towarów: przetworów rybnych, mięsnych, owocowych
i warzywnych, nabiału, miodu, produktów bezglutenowych, produktów garmażeryjnych, owoców, warzyw, makaronów, suplementów
diety, przypraw.

(111) 315173
(220) 2018 03 27
(210) 484133
(151) 2018 10 22
(441) 2018 06 25
(732) JAVRO 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) m motley notebooks
(540)

Kolor znaku: różowy, biały, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 notatniki [notesy].
(111) 315174
(220) 2018 03 28
(210) 484139
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 25
(732) REN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, PL.
(540) REN food service & logistics
(510), (511) 29 bekon, bita śmietana, bulion, koncentraty na bulion,
cebula konserwowana, daktyle, drób, drób nieżywy, dziczyzna, dziczyzna nieżywa, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, filety rybne, flaki, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, homary, homary nieżywe, humus, dżem imbirowy, zupy jarzynowe, owoce
kandyzowane, kawior, kiełbasy, kompot, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, korniszony, krewetki, krewetki nieżywe, krewetki różowe, olej kukurydziany, langusty, langusty nieżywe, łosoś, łój spożywczy, małże, małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada,
masło, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe,
masło kakaowe, masło kokosowe, olej kokosowy, mięso, ekstrakty
mięsa, mięso konserwowane, mięso solone, migdały spreparowane,
mleczne produkty, mleko, mleko sojowe, mrożone owoce, napoje
mleczne z przewagą mleka, olej kostny jadalny, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, oleje jadalne, oliwki konserwowane,
opiekane wodorosty, olej z orzechów palmowych, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, ostrygi, ostrygi nieżywe,
owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane
w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, chipsy owocowe,
galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, pikle, płatki
ziemniaczane, sok pomidorowy do gotowania, przecier jabłkowy,
przecier pomidorowy, pulpa owocowa, raki, raki nieżywe, rodzynki,
rosół, koncentraty na rosół, soki roślinne do gotowania, potrawy rybne, żywność produkowana z ryb, ryby, ryby nieżywe, ryby solone,
olej rzepakowy, sardynki, ser, serwatka, olej sezamowy, skorupiaki,
skorupiaki nieżywe, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sos żurawinowy, szynka, śledzie, ślimaki morskie, ślimaki morskie nieżywe, śmietana, tahini, tłuszcz do kanapek,
tłuszcz kokosowy, tłuszcze jadalne, surowce do produkcji tłuszczy
jadalnych, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, warzywa gotowane,
warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach,
sałatki warzywne, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, placki
ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, zupy, składniki do sporządzania zup, żelatyna spożywcza, żółtka jajek, mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, mrożona fasola, mrożone brokuły, mrożona marchew, mrożony groszek, mrożona włoszczyzna, mrożony kalafiory, mrożone mieszanki warzywne, mrożone truskawki,
mrożone wiśnie, mrożone mieszanki owocowe, jogurt, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
zupy, mrożone składniki do sporządzania zup, składniki do sporządzania potraw, mrożone dania gotowe, mrożone warzywa, mieszan-
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ki warzywne i owoce, mrożone frytki, mrożone cięte flaki wołowe,
składniki do sporządzania potraw, mrożone dania gotowe, oleje
i tłuszcze jadalne, mleko i produkty mleczne za wyjątkiem wytworzonych z mięsa renifera i za wyjątkiem produktów odzwierzęcych
pochodzących od renifera, ryby, drób, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, mrożona fasola, mrożone brokuły, mrożona marchew, mrożony groszek, mrożona włoszczyzna, mrożony kalafior, mrożone mieszanki warzywne, mrożone truskawki,
mrożone wiśnie, mrożone mieszanki owocowe, jogurt, galaretki,
dżem, kompoty, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do żywności,
aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne
niż oleje esencyjne, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, preparaty usztywniające do bitej śmietany, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow, chutney, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ozdoby jadalne do ciast, ciasta
mączne, ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, ciasto,
ciastka, wyroby cukiernicze, cukier, cukierki, cukierki miętowe, curry,
cykoria, cynamon, czekolada, napoje na bazie czekolady, drożdże,
drożdże w tabletkach nie do celów medycznych, zaczyn drożdży, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, wyjątkiem
esencji eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki owocowe, gałka
muszkatołowa, glukoza do celów spożywczych, gluten do celów spożywczych, gofry, goździki, grysik kukurydziany, herbata, napoje
na bazie herbaty, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki petit-beurre, imbir, pieczywo imbirowe, mąka jęczmienna, jęczmień gnieciony,
jęczmień łuskany, jogurt mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, kapary, karmelki, kasza manna, kasza owsiana, mąka
owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie
kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nie palona, kawa
nienaturalna, keczup, zagęszczacze do kiełbas, kluski, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza
palona, mąka, kukurydziana, płatki kukurydziane, kurkuma do żywności, kuskus, lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny, lód sztuczny, majonezy, makaron rurki, makaron
wstążki, makaroniki, makarony, ciasta mączne, potrawy na bazie
mąki, żywność na bazie mąki, mąka, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka spożywcza,
mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mięsne sosy, preparaty
do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, migdały,
pasta z migdałów, miód, mleczko pszczele do celów spożywczych,
woda morska do gotowania, muesli, musztarda, naleśniki, aromaty
do napojów, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, ocet, orzechy arachidowe, produkty spożywcze na bazie owsa, owies gnieciony, owies łuskany, płatki
owsiane, pasta z soi, cukierki pastylki, pieprz, piernik, pierożki ravioli,
ocet piwny, pizze, placki, płatki owsiane, sosy z pomidorów, pralinki,
ciasto w proszku, lody spożywcze w proszku, proszek do pieczenia,
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, przyprawy korzenne, ptifurki, puddingi, relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub
warzyw, mączka z roślin strączkowych, ryż, ciastka z ryżu, przekąski
z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatki, sól selerowa, skrobia do celów
spożywczych, słodycze, słodziki/maltoza, słodziki naturalne, słód
do celów spożywczych-ekstrakt, słód do celów spożywczych, soda
spożywcza, mąka sojowa, sos sojowy, sorbety, sosy, sosy do polewania deserów, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól
do konserwowania żywności, spaghetti, lody spożywcze, substytuty
kawy, sushi, syrop cukrowy do celów spożywczych, szafran, środki
wiążące do lodów spożywczych, tabule, tako, tapioka, mąka z tapioki
do celów spożywczych, tarty, tarty z owocami, tortille, wanilia, substytut wanilii, wermiszel, wyroby cukiernicze, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, przekąski ze zboża,
preparaty zbożowe, ziele angielskie, ziemniaki do celów spożywczych, zioła konserwowane, esencje do żywność inne niż esencje
eteryczne i oleje aromatyczne, mąka i produkty zbożowe, wyroby
mączne, potrawy i żywność na bazie mąki, mrożone wyroby mączne,
gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, mrożone dania
na bazie produktów zbożowych i mąki, pierożki, pizze, lasagne, makarony, paszteciki, placki, ciasta, lody, sosy mięsne, herbata mrożona,
naleśniki, przyprawy, sosy, sajgonki, spaghetti, sushi, lód w kostkach,
pizze, pizza mięsna, spody do pizzy, pizza świeża, pizza mrożona,
pizza wegetariańska, preparaty do przygotowywania pizzy, dodatki
i sosy do pizzy, przyprawy dodatki smakowe, ciasto i mąka na pizze,
produkty pizzopodobne, spody z ciasta drożdżowego do pizzy,
32 aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe
napoje na bazie miodu, bezalkoholowe napoje z soków owocowych,
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bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wody gazowane, pastylki do gazowanych napojów, proszki do gazowanych napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy do lemoniad,
preparaty do sporządzania likierów, woda litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, wody mineralne, bezalkoholowe napoje
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie mleka arachidowego, mleko migdałowe, esencje do produkcji napojów, preparaty
do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne,
napoje serwatkowe, nektary owocowe-bezalkoholowe, orszada,
mleko z orzeszków arachidowych, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki owocowe, owocowe nektary bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, sok
pomidorowy, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, woda selcerska,
sok jabłkowy, soki warzywne, napoje sorbetowe, woda stołowa, syropy do napojów, niesfermentowany moszcz winogronowy, woda
jako napój, woda gazowana, woda sodowa, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich artykułów spożywczych umożliwiające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz kupować je w sklepie, w hurtowni
albo z katalogu produktów, przez telefon oraz za pośrednictwem
usługi elektronicznej, usługi zaopatrzenia osób trzecich, informacja
o powyższych usługach, udzielanie konsumentom informacji handlowych oraz porad w zakresie artykułów żywnościowych świeżych,
mrożonych i konserwowanych, owoców i warzyw świeżych, mrożonych i konserwowanych, używek, słodyczy, napoi, piwa, napojów alkoholowych, mrożonych dań gotowych, mrożonych wyrobów piekarniczych i ciastkarskich, ciast francuskich, wyrobów słodkich
i słonych, pieczywa, artykułów spożywczych za wyjątkiem wytworzonych z mięsa renifera i za wyjątkiem produktów odzwierzęcych
pochodzących od renifera, usługi zaopatrzenia osób trzecich, informacja o powyższych usługach, udzielanie konsumentom informacji
handlowych oraz porad.

(111) 315175
(220) 2018 03 28
(210) 484143
(151) 2018 10 22
(441) 2018 06 25
(732) REN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, PL.
(540) REN HORECA
(540)

Kolor znaku: biały, bordowy
(531) 11.01.05, 11.03.05, 11.03.08, 11.03.04, 02.01.11, 27.05.01,
26.04.01, 26.04.09, 29.01.12
(510), (511) 29 bekon, bita śmietana, bulion, koncentraty na bulion,
cebula konserwowana, daktyle, drób. drób nieżywy, dziczyzna, dziczyzna nieżywa, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, filety rybne, flaki, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, homary, homary nieżywe, humus, dżem imbirowy, zupy jarzynowe, owoce
kandyzowane, kawior, kiełbasy, kompot, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, korniszony, krewetki, krewetki nieżywe, krewetki różowe, olej kukurydziany, langusty, langusty nieżywe, łosoś, łój spożywczy, małże, małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada,
masło, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe,
masło kakaowe, masło kokosowe, olej kokosowy, mięso, ekstrakty
mięsa, mięso konserwowane, mięso solone, migdały spreparowane,
mleczne produkty, mleko, mleko sojowe, mrożone owoce, napoje
mleczne z przewagą mleka, olej kostny jadalny, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, oleje jadalne, oliwki konserwowane,
opiekane wodorosty, olej z orzechów palmowych, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, ostrygi, ostrygi nieżywe,
owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane
w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, chipsy owocowe,
galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, pikle, płatki
ziemniaczane, sok pomidorowy do gotowania, przecier jabłkowy,
przecier pomidorowy, pulpa owocowa, raki, raki nieżywe, rodzynki,
rosół, koncentraty na rosół, soki roślinne do gotowania, potrawy rybne, żywność produkowana z ryb, ryby, ryby nieżywe, ryby solone,
olej rzepakowy, sardynki, ser, serwatka, olej sezamowy, skorupiaki,
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skorupiaki nieżywe, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sos żurawinowy, szynka, śledzie, ślimaki morskie, ślimaki morskie nieżywe, śmietana, tahini, tłuszcz do kanapek,
tłuszcz kokosowy, tłuszcze jadalne, surowce do produkcji tłuszczy
jadalnych, tofii, trufle konserwowane, tuńczyk, warzywa gotowane,
warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach,
sałatki warzywne, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, placki
ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, zupy, składniki do sporządzania zup, żelatyna spożywcza, żółtka jajek, mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, mrożona fasola, mrożone brokuły, mrożona marchew, mrożony groszek, mrożona włoszczyzna, mrożony kalafiory, mrożone mieszanki warzywne, mrożone truskawki,
mrożone wiśnie, mrożone mieszanki owocowe, jogurt, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
zupy, mrożone składniki do sporządzania zup, składniki do sporządzania potraw, mrożone dania gotowe, mrożone warzywa, mieszanki warzywne i owoce, mrożone frytki, mrożone cięte flaki wołowe,
składniki do sporządzania potraw, mrożone dania gotowe, oleje
i tłuszcze jadalne, mleko i produkty mleczne za wyjątkiem wytworzonych z mięsa renifera i z wyjątkiem produktów odzwierzęcych
pochodzących od renifera, ryby, drób, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, mrożona fasola, mrożone brokuły, mrożona marchew, mrożony groszek, mrożona włoszczyzna, mrożony kalafior, mrożone mieszanki warzywne, mrożone truskawki,
mrożone wiśnie, mrożone mieszanki owocowe, jogurt, galaretki,
dżem, kompoty, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do żywności,
aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne
niż oleje esencyjne, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, preparaty usztywniające do bitej śmietany, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow, chutney, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ozdoby jadalne do ciast, ciasta
mączne, ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, ciasto,
ciastka, wyroby cukiernicze, cukier, cukierki, cukierki miętowe, curry,
cykoria, cynamon, czekolada, napoje na bazie czekolady, drożdże,
drożdże w tabletkach nie do celów medycznych, zaczyn drożdży, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, wyjątkiem
esencji eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki owocowe, gałka
muszkatołowa, glukoza do celów spożywczych, gluten do celów spożywczych, gofry, goździki, grysik kukurydziany, herbata, napoje
na bazie herbaty, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki petit-beurre, imbir, pieczywo imbirowe, mąka jęczmienna, jęczmień gnieciony,
jęczmień łuskany, jogurt mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, kapary, karmelki, kasza manna, kasza owsiana, mąka
owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie
kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa niepalona, kawa
nienaturalna, keczup, zagęszczacze do kiełbas, kluski, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza
palona, mąka. kukurydziana, płatki kukurydziane, kurkuma do żywności, kuskus, lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny, lód sztuczny, majonezy, makaron rurki, makaron
wstążki, makaroniki, makarony, ciasta mączne, potrawy na bazie
mąki, żywność na bazie mąki, mąka, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka spożywcza,
mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mięsne sosy, preparaty
do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, migdały,
pasta z migdałów, miód, mleczko pszczele do celów spożywczych,
woda morska do gotowania, muesli, musztarda, naleśniki, aromaty
do napojów, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, ocet, orzechy arachidowe, produkty spożywcze na bazie owsa, owies gnieciony, owies łuskany, płatki
owsiane, pasta z soi, cukierki-pastylki, pieprz, piernik, pierożki ravioli,
ocet piwny, pizze, placki, płatki owsiane, sosy z pomidorów, pralinki,
ciasto w proszku, lody spożywcze w proszku, proszek do pieczenia,
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, przyprawy korzenne, pifurki, puddingi, relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub
warzyw, mączka z roślin strączkowych, ryż, ciastka z ryżu, przekąski
z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatki, sól selerowa, skrobia do celów
spożywczych, słodycze, słodziki/maltoza, słodziki naturalne, słód
do celów spożywczych-ekstrakt, słód do celów spożywczych, soda
spożywcza, mąka sojowa, sos sojowy, sorbety, sosy, sosy do polewania deserów, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól
do konserwowania żywności, spaghetti, lody spożywcze, substytuty
kawy, sushi, syrop cukrowy do celów spożywczych, szafran, środki
wiążące do lodów spożywczych, tabule, tako, tapioka, mąka z tapioki
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do celów spożywczych, tarty, tarty z owocami, tortille, wanilia, substytut wanilii, wermiszel, wyroby cukiernicze, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, przekąski ze zboża,
preparaty zbożowe, ziele angielskie, ziemniaki do celów spożywczych, zioła konserwowane, esencje do żywność inne niż esencje
eteryczne i oleje aromatyczne, mąka i produkty zbożowe, wyroby
mączne, potrawy i żywność na bazie mąki, mrożone wyroby mączne,
gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, mrożone dania
na bazie produktów zbożowych i mąki, pierożki, pizze, lasagne, makarony, paszteciki, placki, ciasta, lody, sosy mięsne, herbata mrożona,
naleśniki, przyprawy, sosy, sajgonki, spaghetti, sushi, lód w kostkach,
pizze, pizza mięsna, spody do pizzy, pizza świeża, pizza mrożona,
pizza wegetariańska, preparaty do przygotowywania pizzy, dodatki
i sosy do pizzy, przyprawy dodatki smakowe, ciasto i mąka na pizze,
produkty pizzopodobne, spody z ciasta drożdżowego do pizzy,
32 aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe
napoje na bazie miodu, bezalkoholowe napoje z soków owocowych,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wody gazowane, pastylki do gazowanych napojów, proszki do gazowanych napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy do lemoniad,
preparaty do sporządzania likierów, woda litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, wody mineralne, bezalkoholowe napoje
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie mleka arachidowego, mleko migdałowe, esencje do produkcji napojów, preparaty
do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne.
napoje serwatkowe, nektary owocowe-bezalkoholowe, orszada,
mleko z orzeszków arachidowych, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki owocowe, owocowe nektary bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, sok
pomidorowy, napoje bezalkoholowe z sarsaparilly, woda selcerska,
sok jabłkowy, soki warzywne, napoje sorbetowe, woda stołowa, syropy do napojów, niesfermentowany moszcz winogronowy, woda
jako napój, woda gazowana, woda sodowa, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich artykułów spożywczych umożliwiające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz kupować je w sklepie, w hurtowni
albo z katalogu produktów, przez telefon oraz za pośrednictwem
usługi elektronicznej, usługi zaopatrzenia osób trzecich, informacja
o powyższych usługach, udzielanie konsumentom informacji handlowych oraz porad w zakresie artykułów żywnościowych świeżych,
mrożonych i konserwowanych, owoców i warzyw świeżych, mrożonych i konserwowanych, używek, słodyczy, napoi, piwa, napojów alkoholowych, mrożonych dań gotowych, mrożonych wyrobów piekarniczych i ciastkarskich, ciast francuskich, wyrobów słodkich
i słonych, pieczywa, artykułów spożywczych za wyjątkiem wytworzonych z mięsa renifera i za wyjątkiem produktów odzwierzęcych
pochodzących od renifera, usługi zaopatrzenia osób trzecich, informacja o powyższych usługach, udzielanie, konsumentom informacji
handlowych oraz porad.

(111) 315176
(220) 2018 02 23
(210) 482817
(151) 2018 10 12
(441) 2018 05 21
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: żółty
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.02
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne przeznaczone
dla przemysłu, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa
sztuczne w stanie surowym, substancje chemiczne nieprzetworzone, spoiwa, kleje i zaprawy klejowe, kleje i zaprawy do okładzin
i płytek, chemiczne środki impregnujące i konserwujące do betonu, w tym zapewniające odporność na wilgoć, silikony, preparaty
do odtłuszczania stosowane w procesach produkcyjnych, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty i środki do matowienia, kit szklarski.,
domieszki i dodatki chemiczne do betonu, plastyfikatory, modyfika-
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tory, utwardzacze, mieszaniny chemiczne do wzmacniania betonu,
spoiwa, środki wiążące i zlepiające do betonu, środki chemiczne
do napowietrzania betonu, mieszanki do zabezpieczania betonu
przed pyleniem, opóźniacze do użytku z betonem, mieszanki chemiczne do pielęgnacji betonu, środki konserwujące do betonu (poza
farbami i olejami), żywice akrylowe, 17 materiały izolacyjne, zaprawy izolacyjne, taśmy izolacyjne, kit, tkaniny izolacyjne, farby i lakiery
izolacyjne, folie metalowe izolacyjne, substancje do izolacji przeciwwilgociowych stosowane w budownictwie, materiały uszczelniające, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, materiały wypełniające,
bawełna (wata) do uszczelniania, wełna mineralna, wata szklana,
materiały ciepłochronne, materiały wyściełające z gumy lub tworzyw sztucznych, półprzetworzone żywice syntetyczne, 19 materiały
budowlane niemetalowe, asfalt, smoła i bitumy, wyroby i powłoki
bitumiczne stosowne w budownictwie, beton, zaczyn cementowy,
gips, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, tynki, zaprawy i masy
budowlane, w tym murarskie, tynkarskie, do spoinowania okładzin,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, cement
do łączenia elementów i wypełniania spoin, zaprawy cementowe
do łączenia elementów i wypełniania spoin.

(111) 315177
(220) 2018 02 23
(210) 482818
(151) 2018 10 12
(441) 2018 05 21
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) ATLAS OK!
(540)

Nr 3/2019

ki zapachowe, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia
zębów, kremy do twarzy i ciała, szampony do ciała, szampony, środki
nawilżające do ciała, woda kolońska, woda perfumowana, produkty
perfumeryjne, dezodoranty do użytku osobistego, 35 usługi sklepów detalicznych w dziedzinie kosmetyków, produktów do higieny
osobistej, produktów do pielęgnacji skóry, twarzy, ciała oraz produktów do pielęgnacji urody, usługi sprzedaży online w dziedzinie
kosmetyków, produktów do higieny osobistej, produktów do pielęgnacji skóry, twarzy, ciała oraz produktów do pielęgnacji urody.

(111) 315179
(220) 2018 03 28
(210) 484150
(151) 2018 10 16
(441) 2018 06 18
(732) MANUFAKTURA CZEKOLADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) Factoria Raritas 9/15
(510), (511) 30 kakao i wyroby na bazie kakao, czekolada, wyroby
czekoladowe, pomady, praliny, ciastka czekoladowe, wyroby piekarnicze, biszkopty, herbatniki, czekolada do picia, napoje na bazie
czekolady, kakao oraz preparaty do tych napojów, 33 napoje alkoholowe, wódki, brandy, likiery, koktajle, kremy, rum, dżin, nalewki owocowe, nalewki ziołowe, whisky, spirytus, aperitify.
(111) 315180
(220) 2018 03 28
(210) 484153
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) OLSZANIECKI ŁUKASZ MOŻE RYBA, Bydgoszcz, PL.
(540) Może Ryba
(540)

(531) 03.09.01, 03.09.13, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne związane z prowadzeniem
barów, kawiarni i restauracji, usługi przygotowania i zaopatrzenia
w żywność na zamówienie, catering.
Kolor znaku: biały, żółty, ciemnoniebieski, czerwony,
jasnoniebieski
(531) 26.04.02, 26.04.03, 26.03.01, 26.05.01, 27.05.01, 24.17.04, 29.01.15
(510), (511) 1 kleje do użytku w budownictwie, 19 zaprawy klejowe
do celów budowlanych.
(111) 315178
(220) 2018 03 14
(210) 483507
(151) 2018 10 22
(441) 2018 07 02
(732) Deciem Beauty Group Inc., Toronto, CA.
(540) THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY
(510), (511) 3 kosmetyczne produkty do pielęgnacji ciała, preparaty
do pielęgnacji ciała i skóry, mianowicie środki nawilżające do twarzy, środki nawilżające do ciała, preparaty zapobiegające starzeniu
się skóry twarzy, produkty przeciwstarzeniowe do ciała, mianowicie kremy przeciwstarzeniowe do ciała, balsamy, żele, olejki, środki
czyszczące, mydła do ciała, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry,
emolienty do skóry i preparaty do pielęgnacji skóry do usuwania
zmarszczek, miejscowe zabiegi na szyję, mianowicie balsamy, kremy,
żele, olejki, środki czyszczące, peelingi, nawilżacze, odżywki do skóry, emolienty do skóry i preparaty do pielęgnacji skóry do usuwania
zmarszczek do szyi, nielecznicze zabiegi na rozstępy, mianowicie
balsamy, kremy, żele, olejki, środki czyszczące, peelingi, nawilżacze,
odżywki do skóry, emolienty do skóry i preparaty do pielęgnacji
skóry do usuwania zmarszczek do leczenia rozstępów skóry, nielecznicze zabiegi na cellulit, mianowicie balsamy, kremy, żele, olejki,
środki czyszczące, nawilżacze, odżywki do skóry do redukcji cellulitu,
kosmetyki wybielające i/lub rozjaśniające do skóry, mianowicie balsamy, kremy, żele, olejki, środki oczyszczające, nawilżacze, odżywki
do skóry do wybielania i rozjaśniania skóry, produkty do pielęgnacji
włosów, mianowicie lakiery do włosów, płyny do pielęgnacji włosów,
odżywki do włosów i żel do włosów, kosmetyki, środki czyszczące
do celów gospodarstwa domowego, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, mianowicie wybielacze stosowane
w pralnictwie, proszki do prania i wosk pralniczy, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, mianowicie mydła
przeciwpotowe, mydła do ciała, mydła do kąpieli i mydła do rąk, olej-

(111) 315181
(220) 2018 03 28
(210) 484155
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie, PL.
(540) tołpa: urban garden.
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 315182
(220) 2018 03 28
(210) 484160
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) SPUMAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do użytku
medycznego, odżywcze suplementy diety, płyny farmaceutyczne, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki odkażające, preparaty farmaceutyczne, leki
do celów stomatologicznych, antyseptyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, 10 buteleczki z kroplomierzem do celów leczniczych, inhalatory, urządzenia rozpylające do aerozoli do celów medycznych,
aparaty i instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych .
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(111) 315183
(220) 2018 03 28
(210) 484161
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) COLUMBUS COFFEE TOMASZ WECZER SPÓŁKA JAWNA,
Szczecin, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 05.07.01, 26.01.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie
herbaty, kakao, napoje na bezie kakao, wyroby piekarnicze i cukiernicze, ciasta, ciastka, torty, słodycze, lody, czekolada, czekoladki, produkty zbożowe, chleb, bułki, pizze, naleśniki, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe, soki owocowe,
soki warzywne, koncentraty do przygotowania napojów, 43 usługi
restauracyjne, usługi kawiarni, kafeterii, barów przekąskowych, usługi gastronomiczne, usługi w zakresie przygotowania dań na wynos.
(111) 315184
(220) 2018 03 28
(210) 484162
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) COLUMBUS COFFEE TOMASZ WECZER SPÓŁKA JAWNA,
Szczecin, PL.
(540) Columbus
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 05.07.06, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie
herbaty, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby piekarnicze i cukiernicze, ciasta, ciastka, torty, słodycze, lody, czekolada, czekoladki, produkty zbożowe, chleb, bułki, pizze, naleśniki, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe, soki owocowe,
soki warzywne, koncentraty do przygotowania napojów, 43 usługi
restauracyjne, usługi kawiarni, kafeterii, barów przekąskowych, usługi gastronomiczne, usługi w zakresie przygotowania dań na wynos.
(111) 315185
(220) 2018 03 28
(210) 484163
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) COLUMBUS COFFEE TOMASZ WECZER SPÓŁKA JAWNA,
Szczecin, PL.
(540) Columbus 1492
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 05.07.06, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, herbata, napoje na bazie
herbaty, kakao, napoje na bezie kakao, wyroby piekarnicze i cukiernicze, ciasta, ciastka, torty, słodycze, lody, czekolada, czekoladki, produkty zbożowe, chleb, bułki, pizze, naleśniki, 32 napoje bezalkoholowe, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe, soki owocowe,
soki warzywne, koncentraty do przygotowania napojów, 43 usługi
restauracyjne, usługi kawiarni, kafeterii, barów przekąskowych, usługi gastronomiczne, usługi w zakresie przygotowania dań na wynos.
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(111) 315186
(220) 2018 03 28
(210) 484170
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) SPUMAX WZDĘCIA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, leki dla ludzi, leki do użytku
medycznego, odżywcze suplementy diety, płyny farmaceutyczne, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki odkażające, preparaty farmaceutyczne, leki
do celów stomatologicznych, antyseptyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, 10 buteleczki z kroplomierzem do celów leczniczych, inhalatory, urządzenia rozpylające do aerozoli do celów medycznych,
aparaty i instrumenty medyczne, rozpylacze do celów leczniczych.
(111) 315187
(220) 2018 03 28
(151) 2018 10 16
(441) 2018 06 18
(732) MBM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) MBM PHARMA
(540)

(210) 484184

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 315188
(220) 2018 03 28
(210) 484190
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) ROGOWSKI JAKUB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE ROLAND, Płońsk, PL.
(540) ROGOWSKI
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, spinki do mankietów
i krawatów, szpilki ozdobne, zapinki i klipsy do krawatów, wpinki
do klapy, ozdoby do kapeluszy wykonane z metali szlachetnych,
ozdoby do obuwia wykonane z metali szlachetnych, 18 pokrowce
podróżne na ubrania, pokrowce do garniturów, podróżne pokrowce
na krawaty, torby na garnitury, koszule i sukienki, wyroby i artykuły galanteryjne ze skóry i materiałów skóropodobnych, 25 odzież,
odzież gotowa, odzież ślubna, odzież wieczorowa, stroje wizytowe, garnitury, surduty, fraki, smokingi, marynarki, spodnie, spódnice, sukienki, suknie, suknie ślubne, kostiumy, stroje na maskarady,
spodniumy, garsonki, żakiety, kamizelki, kołnierze, koszule, gorsy
koszul, karczki koszul, koszulki, bluzki, bonżurki, podkoszulki, bolerka, narzutki na ramiona, pulowery, swetry, golfy, półgolfy, odzież
wierzchnia, palta, kurtki, płaszcze, prochowce, etole, anoraki, futra,
pelisy, kożuchy, kaftany, pelerynki, trencze, bezrękawniki, kombinezony, odzież służbowa, mundury, togi, bielizna, halki, półhalki, skarpetki, rękawiczki, mufki, ocieplacze, gorsety, akcesoria na szyję, szale
i etole, szmizetki, szaliki, krawaty, chustki, liberie, mankiety, muszki, poszetki, apaszki, ascoty [krawaty], fulary [artykuły odzieżowe],
szarfy [do ubrania], szelki, paski, paski do smokingów, podwiązki,
przybrania głowy, nakrycia głowy, kapelusze, woalki, welony, czapki, daszki, kaszkiety, kaptury, obuwie, 35 usługi prowadzenia sklepu,
usługi prowadzenia sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzedaży
z wykorzystaniem telekomunikacji i Internetu: biżuterii i wyrobów
jubilerskich, odzieży, obuwia, przybrań głowy, nakryć głowy, akcesoriów do odzieży, akcesoriów ślubnych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, udostępnianie informacji
za pomocą sieci komputerowych, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji w Internecie, organizowanie targów i wystaw,
organizowanie i prowadzenie wystaw w celach reklamowych i handlowych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników
reklamowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
publikowanie tekstów sponsorowanych, 40 usługi krawieckie, szycie
odzieży na miarę, szycie (produkcja na zamówienie), przeróbki odzie-
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ży, usługi hafciarskie, 41 organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów oraz kursów, organizacja i planowanie przyjęć, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych,
produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, montaż filmów fotograficznych, organizowanie imprez tanecznych, organizacja balów, usługi wypożyczania dekoracji,
organizowanie rozrywki podczas uroczystości weselnych, organizowanie oprawy muzyczno-artystycznej na przyjęciach weselnych,
42 usługi projektowania mody, odzieży, projektowanie odzieży,
obuwia, nakryć głowy, ozdób i akcesoriów, projektowanie dodatków odzieżowych, doradztwo w zakresie doboru odzieży i stroju
ślubnego, usługi wykonywania i projektowania dekoracji okolicznościowych, doradztwo w zakresie wizerunku, 43 zapewnienie i wynajem pomieszczeń na uroczystości, hotele, motele, hostele, domy
turystyczne i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
zarządzanie hotelami, motelami, hostelami i pensjonatami, domami
turystycznymi, usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi
recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], wynajem budynków przenośnych, pokoi, sal
oraz konstrukcji namiotowych, wypożyczanie namiotów, hotele dla
zwierząt, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego,
żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych,
usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem
urządzeń oświetleniowych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, bary, puby, snack-bary, stołówki, kafeterie [bufety], kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie,
pizzerie, herbaciarnie, usługi cateringowe, usługi w zakresie bankietów, rzeźbienie w jedzeniu, wypożyczanie dozowników wody pitnej,
wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, organizacja przyjęć weselnych
[żywność i napoje], organizacja przyjęć weselnych [miejsca], organizacja cateringu na imprezy.

(111) 315189
(220) 2018 03 29
(210) 484239
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 18
(732) PAWLEWSKI AMBROŻY, Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) farma Bii
(540)

(531) 27.05.01, 26.05.01, 03.13.04
(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 społeczeństwa w zakresie rolnictwa ekologicznego, produktów ekologicznych, zasad zdrowego żywienia, usługi w zakresie promowania
w społeczeństwie wiedzy o ochronie środowiska, promocja sprzedaży, 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, zawodów i konkursów w celach reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów promocyjnych oraz reklamowych, usługi
sprzedaży, w tym za pośrednictwem sklepów internetowych produktów ekologicznych, produktów rolniczych, zdrowej żywności,
książek i publikacji w formie papierowej oraz na nośnikach elektronicznych, informacja o powyższych usługach, w tym udostępniania za pośrednictwem Internetu, 41 usługi w zakresie prowadzenia
szkoleń, warsztatów, sesji, pokazów, zjazdów, konferencji, kongresów, 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-
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ralnym lub edukacyjnym, organizowanie konkursów, doradztwo
w zakresie organizacji zawodów kulinarnych, usługi klubów zdrowia, usługi klubów fitness, usługi w zakresie nauczania, kształcenia,
rozrywki, usługi w zakresie sportu i kultury, organizowanie i prowadzenie 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,
pokazów, informacja o powyższych usługach, w tym udostępniania
za pośrednictwem Internetu, 43 usługi w zakresie zakwaterowania, organizowanie zakwaterowania rekreacyjnego, udostępnianie
miejsc noclegowych, tymczasowe zakwaterowanie, usługi prowadzenia pensjonatów, domów turystycznych, hoteli, moteli, kempingów, wynajmowanie kwater, rezerwacja zakwaterowania, przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie posiłków i napojów
z produktów ekologicznych, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, usługi prowadzenia: restauracji, kawiarni,
barów, cukierni, usługi cateringowe, przygotowywanie dań [żywność, napoje] na zamówienie oraz ich dostawa, doradztwo kulinarne, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, porady dotyczące
przepisów kulinarnych, 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 dietetyki 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 zakresie zabiegów zdrowotnych, pielęgnacyjnych i rewitalizacyjnych, zabiegów upiększających, usługi masażu, w tym masaże
relaksacyjne, lecznicze, kosmetyczne, klasyczne, odchudzające, aromaterapeutyczne, masaże refleksoryczne, usługi salonów piękności,
terapie relaksacyjne, usługi w zakresie utrzymywania zdrowia i urody, usługi indywidualnego doboru suplementów diety, usługi konsultacji dietetycznych i doboru diety, konsultacje i doradztwo w zakresie redukcji wagi, utrzymania wagi, programów dietetycznych,
zdrowego odżywiania i ćwiczeń gimnastycznych, wyżej wymienione
usługi świadczone również w ośrodkach spa oraz farmach piękności,
informacja o wyżej wymienionych usługach, w tym również za pośrednictwem Internetu.

(111) 315190
(220) 2018 03 29
(210) 484247
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Premium 100% Royal apple jabłko + mięta POLSKIE JABŁKA
Z POLSKICH SADÓW www.zdrowysok.com www.sok-naturalny.com
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty, zielony, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.07.01, 27.07.11, 24.17.01, 24.17.02, 24.17.05, 24.17.07,
05.07.13, 05.07.22, 05.03.11, 05.03.13, 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18,
26.11.03, 26.11.05, 01.15.15, 19.03.01, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18
(510), (511) 29 marmolady, przetwory z warzyw i owoców, 32 napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki .
(111) 315191
(220) 2018 03 30
(210) 484257
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) LA-VA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń, PL.

Nr 3/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

przypodłogowe niemetalowe, listwy niemetalowe, 35 usługi handlu
detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych.

(540) La-va
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 29.01.07, 24.17.25, 27.05.01
(510), (511) 30 chleb.
(111) 315192
(220) 2018 03 30
(210) 484258
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) KACPRZAK MARIUSZ, Łódź, PL.
(540) DOCTORLIFE
(510), (511) 5 dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, białkowe suplementy diety,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, mineralne suplementy diety, odżywcze
suplementy diety, preparaty witaminowe, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty ziołowe do celów medycznych,
suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy zawierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę, suplementy
diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suplementy
diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis,
suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię lniane, tran, zioła lecznicze.
(111) 315193
(220) 2018 03 30
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 18
(732) ZAJĄC ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) bookre.
(540)
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(210) 484260

Kolor znaku: brązowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02
(510), (511) 39 usługi rezerwacji podróży turystycznych, 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], rezerwacja hoteli.
(111) 315194
(220) 2018 03 30
(210) 484331
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
AGAPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztynek, PL.
(540) vartco ogród + technologia
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów płynnych, elastyczne rury wężowe z kauczuku, elastyczne
rury z kauczuku silikonowego wzmocnionego materiałem, elastyczne rury zawierające włókna węglowe, elastyczne węże z tworzyw
sztucznych z oplotem drucianym, elastyczne węże z tworzyw sztucznych z wkładami drucianymi, giętkie przewody rurowe wykonane
z tworzyw sztucznych, niemetalowe dwuzłączki rurowe, łączniki rurowe niemetalowe, niemetalowe węże do chłodnic pojazdów, rury
z kauczuku silikonowego, rury z tworzyw sztucznych do pojazdów
silnikowych, substancje uszczelniające do połączeń rurowych, węże
do wody do użytku w ogrodzie, węże do wody z tworzyw sztucznych, węże ogrodowe, złączki do rur niemetalowe, 19 elementy krawędziowe do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, elementy
konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, kątowniki, niemetalowe, listwy

(111) 315195
(220) 2018 03 30
(210) 484332
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 04
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
AGAPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztynek, PL.
(540) v+v
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, biały
(531) 05.05.22, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 elastyczne rury niemetalowe do przewodzenia materiałów płynnych, elastyczne rury wężowe z kauczuku, elastyczne
rury z kauczuku silikonowego wzmocnionego materiałem, elastyczne rury zawierające włókna węglowe, elastyczne węże z tworzyw
sztucznych z oplotem drucianym, elastyczne węże z tworzyw sztucznych z wkładami drucianymi, giętkie przewody rurowe wykonane
z tworzyw sztucznych, niemetalowe dwuzłączki rurowe, łączniki rurowe niemetalowe, niemetalowe węże do chłodnic pojazdów, rury
z kauczuku silikonowego, rury z tworzyw sztucznych do pojazdów
silnikowych, substancje uszczelniające do połączeń rurowych, węże
do wody do użytku w ogrodzie, węże do wody z tworzyw sztucznych, węże ogrodowe, złączki do rur niemetalowe, 19 elementy krawędziowe do kształtowania terenu z tworzyw sztucznych, elementy
konstrukcyjne z tworzyw sztucznych, kątowniki, niemetalowe, listwy
przypodłogowe niemetalowe, listwy niemetalowe, 35 usługi handlu
detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi handlu
detalicznego związane ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych.
(111) 315196
(220) 2018 03 30
(210) 484342
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) SERVILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) SERVILO
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, usługi w zakresie
sprzedaży hurtowej i detalicznej sprzętu komputerowego (hardware) oraz oprogramowania komputerowego (software), systemów
planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), pozyskiwanie, systematyzacja, sortowanie i transkrypcja danych i informacji w komputerowych bazach danych, przetwarzanie danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, prezentacje programów komputerowych,
37 serwisowanie sprzętu komputerowego, 42 usługi informatyczne,
projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego
(hardware), projektowanie, aktualizacja, konserwacja, serwis oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego (software), systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i komputerowych
baz danych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), zarządzanie serwerami, kolokacja serwerów (udostępnianie osobom trzecim w serwerowni sprzętu
lub oprogramowania komputerowego albo przestrzeni na potrzeby
osób trzecich).
(111) 315197
(220) 2018 03 30
(210) 484344
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) SERVILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
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(540) SERVILO
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, usługi w zakresie
sprzedaży hurtowej i detalicznej sprzętu komputerowego [hardware] oraz oprogramowania komputerowego [software], systemów
planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP], pozyskiwanie, systematyzacja, sortowanie i transkrypcja danych i informacji w komputerowych bazach danych, przetwarzanie danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, prezentacje programów komputerowych,
37 serwisowanie sprzętu komputerowego, 42 usługi informatyczne,
projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego
[hardware], projektowanie, aktualizacja, konserwacja, serwis oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego [software], systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa [ERP] i komputerowych
baz danych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowymi [sieciowymi], zarządzanie serwerami, kolokacja serwerów [udostępnianie osobom trzecim w serwerowni sprzętu
lub oprogramowania komputerowego albo przestrzeni na potrzeby
osób trzecich].
(111) 315198
(220) 2018 03 30
(210) 484349
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) SERVILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 29.01.12, 26.07.25, 26.04.02, 26.04.12
(510), (511) 35 agencje importowo-eksportowe, usługi w zakresie
sprzedaży hurtowej i detalicznej sprzętu komputerowego (hardware) oraz oprogramowania komputerowego (software), systemów
planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), pozyskiwanie, systematyzacja, sortowanie i transkrypcja danych i informacji w komputerowych bazach danych, przetwarzanie danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie informacji w komputerowych bazach danych, prezentacje programów komputerowych,
37 serwisowanie sprzętu komputerowego, 42 usługi informatyczne,
projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego
(hardware), projektowanie, aktualizacja, konserwacja, serwis oraz
wypożyczanie oprogramowania komputerowego (software), systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i komputerowych
baz danych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), zarządzanie serwerami, kolokacja serwerów (udostępnianie osobom trzecim w serwerowni sprzętu
lub oprogramowania komputerowego albo przestrzeni na potrzeby
osób trzecich).
(111) 315199
(220) 2018 03 31
(210) 484357
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 25
(732) JANASZEWSKA BARBARA CHROME, Łódź, PL.
(540) 2 ME
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(540)

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 315200
(220) 2018 04 03
(210) 484361
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 25
(732) LACTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Morąg, PL.
(540) Lactima
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemoniebieski
(531) 03.13.01, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 sery topione, produkty seropodobne, serki twarogowe, pasty wegańskie, masło, margaryna, miks tłuszczowy (wyroby
tłuszczowe zawierające tłuszcz mleczny), fondue serowe, sery sałatkowe typu „bałkańskiego”.
(111) 315201
(220) 2018 04 04
(210) 484404
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) KALBARCZYK GRZEGORZ, Jakubowice Konińskie, PL.
(540) NOTCASINO
(510), (511) 9 gry komputerowe, oprogramowanie komputerowe
do gier komputerowych, urządzenia do gier komputerowych i telewizyjnych, 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, nocnych klubów, lunaparków, gry oferowane on-line, organizowanie loterii, konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, 43 usługi związane
z prowadzeniem restauracji, kawiarni, barów, pubów, klubów, hoteli,
pensjonatów, usługi rezerwacji hoteli i miejsc noclegowych, przygotowywanie dań na zamówienie, catering.
(111) 315202
(220) 2018 04 04
(210) 484405
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) KALBARCZYK GRZEGORZ, Jakubowice Konińskie, PL.
(540) NIEKASYN
(510), (511) 9 gry komputerowe, oprogramowanie komputerowe
do gier komputerowych, urządzenia do gier komputerowych i telewizyjnych, 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, nocnych klubów, lunaparków, gry oferowane on-line, organizowanie loterii, konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, 43 usługi związane
z prowadzeniem restauracji, kawiarni, barów, pubów, klubów, hoteli,
pensjonatów, usługi rezerwacji hoteli i miejsc noclegowych, przygotowywanie dań na zamówienie, catering.
(111) 315203
(220) 2018 04 04
(210) 484415
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SOKOŁÓW NATURALNIE
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, zupy, zupy na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
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(111) 315204
(220) 2018 04 04
(210) 484417
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 11
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) TRADYCYJNIE WĘDZONA SZYNKA do gotowania SOKOŁÓW
PRZYGOTUJ W DOMU 1. Do wrzącej wody włóż szynkę
zapakowaną w specjalną folię. 2. Kontynuuj gotowanie (1,5 h na 1
kg szynki). 3. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania. 4. Szynka
gotowa do spożycia na ciepło lub po wystudzeniu. BEZ DODATKU
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO FOSFORANÓW
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, ciemnobrązowy, czerwony,
ciemnoczerwony, żółty, pomarańczowy, biały, zielony
(531) 05.01.05, 01.15.11, 11.03.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, szynka, wyroby
na bazie mięsa, zupy, zupy na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 315205
(220) 2018 04 04
(210) 484419
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 11
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) TRADYCYJNIE WĘDZONY BOCZEK do gotowania SOKOŁÓW
PRZYGOTUJ W DOMU 1. Do wrzącej wody włóż boczek
zapakowany w specjalną folię. 2. Kontynuuj gotowanie (1,5 h na 1
kg boczku). 3. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania. 4. Boczek
gotowy do spożycia na ciepło lub po wystudzeniu. BEZ DODATKU
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO FOSFORANÓW
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, ciemnobrązowy, czerwony,
ciemnoczerwony, żółty, biały, zielony, ciemnozielony
(531) 01.15.11, 05.01.05, 11.03.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, szynka, wyroby
na bazie mięsa, zupy, zupy na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
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(111) 315206
(220) 2018 04 04
(210) 484426
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 11
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) TRADYCYJNIE WĘDZONY KARCZEK do gotowania SOKOŁÓW
PRZYGOTUJ W DOMU 1. Do wrzącej wody włóż karczek
zapakowany w specjalną folię. 2. Kontynuuj gotowanie (1,5 h na 1
kg karczku). 3. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania. 4. Karczek
gotowy do spożycia na ciepło lub po wystudzeniu. BEZ DODATKU
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO FOSFORANÓW
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, ciemnobrązowy, czerwony,
ciemnoczerwony, żółty, biały, zielony
(531) 01.15.11, 05.01.05, 11.03.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, zupy, zupy na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 315207
(220) 2018 04 04
(210) 484427
(151) 2018 10 22
(441) 2018 06 25
(732) HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) LACTOSAN mama
(540)

Kolor znaku: szary, jasnoczerwony
(531) 02.09.01, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, substancje i preparaty
do celów medycznych, substancje i preparaty wspomagające procesy metaboliczne w organizmach ludzi, substancje i preparaty wspomagające leczenie, podnoszące odporność organizmu i wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy
diety do celów medycznych, preparaty do kąpieli leczniczych, nalewki do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, zioła,
mieszanki ziołowe, ziołowo-owocowe i owocowo-ziołowe o działaniu leczniczym, herbaty do celów leczniczych, herbaty ziołowe,
ziołowo-owocowe i owocowo-ziołowe do celów leczniczych, środki
wspomagające odchudzanie, herbatki odchudzające, odchudzające
herbatki ziołowe, ziołowo-owocowe i owocowo-ziołowe, żywność
dietetyczna i napoje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 315208
(220) 2018 04 04
(210) 484430
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 11
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) TRADYCYJNIE WĘDZONA KIEŁBASA do gotowania SOKOŁÓW
PRZYGOTUJ W DOMU 1. Do wrzącej wody włóż kiełbasę
zapakowaną w specjalną folię. 2. Kontynuuj gotowanie (1,5 h na 1
kg kiełbasy). 3. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania. 4. Kiełbasa
gotowa do spożycia na ciepło lub po wystudzeniu. BEZ DODATKU
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO FOSFORANÓW
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(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, ciemnobrązowy, czerwony,
ciemnoczerwony, zółty, biały, zielony
(531) 01.15.11, 05.01.05, 11.03.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, zupy, zupy na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 315209
(220) 2018 04 04
(210) 484434
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 11
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) TRADYCYJNIE WĘDZONY SCHAB do gotowania SOKOŁÓW
PRZYGOTUJ W DOMU 1.Do wrzącej wody włóż schab zapakowany
w specjalną folię. 2. Kontynuuj gotowanie (1,5 h na 1 kg schabu).
3. Ostrożnie wyjmij produkt z opakowania. 4. Schab gotowy
do spożycia na ciepło lub po wystudzeniu. BEZ DODATKU
GLUTAMINIANU MONOSODOWEGO FOSFORANÓW
(540)
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(111) 315211
(220) 2018 04 05
(210) 484497
(151) 2018 08 28
(441) 2018 05 07
(732) JAWOREK PAWEŁ FRAGOLA APARTMENTS, Kraków, PL.
(540) FRAGOLA APARTMENTS
(540)

(531) 07.05.10, 26.02.07, 26.02.12, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.05
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem sal wystawowych, wynajem
powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania, agencje nieruchomości, wycena nieruchomości, administrowanie nieruchomościami,
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, 43 hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem domów
letniskowych, wynajem pomieszczeń na wystawy, krótkoterminowy
wynajem przestrzeni biurowej.
(111) 315212
(220) 2018 04 05
(210) 484499
(151) 2018 08 28
(441) 2018 05 07
(732) JAWOREK PAWEŁ FRAGOLA APARTMENTS, Kraków, PL.
(540) FRAGOLA APARTMENTS
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem sal wystawowych, wynajem
powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania, agencje nieruchomości, wycena nieruchomości, administrowanie nieruchomościami,
usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi w zakresie inwestowania w nieruchomości, 43 hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem domów
letniskowych, wynajem pomieszczeń na wystawy, krótkoterminowy
wynajem przestrzeni biurowej.
(111) 315213
(220) 2018 04 05
(210) 484508
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) STATKIEWICZ DOMINIK JERZY, Szczecin, PL.
(540) Fungilitic
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, preparaty i artykuły higieniczne,
preparaty i artykuły do tępienia szkodników.

Kolor znaku: czarny, brązowy, ciemnobrązowy, czerwony,
ciemnoczerwony, żółty, biały, zielony, fioletowy
(531) 01.15.11, 05.01.05, 11.03.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, zupy, zupy na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 315210
(220) 2018 04 04
(210) 484446
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI, Warszawa, PL.
(540) POLSKI ARDEN
(540)

(531) 03.03.01, 26.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 44 doskonalenie chowu i hodowli koni, doradztwo w zakresie chowu i hodowli koni.

(111) 315214
(220) 2018 04 05
(151) 2018 10 18
(441) 2018 07 02
(732) STERIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) sterimed
(540)

(210) 484509

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 5 testy chemiczne, testy biologiczne, testy do kontroli
sterylizacji, testy do kontroli procesów mycia, testy do kontroli zgrzewu, testy sterylności, środki do dezynfekcji powierzchni środki do dezynfekcji rąk, środki do dezynfekcji narzędzi, 11 sterylizatory parowe,
sterylizatory powietrzne, sterylizatory na tlenek etylenu, autoklawy
laboratoryjne, autoklawy medyczne, autoklawy laboratoryjne, sterylizatory na tlenek etylenu, sterylizatory kasetowe sterylizatory produkcyjne, sterylizatory farmaceutyczne, urządzenia do biodekontaminacji pomieszczeń, generatory nadtlenku wodoru, sterylizatory
pomieszczeń, zamgławiacze, urządzenia do dezynfekcji, sanitizery,
stanowiska aseptyczne, komory sterylne, urządzenia do dekontami-
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nacji, cieplarki, chłodziarki, lodówki, zamrażarki, suszarki, kontenery do sterylizacji, systemy oczyszczania wody, odwrócona osmoza,
demineralizatory, liofilizatory, liofilizatory produkcyjne, liofilizatory
laboratoryjne, sterylizatory wysokociśnieniowe, próbniki powietrza,
palniki laboratoryjne, urządzenia do mikrobiologii, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa urządzeń medycznych i laboratoryjnych, w tym:
sterylizatory parowe, sterylizatory powietrzne, sterylizatory niskotemperaturowe, sterylizatory plazmowe, sterylizatory na tlenek etylenu, autoklawy medyczne, autoklawy laboratoryjne, sterylizatory
na tlenek etylenu, sterylizatory kasetowe, sterylizatory produkcyjne,
sterylizatory farmaceutyczne, myjnie-dezynfektory, myjnie medyczne, myjnie do kaczek i basenów, zmywarki laboratoryjne, zmywarki
farmaceutyczne, urządzenia do bio-dekontaminacji pomieszczeń,
generatory nadtlenku wodoru, sterylizatory pomieszczeń, zamgławiacze, urządzenia do dezynfekcji, sanitizery, systemy HPV i VHP,
izolatory, stanowiska aseptyczne, komory sterylne, przestrzenie i pomieszczenia czyste, urządzenia do dekontaminacji, zgrzewarki, cieplarki, chłodziarki, lodówki, zamrażarki, suszarki, inkubatory, komory
temperaturowe, komory klimatyczne, kontenery do sterylizacji, testy chemiczne, testy biologiczne, testy do kontroli sterylizacji, testy
do kontroli procesów mycia, testy do kontroli zgrzewu, opakowania
do sterylizacji, rękawy papierowo-foliowe, torebki do sterylizacji,
papier do sterylizacji, taśmy do sterylizacji, etykiety do sterylizacji,
oprogramowanie do zarządzania obiegiem narzędzi, oprogramowanie do centralnej sterylizatorni, środki do dezynfekcji powierzchni,
środki do dezynfekcji rąk, środki do dezynfekcji narzędzi, myjki ultrasonograficzne, sprężarki, myjnie do łóżek, komory dezynfekcyjne,
komory do materacy, myjnie do wózków, komory laminarne, komory
biologiczne, meble ze stali nierdzewnej, meble laboratoryjne, meble medyczne, stoły do pakowania narzędzi, szafy sterylne, suszarki
do narzędzi, systemy oczyszczania wody, odwrócona osmoza, demineralizatory, liofilizatory, liofilizatory produkcyjne, liofilizatory laboratoryjne, sterylizatory wysokociśnieniowe, liczniki komórek, liczniki cząstek, próbniki powietrza, palniki laboratoryjne, urządzenia
do mikrobiologii, testy sterylności, 37 serwis urządzeń medycznych
i laboratoryjnych takich jak sterylizatory parowe, sterylizatory powietrzne, sterylizatory niskotemperaturowe, sterylizatory plazmowe,
sterylizatory na tlenek etylenu, autoklawy medyczne, autoklawy laboratoryjne, sterylizatory na tlenek etylenu, sterylizatory kasetowe,
sterylizatory produkcyjne, sterylizatory farmaceutyczne, myjnie-dezynfektory, myjnie medyczne, myjnie do kaczek i basenów, zmywarki
laboratoryjne, zmywarki farmaceutyczne, urządzenia do bio-dekontaminacji pomieszczeń, generatory nadtlenku wodoru, sterylizatory
pomieszczeń, zamgławiacze, urządzenia do dezynfekcji, sanitizery,
systemy HPV i VHP, izolatory, stanowiska aseptyczne, komory sterylne, przestrzenie i pomieszczenia czyste, urządzenia do dekontaminacji, zgrzewarki, cieplarki, chłodziarki, lodówki, zamrażarki, suszarki,
inkubatory, komory temperaturowe, komory klimatyczne, kontenery
do sterylizacji, oprogramowanie do zarządzania obiegiem narzędzi,
oprogramowanie do centralnej sterylizatorni, myjki ultrasonograficzne, sprężarki, myjnie do łózek, komory dezynfekcyjne, komory
do materacy, myjnie do wózków, komory laminarne, komory biologiczne, suszarki do narzędzi, systemy oczyszczania wody, odwrócona osmoza, demineralizatory, sterylizatory wysokociśnieniowe,
liczniki komórek, liczniki cząstek, palniki laboratoryjne, urządzenia
do mikrobiologii.

(111) 315215
(220) 2018 04 06
(210) 484524
(151) 2018 10 08
(441) 2018 06 18
(732) RAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SALIREO
(510), (511) 9 programy komputerowe, software, oprogramowanie,
magnetyczne nośniki danych, dyski, dyskietki, płyty kompaktowe,
pamięci USB zawierające programy komputerowe, CD-ROMy, DVD
i inne nośniki nagrań cyfrowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, czytniki informatyczne, dane na nośnikach optycznych, napędy dyskowe, publikacje elektroniczne, w tym dotyczące finansów
i podatków, optyczne nośniki danych, kasy rejestrujące, maszyny
liczące, 35 usługi księgowe, rachunkowe i podatkowe, doradztwo
podatkowe, usługi konsultingowe w zakresie podatków, planowanie w zakresie podatków, przygotowywanie zeznań podatkowych,
prowadzenie ksiąg, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, zarządzanie działalnością gospodarczą i usługi informacyjne w zakresie
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podatków, analiza kosztów, audyt przedsiębiorstw, prognozy ekonomiczne, analizy celów podatkowych, 42 projektowanie i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe,
instalacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych komputerowych,
powielanie oprogramowania, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja danych przez programy
komputerowe, wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
instalowanie i naprawa programów komputerowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów
komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego i projektowania stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 315216
(220) 2018 04 06
(210) 484535
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 11
(732) MARIAŃSKI SEBASTIAN FUTURE, Jelenia Góra, PL.
(540) NECO
(510), (511) 9 okulary polaryzacyjne, 11 latarki, 28 artykuły wędkarskie, sprzęt wędkarski, wędki, kołowrotki, spławiki, żyłki, plecionki,
haczyki, wskaźniki brania, czujniki brania, podbieraki, siatki, przynęty, torby i pokrowce na sprzęt wędkarski, pudełka na przynęty wędkarskie.
(111) 315217
(220) 2018 04 09
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) MATUSZAK PAWEŁ, Poznań, PL.
(540) Eltra
(540)

(210) 484576

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13
(510), (511) 9 analizatory audio, analogowe modyfikatory dźwięku,
aparatura i urządzenia do odtwarzania płyt, budziki z radiem, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe procesory dźwięku, cyfrowe
urządzenia do rejestrowania dźwięku, części i akcesoria do urządzeń
audio, domowe głośniki audio, dyktafony, dyktafony cyfrowe, dyski
optyczne z nagraniami audio, elektroakustyczne korektory częstotliwości, elektroniczne procesory sygnałów audio do kompensacji
zniekształceń dźwięku w głośnikach, elektroniczne urządzenia audio, elektryczne i elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe,
elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, głośniki, głośniki
audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki do gramofonów, głośniki [sprzęt audio], głośniki wysokotonowe, głośniki z wbudowanymi
wzmacniaczami, igły do adapterów, igły gramofonowe, interfejsy
audio, kompresory audio, korektory graficzne, korektory graficzne
[urządzenia audio], magnetofony kasetowe [audio], magnetofony
taśmowe, mikrofony, miksery dźwięku, miksery [sprzęt audio], monitory radiowe do odtwarzania dźwięków i sygnałów, nagrywarki
dźwięku, obudowy głośników, obudowy głośników audio, odbiorniki audio, odbiorniki radiowe, odbiorniki wzmacniające dźwięk, odtwarzacze audio, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarzacze dźwięku,
odtwarzacze kaset, odtwarzacze kaset audio, odtwarzacze kaset
magnetofonowych, odtwarzacze płyt gramofonowych, odtwarzacze stereo, przenośne radiomagnetofony, radia, radia [odbiorniki
radiowe], radia przenośne, radia samochodowe, radiobudziki, radiomagnetofony, radioodbiorniki, ramiona gramofonowe, słuchawki
stereofoniczne, słuchawki [zakładane na głowę], sprzęt audio, sprzęt
do odtwarzania dźwięku, sprzęt konferencyjny audio, sprzęt nagrywający audio, sprzęt stereofoniczny, szafy grające, talerze obrotowe
do gramofonów, talerze obrotowe gramofonów, taśmy audio, taśmy
do czyszczenia głowic magnetofonów, taśmy do zapisywania dźwięku, taśmy fonograficzne, taśmy z zarejestrowanym dźwiękiem, tunery częstotliwości radiowej, tunery do odbioru radia, tunery radiowe,
tunery stereo, urządzenia audio hi-fi, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, urządzenia do nagrywania audio, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do wzmacniania dźwięku, urządzenia hi-fi, urządzenia stereo, urządzenia wzmacniające stereo, wkładki gramofonów, wzmacniacze audio, wzmacniacze dźwięku, wzmacniacze
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słuchawkowe, wzmacniacze stereo, zestawy słuchawek z mikrofonem, urządzenia przełączające audio, urządzenia służące do wzmacniania dźwięku, urządzenia do przetwarzania dźwięków, urządzenia do przetwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania audio,
urządzenia do efektów audio, urządzenia do cyfryzacji sygnałów
audio, urządzenia czyszczące do głowic audio, tłumiki hałasu audio,
sprzęt stereo do pojazdów, systemy głośnikowe, systemy pa [do odbioru i przesyłania wzmocnionego dźwięku], ramiona adapterów,
samochodowe urządzenia stereofoniczne, samochodowe zestawy
audio, samochodowe zestawy stereo, scalone wzmacniacze audio,
słuchawki, słuchawki dokanałowe, słuchawki douszne, radia do pojazdów, odtwarzacze kasetowe samochodowe, osobiste urządzenia
stereofoniczne, płytki z układami audio, procesory dźwięku, procesory dźwiękowe wielokanałowe, procesory dźwięku przestrzennego,
odbiorniki częstotliwości radiowych, głośniki samochodowe, głośniki do pojazdów, głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, adaptery, aparaty do wytwarzania dźwięków.

(111) 315218
(220) 2018 04 09
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) MATUSZAK PAWEŁ, Poznań, PL.
(540) TONSIL
(540)

Nr 3/2019

audio, samochodowe zestawy stereo, scalone wzmacniacze audio,
słuchawki, słuchawki dokanałowe, słuchawki douszne, radia do pojazdów, odtwarzacze kasetowe samochodowe, osobiste urządzenia
stereofoniczne, płytki z układami audio, procesory dźwięku, procesory dźwiękowe wielokanałowe, procesory dźwięku przestrzennego,
odbiorniki częstotliwości radiowych, głośniki samochodowe, głośniki
do pojazdów, głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych,
adaptery, aparaty do wytwarzania dźwięków.

(111) 315219
(220) 2018 04 09
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) MATUSZAK PAWEŁ, Poznań, PL.
(540) Diora
(540)

(210) 484579

(210) 484577

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.16, 26.11.22
(510), (511) 9 analizatory audio, analogowe modyfikatory dźwięku,
aparatura i urządzenia do odtwarzania płyt, budziki z radiem, cyfrowe
odtwarzacze muzyki, cyfrowe procesory dźwięku, cyfrowe urządzenia
do rejestrowania dźwięku, części i akcesoria do urządzeń audio, domowe głośniki audio, dyktafony, dyktafony cyfrowe, dyski optyczne
z nagraniami audio, elektroakustyczne korektory częstotliwości, elektroniczne procesory sygnałów audio do kompensacji zniekształceń
dźwięku w głośnikach, elektroniczne urządzenia audio, elektryczne
i elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe, elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, głośniki, głośniki audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki do gramofonów, głośniki [sprzęt audio], głośniki wysokotonowe, głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, igły
do adapterów, igły gramofonowe, interfejsy audio, kompresory audio,
korektory graficzne, korektory graficzne [urządzenia audio], magnetofony kasetowe [audio], magnetofony taśmowe, mikrofony, miksery
dźwięku, miksery [sprzęt audio], monitory radiowe do odtwarzania
dźwięków i sygnałów, nagrywarki dźwięku, obudowy głośników, obudowy głośników audio, odbiorniki audio, odbiorniki radiowe, odbiorniki wzmacniające dźwięk, odtwarzacze audio, odtwarzacze cyfrowe
audio, odtwarzacze dźwięku, odtwarzacze kaset, odtwarzacze kaset
audio, odtwarzacze kaset magnetofonowych, odtwarzacze płyt gramofonowych, odtwarzacze stereo, przenośne radiomagnetofony, radia, radia [odbiorniki radiowe], radia przenośne, radia samochodowe,
radiobudziki, radiomagnetofony, radioodbiorniki, ramiona gramofonowe, słuchawki stereofoniczne, słuchawki [zakładane na głowę],
sprzęt audio, sprzęt do odtwarzania dźwięku, sprzęt konferencyjny
audio, sprzęt nagrywający audio, sprzęt stereofoniczny, szafy grające,
talerze obrotowe do gramofonów, talerze obrotowe gramofonów, taśmy audio, taśmy do czyszczenia głowic magnetofonów, taśmy do zapisywania dźwięku, taśmy fonograficzne, taśmy z zarejestrowanym
dźwiękiem, tunery częstotliwości radiowej, tunery do odbioru radia,
tunery radiowe, tunery stereo, urządzenia audio hi-fi, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, urządzenia do nagrywania audio, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do wzmacniania dźwięku,
urządzenia hi-fi, urządzenia stereo, urządzenia wzmacniające stereo,
wkładki gramofonów, wzmacniacze audio, wzmacniacze dźwięku,
wzmacniacze słuchawkowe, wzmacniacze stereo, zestawy słuchawek
z mikrofonem, urządzenia przełączające audio, urządzenia służące
do wzmacniania dźwięku, urządzenia do przetwarzania dźwięków,
urządzenia do przetwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania audio, urządzenia do efektów audio, urządzenia do cyfryzacji sygnałów
audio, urządzenia czyszczące do głowic audio, tłumiki hałasu audio,
sprzęt stereo do pojazdów, systemy głośnikowe, systemy pa [do odbioru i przesyłania wzmocnionego dźwięku], ramiona adapterów,
samochodowe urządzenia stereofoniczne, samochodowe zestawy

(531) 27.05.01, 27.05.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 16.01.15, 26.11.22
(510), (511) 9 analizatory audio, analogowe modyfikatory dźwięku,
aparatura i urządzenia do odtwarzania płyt, budziki z radiem, cyfrowe
odtwarzacze muzyki, cyfrowe procesory dźwięku, cyfrowe urządzenia
do rejestrowania dźwięku, części i akcesoria do urządzeń audio, domowe głośniki audio, dyktafony, dyktafony cyfrowe, dyski optyczne
z nagraniami audio, elektroakustyczne korektory częstotliwości, elektroniczne procesory sygnałów audio do kompensacji zniekształceń
dźwięku w głośnikach, elektroniczne urządzenia audio, elektryczne
i elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe, elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, głośniki, głośniki audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki do gramofonów, głośniki [sprzęt audio], głośniki wysokotonowe, głośniki z wbudowanymi wzmacniaczami, igły
do adapterów, igły gramofonowe, interfejsy audio, kompresory audio,
korektory graficzne, korektory graficzne [urządzenia audio], magnetofony kasetowe [audio], magnetofony taśmowe, mikrofony, miksery
dźwięku, miksery [sprzęt audio], monitory radiowe do odtwarzania
dźwięków i sygnałów, nagrywarki dźwięku, obudowy głośników, obudowy głośników audio, odbiorniki audio, odbiorniki radiowe, odbiorniki wzmacniające dźwięk, odtwarzacze audio, odtwarzacze cyfrowe
audio, odtwarzacze dźwięku, odtwarzacze kaset, odtwarzacze kaset
audio, odtwarzacze kaset magnetofonowych, odtwarzacze płyt gramofonowych, odtwarzacze stereo, przenośne radiomagnetofony, radia, radia [odbiorniki radiowe], radia przenośne, radia samochodowe,
radiobudziki, radiomagnetofony, radioodbiorniki, ramiona gramofonowe, słuchawki stereofoniczne, słuchawki [zakładane na głowę],
sprzęt audio, sprzęt do odtwarzania dźwięku, sprzęt konferencyjny
audio, sprzęt nagrywający audio, sprzęt stereofoniczny, szafy grające,
talerze obrotowe do gramofonów, talerze obrotowe gramofonów, taśmy audio, taśmy do czyszczenia głowic magnetofonów, taśmy do zapisywania dźwięku, taśmy fonograficzne, taśmy z zarejestrowanym
dźwiękiem, tunery częstotliwości radiowej, tunery do odbioru radia,
tunery radiowe, tunery stereo, urządzenia audio hi-fi, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, urządzenia do nagrywania audio, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do wzmacniania dźwięku,
urządzenia hi-fi, urządzenia stereo, urządzenia wzmacniające stereo,
wkładki gramofonów, wzmacniacze audio, wzmacniacze dźwięku,
wzmacniacze słuchawkowe, wzmacniacze stereo, zestawy słuchawek
z mikrofonem, urządzenia przełączające audio, urządzenia służące
do wzmacniania dźwięku, urządzenia do przetwarzania dźwięków,
urządzenia do przetwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania audio, urządzenia do efektów audio, urządzenia do cyfryzacji sygnałów
audio, urządzenia czyszczące do głowic audio, tłumiki hałasu audio,
sprzęt stereo do pojazdów, systemy głośnikowe, systemy pa [do odbioru i przesyłania wzmocnionego dźwięku], ramiona adapterów,
samochodowe urządzenia stereofoniczne, samochodowe zestawy
audio, samochodowe zestawy stereo, scalone wzmacniacze audio,
słuchawki, słuchawki dokanałowe, słuchawki douszne, radia do pojazdów, odtwarzacze kasetowe samochodowe, osobiste urządzenia
stereofoniczne, płytki z układami audio, procesory dźwięku, procesory dźwiękowe wielokanałowe, procesory dźwięku przestrzennego,
odbiorniki częstotliwości radiowych, głośniki samochodowe, głośniki
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do pojazdów, głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych,
adaptery, aparaty do wytwarzania dźwięków.

(111) 315220
(220) 2018 04 11
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 18
(732) STEFAŃCZYK TOMASZ, Częstochowa, PL.
(540) A-ligner ortodoncja cyfrowa
(540)

(210) 484665

(531) 27.05.01, 26.02.01, 26.03.23, 26.11.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, 10 prowadniki jako przyrządy ortodontyczne, retainery jako przyrządy ortodontyczne, transfery
jako przyrządy ortodontyczne, aparaty jako przyrządy ortodontyczne, nakładki ortodoncji, 44 stomatologia.
(111) 315221
(220) 2018 06 13
(210) 487026
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) FUNDACJA SPEŁNIONYCH MARZEŃ, Warszawa, PL.
(540) OnkoLiga
(510), (511) 9 nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie
zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków
optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, 35 usługi prowadzenia sklepu i hurtowni
wielobranżowej oraz sklepu internetowego w zakresie: odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży niżej wymienionych
towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym:
apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki
kartek samoprzylepnych, bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi, galanteria odzieżowa damska
i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, kalendarze, książki,
prospekty, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka, kubki,
kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset,
ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze do butelek,
pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki, kieliszki
i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki
skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki,
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 41 Usługi organizowania imprez, zawodów i turniejów sportowych, usługi rozrywki i nauczania: organizacja rozrywkowych widowisk, rozrywkowych
widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, usługi produkcji filmów
dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych, usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi dostarczania: rozrywki i usług
edukacyjnych za pośrednictwem Internetu, dostępu do usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 ze stron WWW poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych,
sportowych, rekreacyjnych, festynów i festiwali, usługi wydawnicze:
publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism, gazet w formie elektronicznej,
udostępnianie ich w sieci internetowej, usługi teatralne, usługi instruktorskie (choreografów), usługi organizowania i prowadzenia zjazdów,
konferencji, konkursów piękności, przyjęć, spektakli, parków rozrywki,
przedstawień teatralnych, przedstawień teatralnych z udziałem osób
niepełnosprawnych, usługi planowania przebiegu przyjęć, imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wypożyczania sprzętu sportowego, usługi prowadzenia zajęć edukacyjnych
w formie warsztatów terapii zajęciowej i edukacji przez sztukę i muzy-
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kę, usługi organizowania festynów, imprez dobroczynnych połączonych ze zbiórką funduszy, usługi organizacji prezentacji artystycznych
osób niepełnosprawnych.

(111) 315222
(220) 2018 06 20
(210) 487344
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 20
(732) TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) PROJET
(510), (511) 40 usługi cięcia, cięcie laserem i wodą, cięcie strumieniem wodnym pod wysokim ciśnieniem, obróbka szyb, drewna, metali, ceramiki, gumy, kamienia, tworzyw, drewna i innych materiałów,
obróbka i przetwarzanie materiałów, produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów.
(111) 315223
(220) 2018 06 20
(210) 487345
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 20
(732) TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) ECOJET
(510), (511) 7 maszyny tnące z wykorzystaniem wody pod wysokim
ciśnieniem i wody pod ultra wysokim ciśnieniem, pompy wysokociśnieniowe, części do urządzeń do cięcia strumieniem wody, zawory
wysokociśnieniowe, cylindry wysokociśnieniowe, przyrządy do pomiaru wysokiego ciśnienia, przecinarki do metalu, ceramiki, szkła,
betonu i kamienia, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, pompy, kompresory i wentylatory.
(111) 315224
(220) 2018 06 20
(210) 487361
(151) 2019 01 14
(441) 2018 08 20
(732) TECHJET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) MEGAJET
(510), (511) 40 usługi cięcia, cięcie laserem i wodą, cięcie strumieniem wodnym pod wysokim ciśnieniem, obróbka szyb, drewna, metali, ceramiki, gumy, kamienia, tworzyw, drewna i innych materiałów,
obróbka i przetwarzanie materiałów, produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wykonanych elementów.
(111) 315225
(220) 2018 07 20
(210) 488446
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) INTER API SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Milanówek, PL.
(540) BREGINSY
(510), (511) 25 odzież, spodnie, legginsy, getry, odzież sportowa
do jazdy konnej, w tym: czapki i cylindry do jazdy konnej, kapelusze
jeździeckie, spodnie sportowe, bryczesy, kurtki i kamizelki do jazdy
konnej, rękawiczki jeździeckie, skarpety, podkolanówki, podkoszulki,
koszule i bluzki dojazdy konnej na konkursach, zawodach i pokazach
hippicznych, buty do jazdy konnej, sztylpy, czapsy, paski, fraki jeździeckie, pokrowce na fraki jeździeckie, pokrowce na buty dojazdy
konnej, chusty, fulardy, czapki, plastrony, szaliki, krawaty.
(111) 315226
(220) 2018 06 28
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 13
(732) SMARTSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) SmartBaker
(540)

(210) 487652

Kolor znaku: czerwony, niebieski, ciemnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 08.01.01, 08.01.03
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne,
sprzęt komputerowy, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie komputerowe
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do obsługi piekarni, ciastkarni, cukierni, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie do analizy danych biznesowych, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, 35 promowanie [reklama] działalności
gospodarczej, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, marketing w ramach wydawania oprogramowania, udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich w zakresie oprogramowania, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem
strony internetowej, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, programowanie
komputerów i konserwacja programów komputerowych, programowanie aplikacji multimedialnych, programowanie stron internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych,
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi
w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu
komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem
i oprogramowaniem komputerowym, usługi konsultacyjne związane
z oprogramowaniem komputerowym, badania nad oprogramowaniem komputerowym, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym [pomoc techniczna], dostarczanie informacji
o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem
strony internetowej, odzyskiwanie danych komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 315227
(220) 2018 05 24
(210) 486291
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) FUNDACJA INSTYTUT STUDIÓW WSCHODNICH, Warszawa, PL.
(540) FORUM INNOWACJI
(540)

korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, przygotowywanie reklam prasowych, telemarketing, edycja tekstów, tworzenie
tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi public relations, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, 41 fotografie,
fotoreportaże, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie warsztatów jako szkoleń, organizowanie
konkursów jako działalność edukacyjna lub rozrywkowa, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów,
innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja widowisk,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów innych niż teksty reklamowe .

(111) 315228
(220) 2018 07 17
(151) 2019 01 07
(441) 2018 08 20
(732) CHUNHONG SHI, Foshan City, CN.
(540) FATECH
(540)

(210) 488334

(531) 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 9 przyrządy do pomiarów geodezyjnych, bezpieczniki
układowe, przewodniki elektryczne, liczniki, wtyczki elektryczne, rezystory elektryczne, wyłączniki elektryczne, rozdzielnice elektryczne, jednostki łączące [styki elektryczne].
(111) 315229
(220) 2018 04 11
(210) 484668
(151) 2018 10 22
(441) 2018 07 02
(732) ATTIS BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ATTIS
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpieczenia.
(111) 315230
(220) 2018 04 11
(151) 2018 10 22
(441) 2018 07 02
(732) SANECKI PRZEMYSŁAW D&P, Puchały, PL.
(540) DiP
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony, żółty, zielony
(531) 01.01.05, 01.01.10, 01.05.02, 05.03.11, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, aktówki jako materiały biurowe,
albumy, almanachy jako roczniki, biuletyny informacyjne, bloki jako
artykuły papiernicze, broszury, chorągiewki papierowo, formularze
jako blankiety i druki, czasopisma jako periodyki, emblematy, pieczęcie papierowe, fotografie wydrukowane, gazety, indeksy, skorowidze,
kalendarze, książki, materiały piśmienne, naklejki adresowe, nalepki,
naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, notesy podręczne, obwoluty na luźne kartki, papier do pisania jako papier listowy, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, pieczątki z adresem,
pióra i długopisy jako artykuły biurowe, podkładki na biurko, podpórki
do książek, podręczniki jako książki, pojemniki na ołówki, prospekty,
przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przy rządy do pisania, przy
rządy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka kartonowe lub
papierowe, segregatory na luźne kartki, spinacze do papieru, ulotki,
zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze, zeszyty do pisania
lub rysowania, 35 usługi marketingowe, prezentowanie produktów
w mediach, maszynopisanie, obróbka tekstów, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama
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(210) 484672

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe materiały elementy budowlane i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe, metalowe konstrukcje i budynki
przenośne.
(111) 315231
(220) 2018 04 11
(210) 484708
(151) 2018 10 22
(441) 2018 07 02
(732) GREENLAND TECHNOLOGIA EM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Trzcianki, PL.
(540) Greenland TECHNOLOGIA EM
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12

Nr 3/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 1 preparaty bakteriologiczne inne niż do użytku medycznego i weterynaryjnego, biologiczne preparaty inne niż użytku
medycznego i weterynaryjnego, humus, kultury mikroorganizmów
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, nawozy, 41 edukacja, organizowanie i prowadzenie konferencji, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie seminariów
i sympozjów, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych.

(111) 315232
(220) 2018 04 12
(210) 484737
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) STELLO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 21 szklanki, kieliszki, dzbanki, karafki.
(111) 315233
(220) 2018 04 12
(210) 484738
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) SENIA
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 20 meble tapicerowane.
(111) 315234
(220) 2018 04 12
(210) 484746
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) liga mistrzów milenium
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, arkusze informacyjne lub wyników, banery wystawowe wykonane z kartonu lub papieru, bilety także wstępu, biuletyny także drukowane, informacyjne,
w dziedzinie gier, bloczki do zapisywania wyników, bony także towarowe, upominkowe, wartościowe, broszury także dotyczące gier,
drukowane, z programem, czasopisma: branżowe, periodyki, z plakatami, dekoracje z papieru, flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety także na imprezy, drukowane
emblematy, drukowane foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane rozkłady, emblematy papierowe,
etykiety nie z materiału tekstylnego, przylepne z papieru, z papieru, z kartonu, formularze: czyste, blankiety, druki, instrukcje do gier
komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko,
spotkań, ścienne, agendy, karty, drukowane, informacyjne, rejestracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe, książeczki
kuponowe, książki: z dziedziny gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane, z zakładami, kwestionariusze
drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe także drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, notesy, ołówki, papier, periodyki jako
czasopisma także drukowane, pióra i długopisy, plakaty reklamowe,
programy drukowane, programy imprez, prospekty, publikacje drukowane, rysunki, szyldy z papieru lub z kartonu także reklamowe,
ulotki, zakładki do książek lub stron, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, fakturowanie, gromadzenie danych, gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych
w transmisjach elektronicznych, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, organizowanie i prowadzenie aukcji także internetowych, organizowanie
programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych
lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywa-
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cyjnych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów
i towarów mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży także dla osób trzecich, prowadzenie aukcji, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, publikacja reklam lub treści reklamowych, publikowanie druków do celów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych także online,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych także
w Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie reklam także dla osób trzecich, rozpowszechnianie
reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online
w Internecie, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w sieci detalicznej
i hurtowej stacjonarnej oraz on-line towarów jak: afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, arkusze informacyjne oraz wyników, banery
wystawowe wykonane z kartonu lub papieru, bilety także wstępu,
biuletyny także drukowane, informacyjne, w dziedzinie gier, bloczki
do zapisywania wyników, bony także towarowe, upominkowe, wartościowe, broszury także dotyczące gier, drukowane, z programem,
czasopisma: branżowe, periodyki, z plakatami, dekoracje z papieru,
flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety także na imprezy, drukowane emblematy, drukowane
foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe,
drukowane rozkłady, emblematy papierowe, etykiety nie z materiału
tekstylnego, przylepne z papieru, z papieru, z kartonu, formularze:
czyste, blankiety, druki, instrukcje do gier komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko, spotkań, ścienne, agendy,
karty, drukowane, informacyjne, rejestracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe, książeczki kuponowe, książki: z dziedziny
gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane, z zakładami, kwestionariusze naklejki, nalepki, notatniki, notesy,
ołówki, papier, periodyki jako czasopisma także drukowane, pióra
i długopisy, plakaty reklamowe, programy drukowane, programy
imprez, prospekty, publikacje drukowane, rysunki, szyldy z papieru
lub z kartonu także reklamowe, ulotki, zakładki do książek lub stron,
tworzenie tekstów reklamowych, usługi aukcji i aukcji odwrotnych,
usługi aukcji online dla osób trzecich, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z grami, usługi w zakresie programów lojalnościowych,
usługi w zakresie zamówień on-line, usługi wynajmu automatów
do sprzedaży, zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi także wykorzystującymi znaczki
handlowe, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, 41 administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich,
bukmacherstwo również przyjmowanie zakładów na wyścigi konne,
centra rozrywki, chronometraż imprez sportowych, dostarczanie
informacji na temat aktywności sportowych, edukacja, rozrywka
i sport, gry losowe, gry oferowane on-line w sieci informatycznej
również nie do pobrani, hazard, informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, organizacja gier, organizacja
i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja zawodów w grach elektronicznych, organizowanie i prowadzenie gier i loterii, organizowanie
turniejów także rekreacyjnych i sportowych, produkcja studiów filmowych, prowadzenie gier losowych dla wielu graczy, prowadzenie
loterii, prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich, publikacja broszur,
publikowanie online elektronicznych książek i czasopism, rozrywka
interaktywna on-line, salony gier automatycznych, udostępnianie
gier za pośrednictwem systemów komputerowych, udostępnianie
interaktywnych gier komputerowych on-line, udostępnianie kasyn
na cele gier hazardowych, usługi gier, usługi gier elektronicznych
świadczone za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, usługi hazardowe on-line, usługi loterii, usługi organizowania zakładów,
usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom on-line, usługi
salonów gier wirtualnej rzeczywistości, usługi salonów z grami wideo, usługi świadczone przez kasyna, usługi w zakresie gier do celów
rozrywkowych, usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych
świadczone za pośrednictwem Internetu także w światowej sieci komunikacyjnej, usługi w zakresie gier świadczone za pomocą środków
łącznościowych przez terminale komputerowe lub telefon komórko-

732

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

wy, usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone
on-line z sieci komputerowej, usługi w zakresie rozrywki w postaci
gier wideo, usługi wynajmu automatów do gier do salonów gier,
usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, wynajem maszyn i urządzeń do gier, wynajem sprzętu do gier
także gier video, wynajem urządzeń do gier, wynajmowanie maszyn
rozrywkowych, wypożyczanie automatów do gry, wypożyczanie gier
wideo, wypożyczanie maszyn do gier wideo, wypożyczanie sprzętu
do gier elektronicznych, zakłady, zapewnianie dostępu do gier wideo on-line.

(111) 315235
(220) 2018 04 12
(210) 484755
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.
PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ZAMOŚCIU, Zamość, PL.
(540) S.P. Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ZAMOŚĆ
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.01.06, 26.11.01, 26.11.13, 24.13.01,
24.13.22, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki (artykuły biurowe), artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), biuletyny informacyjne, broszury,
formularze (blankiety, druki), kalendarze, kartki z życzeniami, pióra
i długopisy (artykuły biurowe), torby papierowe.
(111) 315236
(220) 2018 04 12
(151) 2018 10 22
(441) 2018 07 02
(732) BOZKURT METE, Łódź, PL.
(540) CA CAZZOTTI
(540)

(210) 484756
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instalacja systemów oświetleniowych, instalacja urządzeń elektrycznych, instalacja sprzętu audiowizualnego, instalacja urządzeń oświetleniowych, instalacja systemów komputerowych, instalacja anten
satelitarnych, instalacja sieci komputerowych, instalacja i naprawa
sprzętu komputerowego, instalacja kabli do dostępu do Internetu,
instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, instalacja okablowania do przekazu telekomunikacyjnego, instalacja
okablowania w biurach w celu umożliwienia przesyłania danych,
usługi konsultacyjne związane z instalacją, konserwacją i naprawą
sprzętu komputerowego, instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu do sieci komputerowych i technologii informacyjnej, instalacja
i konserwacja sprzętu komputerowego i sieci komputerowych i dostępu do Internetu, instalacja pasywnej ochrony przeciwpożarowej,
instalacja aktywnej ochrony przeciwpożarowej, instalacja systemów
wyciągowych dymu, instalacja systemów gaszenia pożaru, instalacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, instalacja systemów
telewizji przemysłowej, instalacja systemów zarządzania ruchem,
instalacja systemów fizycznej kontroli dostępu, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, instalacja systemów oświetlenia
elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, usługi doradcze
związane z instalacją sprzętu przeciwpożarowego, instalacja alarmów, instalacja systemów zabezpieczających, instalacja systemów
ewakuacji przeciwpożarowej, instalacja, konserwacja i naprawa
alarmów antywłamaniowych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych,
instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja systemów ochrony
środowiska, 42 doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym (pomoc techniczna), oprogramowanie komputerowe
(projektowanie, instalacja, aktualizacja), usługi kalibracji związane
z oprogramowaniem komputerowym, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem komputerowym, udzielanie porad technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym.

(111) 315238
(220) 2018 04 12
(210) 484765
(151) 2018 10 22
(441) 2018 07 02
(732) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO CSS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jaroszowiec, PL.
(540) kokogood ...KARMIMY NATURĄ
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież.
(111) 315237
(220) 2018 04 12
(151) 2018 10 22
(441) 2018 07 02
(732) URKOM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL.
(540) URKOM
(540)

(210) 484760

Kolor znaku: zielony, czerwony
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, instalacje
elektryczne, elektryczne instalacje sterujące, instalacje elektrycznego okablowania, elektryczne instalacje do kontroli dostępu, elektryczne i elektroniczne instalacje do wideomonitoringu, kable elektryczne, kable światłowodowe, kamery wideo, komputery, modemy,
monitory (programy komputerowe), monitory(sprzęt komputerowy),
odbiorniki audiowizualne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, projektory, przewody elektryczne, szafy rozdzielcze (elektryczność), telefony, 37 instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, układanie kabli,

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, zielony, żółty
(531) 03.07.03, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 kiełbasy, pasztety, wyroby garmażeryjne ujęte w tej
klasie, wędliny, mięso, porcje mięsa wędzonego, wszystkie wyżej wymienione na bazie mięsa drobiowego.
(111) 315239
(220) 2018 04 12
(210) 484774
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) KULIŚ MIROSŁAW WYDAWNICTWO WESTA-DRUK, Łódź, PL.
(540) Improatak
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, szkoleń, warsztatów o tematyce teatralnej, produkcja
przedstawień teatralnych, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych.
(111) 315240
(220) 2018 04 12
(210) 484775
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) KULIŚ MIROSŁAW WYDAWNICTWO WESTA-DRUK, Łódź, PL.
(540) Impro Atak
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(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, szkoleń, warsztatów o tematyce teatralnej, produkcja
przedstawień teatralnych, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych.

(111) 315241
(220) 2018 04 13
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 02
(732) SILVER MONKEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SILVER MONKEY
(540)

(210) 484780

(531) 03.05.19, 03.05.20, 27.05.01
(510), (511) 9 alkoholomierze, anteny, aplikacje komputerowe
do pobrania, baterie elektryczne, czytniki [sprzęt do przetwarzania
danych], czytniki książek cyfrowych, diody świecące [LED], elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego sterowania,
elektroniczne pióra [ekranopisy], etui na smartfony, folie ochronne
dostosowane do smartfonów, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, głośniki, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable
światłowodowe, kamery wideo, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie)
(monopody ręczne), klawiatury komputerowe, ładowarki do baterii,
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 analizujące masę ciała, wyzwalacze migawki [fotografia], zegarki inteligentne,
zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, zestawy na głowę
do rzeczywistości wirtualnej, komputery, tablety, komputery przenośne [laptopy], komputery przenośne [notebooki], rysiki komputerowe, uchwyty do mocowania przystosowane do komputerów,
uchwyty do mocowania przystosowane do monitorów komputerowych, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia
rąk, uchwyty na tablety przystosowane do użytku w samochodach,
uchwyty na deskę rozdzielczą do urządzeń nawigacyjnych, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, uchwyty do kamer
montowanych do kasków, uchwyty ścienne dla monitorów telewizyjnych, uchwyty przystosowane do telefonów komórkowych, uchwyty
samochodowe do telefonów, uchwyty do aparatów fotograficznych,
uchwyty do głośników, huby USB, komputerowe koncentratory sieciowe, 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) 315242
(220) 2018 04 13
(210) 484820
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 25
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA SILKY MATT
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
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
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady do makijażu, podkłady
i pudry kosmetyczne do twarzy, pudry w kamieniu, środki do usuwania 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, lecznicze podkłady
i pudry kosmetyczne.
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(111) 315243
(220) 2018 04 13
(210) 484821
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 25
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA BOTANICAL ESSENCE
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki kolorowe,
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) 315244
(220) 2018 04 13
(210) 484822
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 25
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA COLOR PERFECTION
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
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
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady do makijażu, podkłady
i pudry kosmetyczne do twarzy, pudry w kamieniu, środki do usuwania 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, lecznicze podkłady
i pudry kosmetyczne.
(111) 315245
(220) 2018 04 13
(210) 484825
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE, Warszawa, PL.
(540) MłChPL
(510), (511) 16 foldery, czasopisma, albumy, broszury, książki, fotografie, kalendarze, artykuły biurowe, 41 usługi w zakresie organizowania pokazów i wystaw, przeglądów hodowlanych, tresura
zwierząt, szkolenie sędziów, organizowanie konferencji popularno-naukowych i popularyzowanie wiedzy o rasie, publikowanie książek, podręczników, tekstów innych niż reklamowe, organizowanie
sympozjów naukowych, organizowanie konkursów, kursów edukacyjnych, organizowanie koncertów, seminariów, prelekcji i wykładów, ustanawianie i wręczanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie
hodowli zwierząt, 42 prowadzenie rejestrów i księgi rodowodowej
psów, wydawanie metryk, 44 usługi weterynaryjne, usługi kosmetyczne dla zwierząt.
(111) 315246
(220) 2018 04 13
(210) 484828
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE, Warszawa, PL.
(540) DOG EURO SHOW POLAND 2018
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
26.04.01, 26.04.15, 03.01.08, 03.01.26
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(510), (511) 16 foldery, czasopisma, albumy, broszury, książki, fotografie, kalendarze, artykuły biurowe, 41 usługi w zakresie organizowania pokazów i wystaw, przeglądów hodowlanych, tresura
zwierząt, szkolenie sędziów, organizowanie konferencji popularno-naukowych i popularyzowanie wiedzy o rasie, publikowanie książek, podręczników, tekstów innych niż reklamowe, organizowanie
sympozjów naukowych, organizowanie konkursów, kursów edukacyjnych, organizowanie koncertów, seminariów, prelekcji i wykładów, ustanawianie i wręczanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie
hodowli zwierząt, 42 prowadzenie rejestrów i księgi rodowodowej
psów, wydawanie metryk, 44 usługi weterynaryjne, usługi kosmetyczne dla zwierząt.

(111) 315247
(220) 2018 04 13
(210) 484829
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 25
(732) OBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piekary Śląskie, PL.
(540) OBRE
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski
(531) 26.02.07, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie energetyki, usługi laboratoryjne, badania i testy inżynieryjne, badania materiałowe, badania naukowe i przemysłowe, badanie jakości produktów, doradztwo techniczne i technologiczne, prace inżynieryjne,
profesjonalne doradztwo dotyczące technologii, projektowanie
techniczne, przeprowadzanie badań jakościowych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, usługi naukowe i technologiczne, usługi
diagnostyki i ekspertyz w zakresie aparatów i urządzeń wysokiego
napięcia, doradztwo techniczne w zakresie aparatów i urządzeń
wysokiego napięcia, ekspertyzy w zakresie technologii, badania
w dziedzinie energii, prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych związanych z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, projektowanie aparatów i urządzeń wysokiego napięcia
na zamówienie.
(111) 315248
(220) 2018 04 13
(210) 484830
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE, Warszawa, PL.
(540) ZKwP
(510), (511) 16 foldery, czasopisma, albumy, broszury, książki, fotografie, kalendarze, artykuły biurowe, 41 usługi w zakresie organizowania pokazów i wystaw, przeglądów hodowlanych, tresura
zwierząt, szkolenie sędziów, organizowanie konferencji popularno-naukowych i popularyzowanie wiedzy o rasie, publikowanie książek, podręczników, tekstów innych niż reklamowe, organizowanie
sympozjów naukowych, organizowanie konkursów, kursów edukacyjnych, organizowanie koncertów, seminariów, prelekcji i wykładów, ustanawianie i wręczanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie
hodowli zwierząt, 42 prowadzenie rejestrów i księgi rodowodowej
psów, wydawanie metryk, 44 usługi weterynaryjne, usługi kosmetyczne dla zwierząt.
(111) 315249
(220) 2018 04 16
(210) 484863
(151) 2018 10 17
(441) 2018 06 25
(732) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żarów, PL.
(540) Prezydent
(510), (511) 16 pióra jako artykuły biurowe, pióra wieczne, pióra kulkowe, pióra żelowe, długopisy, ołówki, cienkopisy, notesy, kalendarze, 18 portfele skórzane, portfele z przegródkami na karty, walizy,
torby podróżne, torby, portfele.
(111) 315250
(220) 2018 04 16
(210) 484879
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 25
(732) PRESTIGE MJM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Ostrów Wielkopolski, PL.
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(540) X MUSIC POWER EXPLOSION
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie imprez rozrywkowych, koncertów,
imprez masowych, organizowanie festiwali, festynów, imprez artystycznych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych,
estradowych, widowisk multimedialnych, widowisk typu światło
i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, organizowanie
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie loterii,
konkursów, turniejów, organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów i wykładów, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych i edukacyjnych, informacja o imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi dyskotek i nocnych klubów, usługi klubowe, usługi
studiów nagrań i studiów filmowych, produkcja i montaż programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów, publikowanie książek,
wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD i/lub DVD, usługi wydawnicze, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicznych on-line, usługi promocji w zakresie
imprez rozrywkowych, koncertów, festiwali, festiwali muzycznych,
festiwali telewizyjnych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych
oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD i/lub
DVD.
(111) 315251
(220) 2017 03 08
(210) 468614
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, PL.
(540) DOLINA NOTECI
(510), (511) 9 nagrania audio, wideo i audiowizualne, oprogramowanie komputerowe i publikacje w formie elektronicznej, dostarczane
drogą elektroniczną z baz danych lub z zasobów udostępnianych
w Internecie (w tym ze stron internetowych), publikacje pobierane
z Internetu, publikacje elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, smycze do okularów, elektroniczne obroże treningowe dla
zwierząt, kamizelki ratunkowe dla zwierząt, elektroniczne podajniki
karmy i napojów dla zwierząt, okulary i odzież ochronna (chroniąca
przed urazami i wypadkami), 35 usługi agencji reklamowych, produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, prasowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych
do komputerowych baz danych, reklama ze pośrednictwem sieci
komputerowych, 38 usługi w zakresie prowadzenia agencji informacyjnych lub prasowych, emisja radiowa i telewizyjna, transmisja
programów radiowych i telewizyjnych, przesłanie informacji tekstowej i obrazowej, poczta elektroniczna, przekaz satelitarny, telewizja
kablowa, łączność poprzez terminale komputerowe, wypożyczanie
urządzeń do przesłania informacji, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci
telefonii komórkowej, usługa prowadzenia portali internetowych
w zakresie rozpowszechniania wiadomości i aktualności, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, zarządzania kontami
abonentów, zapewnienie dostępu do portali internetowych, usługi
zapewnienia dostępu do forów internetowych..
(111) 315252
(220) 2017 03 08
(151) 2017 08 23
(441) 2017 05 08
(732) DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, PL.
(540) DOLINA NOTECI

(210) 468615
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(540)

świadczeń emerytalnych, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], zarządzanie finansami.

Kolor znaku: czarny, biały, złoty
(531) 26.11.02, 26.11.03, 26.11.13, 26.13.25, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 nagrania audio, wideo i audiowizualne, oprogramowanie komputerowe i publikacje w formie elektronicznej, dostarczane
drogą elektroniczną z baz danych lub z zasobów udostępnianych
w Internecie (w tym ze stron internetowych), publikacje pobierane
z Internetu, publikacje elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki danych, smycze do okularów, elektroniczne obroże treningowe
dla zwierząt, kamizelki ratunkowe dla zwierząt, elektroniczne podajniki karmy i napojów dla zwierząt, okulary i odzież ochronna (chroniąca przed urazami i wypadkami), 35 usługi agencji reklamowych,
produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, prasowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, informacja o działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych, reklama ze pośrednictwem sieci komputerowych, 38 usługi w zakresie prowadzenia
agencji informacyjnych lub prasowych, emisja radiowa i telewizyjna,
transmisja programów radiowych i telewizyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, poczta elektroniczna, przekaz satelitarny, telewizja kablowa, łączność poprzez terminale komputerowe,
wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, emisja programów telewizyjnych
i radiowych za pośrednictwem sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych i sieci telefonii komórkowej, usługi prowadzenia portali
internetowych w zakresie rozpowszechniania wiadomości i aktualności, przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, zarządzania kontami abonentów, zapewnianie dostępu do portali internetowych, usługi zapewniania dostępu do forów internetowych.
(111) 315253
(220) 2018 03 12
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) KARPIŃSKI JANUSZ, Komorów, PL.
(540) COLIBRA
(540)
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(210) 483388

(531) 03.07.16, 03.07.21, 27.05.01
(510), (511) 14 naszyjniki, klipsy, kolczyki, bransolety, brosze, łańcuszki, medaliony, obrączki, pierścionki, szpilki ozdobne.
(111) 315254
(220) 2018 06 18
(210) 487214
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ENERGIA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TFI ENERGIA S.A.
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, fundusze inwestycyjne wzajemne, informacje finansowe,
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, usługi finansowania, usługi w zakresie

(111) 315255
(220) 2018 05 04
(210) 485607
(151) 2018 10 22
(441) 2018 06 25
(732) Monster Energy Company, Corona, US.
(540) REHAB THE BEAST!
(510), (511) 5 odżywcze suplementy diety, suplementy diety w postaci płynnej, suplementy diety sprzedawane jako składnik napojów,
suplementy diety jako składnik napojów, napoje ziołowe, napoje
odżywcze, napoje wzbogacone witaminami, napoje wzbogacone
w składniki odżywcze, napoje wzbogacone w aminokwasy, napoje
wzbogacone w zioła, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna,
napoje na bazie kawy, nielecznicze napoje na bazie herbaty, czekolada pitna, ryż, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody spożywcze, cukier, miód, melasa,
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy korzenne, lód, 32 napoje bezalkoholowe, w tym napoje gazowane i napoje energetyzujące, syropy, koncentraty, proszki
i preparaty do sporządzania napojów, w tym do napojów gazowanych i napojów energetyzujących, piwo.
(111) 315256
(220) 2018 07 05
(210) 487886
(151) 2019 01 15
(441) 2018 08 13
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Level Up. Przejdź na następny poziom
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące.
(111) 315257
(220) 2018 07 16
(210) 488266
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 20
(732) KONFERENCJA REKTORÓW AKADEMICKICH SZKÓŁ
POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) KRAUM K
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.03.04, 26.04.01, 26.04.09, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04,
27.05.05, 27.05.21
(510), (511) 41 usługi edukacyjne w zakresie szkolnictwa wyższego polegające na kształceniu studentów w celu ich przygotowania
do pracy zawodowej poprzez prowadzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych, studiów pierwszego i drugiego stopnia
oraz studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów
i szkoleń specjalistycznych, uniwersytetu pierwszego i trzeciego wieku, uniwersytetu licealisty, usługi w zakresie organizacji seminariów,
sympozjów i zjazdów w celach naukowych i edukacyjnych, usługi
biblioteczne realizowane w ramach resortowego i ogólnokrajowego
systemu bibliotecznego polegającego na udostępnieniu i prezentacji
zbiorów, usługi mające na celu krzewienie kultury fizycznej studentów,
usługi w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej, 42 usługi
w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia
usług badawczych, usługi w zakresie kształcenia i promowania kadr
naukowych, 44 usługi medyczne polegające na wykonywaniu badań
laboratoryjnych i diagnostycznych, usługi w zakresie hodowli zwierząt
laboratoryjnych przeznaczonych do badań naukowych.
(111) 315258
(220) 2018 04 16
(210) 484886
(151) 2018 09 26
(441) 2018 06 11
(732) ZEELANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowo Podgórne, PL.
(540) WARZYWNIAK
(510), (511) 30 mieszanka piekarska do wypieku chleba i bułek.
(111) 315259
(220) 2018 04 16
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 04
(732) KALYCIOK ROMUALD, Nędza, PL.
(540) POLEKO Polska Ekologia Sp. z o.o.

(210) 484889

736

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, czarny
(531) 27.05.01, 26.01.03, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, akcesoria łazienkowe, agregaty
klimatyzacyjne i chłodnicze, aparatura grzewcza na energię słoneczną, aparatura i instalacje chłodnicze, armatura bezpieczeństwa
do urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, automatyczne urządzenia do regulacji temperatury do grzejników centralnego ogrzewania,
ciśnieniowe zbiorniki wody, centralne instalacje klimatyzacyjne, instalacje i urządzenia do grzania, ogrzewania, chłodzenia i wentylacji,
grzejniki, kolektory słoneczne do celów grzewczych, kotły, palniki,
bojlery i podgrzewacze, zbiorniki wody, wymienniki ciepła, zawory
stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania, zawory do rur
i rurociągów, zawory powietrzne do instalacji ogrzewania parowego,
zawory regulujące poziom w zbiornikach zawory termostatyczne,
pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, urządzenia
do nadzoru ciśnienia, termiczne sterowniki do instalacji centralnego
ogrzewania, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, handel
i sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz prowadzona przez domy wysyłkowe i Internet artykułami z branży budowlanej, regulatorów energii
oraz wyposażenia i instalacji grzewczych do ogrzewania słonecznego, baterii i ogniw słonecznych, kotłów centralnego ogrzewania,
pomp ciepła, oraz urządzeń stosowanych w instalacjach klimatyzacji
i wentylacji, handel urządzeniami i akcesoriami z branży chemicznej.
(111) 315260
(220) 2018 04 15
(210) 484902
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) LASER PROJEKT 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) LASER PROJEKT 2000 ENERGIA DLA PIĘKNA
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.10, 26.04.12, 26.01.05, 01.01.02
(510), (511) 10 lasery do celów medycznych, aparaty i instrumenty
medyczne, lampy do celów leczniczych, aparatura do radioterapii,
aparatura do oddymiania do celów medycznych, aparatura do celów
medycznych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna laserów do celów medycznych, aparatów i instrumentów medycznych, lamp do celów leczniczych, aparatury do radioterapii, aparatury do celów medycznych.
(111) 315261
(220) 2018 04 16
(210) 484913
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) QUAD/GRAPHICS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyszków, PL.
(540) PEPPERMINT
(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, usługi w zakresie tworzenia marki, reklama internetowa, tworzenie strategii 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 reklamowe poprzez e-mail, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
publikowanie materiałów reklamowych, produkcja reklam, produkcja filmów reklamowych, produkcja reklam radiowych, doradztwo
i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów
lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych, tworzenie tekstów reklamowych, 42 tworzenie, projektowanie i utrzymywanie stron internetowych.
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(111) 315262
(220) 2018 04 16
(210) 484916
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) EUROPA UBEZPIECZENIA
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17,
26.01.01, 26.01.05
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, administrowanie ubezpieczeniami, usługi kredytowe, pośrednictwo kredytowe,
usługi leasingowe, pośrednictwo leasingowe, windykacja należności,
handel wierzytelnościami, pośrednictwo w handlu wierzytelnościami, kupno i sprzedaż walut, usługi bankowe, doradztwo finansowe,
doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie długów, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach nieruchomości, 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 powierniczych, badania finansowe, badania zdolności kredytowej, reasekuracja, szacunki dla celów finansowych i ubezpieczeniowych, usługi
gwarancyjne.
(111) 315263
(220) 2018 04 17
(210) 484959
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) DELTIUM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 315264
(220) 2018 04 17
(210) 484961
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) IBUXAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 315265
(220) 2018 04 17
(210) 484963
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) SILMEN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 315266
(220) 2018 04 17
(210) 484964
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) SILVASTA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 315267
(220) 2018 04 17
(210) 484966
(151) 2018 09 27
(441) 2018 06 11
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) LACTOKIDS
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(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.

(111) 315268
(220) 2018 04 17
(210) 484973
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) CHONDRUM
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 315269
(220) 2018 04 17
(210) 484974
(151) 2018 10 08
(441) 2018 06 18
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) CALVITRA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 315270
(220) 2018 04 17
(210) 484975
(151) 2018 10 08
(441) 2018 06 18
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) NOVADEX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 315271
(220) 2018 05 16
(210) 485990
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) P.H.U. FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra, PL.
(540) Polmarket.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 24.17.02, 26.04.03, 29.01.12
(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 telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie programami motywacyjnymi w celu promowania
sprzedaży towarów 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 zakupu towarów, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów,
36 ubezpieczenia samochodowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach
samochodowych, usługi finansowe związane z handlem samochodami, finansowanie leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów, wycena używanych samochodów, 39 usługi wynajmów
pojazdów samochodowych, udostępnienie pojazdów do wynajmu,
usługi rezerwacji w zakresie wynajmu samochodów, udzielanie informacji związanych z usługami wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów.
(111) 315272
(220) 2018 05 15
(210) 485961
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) BORTKIEWICZ WOJCIECH, Warszawa, PL.
(540) SO GOOD SODA
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

737

(111) 315273
(220) 2018 05 15
(210) 485959
(151) 2018 10 23
(441) 2018 06 18
(732) EDWARD BUDZULAK, Poznań, PL.
(540) AROMACOLORS
(510), (511) 2 barwniki spożywcze, 30 aromaty spożywcze inne niż
olejki eteryczne, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy,
słodziki składające się z koncentratów owocowych.
(111) 315274
(220) 2018 05 15
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) KOPACZ MACIEJ DREAM ZONE, Porąbka, PL.
(540) lanila
(540)

(210) 485946

(531) 03.03.03, 27.05.13
(510), (511) 20 ochraniacze, niemetalowe, na nogi krzeseł, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, pokrowce
na ubrania, dopasowane pokrowce na meble, pokrowce na odzież
[szafa], pokrowce na odzież [magazynowanie], dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, zagłówki do łóżek, wezgłowia do łóżek,
pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], pościel do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego, siedzenia dla dzieci,
bramki zabezpieczające dla dzieci, maty do kojców dziecięcych, maty
dla dzieci do spania, podstawki dla dzieci do samochodów, 24 koce
wełniane, koce jedwabne, kocyki dziecięce, koce dla niemowląt,
bielizna pościelowa i koce, koce do łóżeczek dziecięcych, kocyki dla
niemowląt [rożki], kocyki do owijania niemowląt, koce do użytku
na wolnym powietrzu, poszewki na poduszki [poszwy na poduszki],
poszwy na poduszki, pokrowce na poduszki, poszewki na poduszki,
ozdobne poszewki na poduszki, papierowe poszewki na poduszkę,
materiały na poszewki na poduszki, poszewki na poduszki do spania,
wsypy (pokrowce na materace i poduszki), tkaniny tekstylne do użytku w produkcji poszewek na poduszki, śpiwory, wkładki do śpiwora,
śpiworki dla niemowląt, prześcieradła do wyściełania śpiworów, torby na śpiwory [specjalnie przystosowane], tkaniny pościelowe w formie śpiworów, śpiworki z kapturem dla niemowląt, ręczniki [tekstylne] dla niemowląt, bielizna pościelowa dla niemowląt, ręczniki dla
dzieci, ręczniki [tekstylne] dla małych dzieci, pościel, bielizna pościelowa, jednorazowa pościel tekstylna, baldachimy (bielizna pościelowa), wsypa [bielizna pościelowa], bielizna pościelowa z papieru,
narzuty pikowane [artykuły pościelowe], bielizna stołowa i pościelowa, osłony do łóżek dziecięcych [pościel], bielizna pościelowa i stołowa, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, bielizna pościelowa
z tekstylnych materiałów nietkanych, tkaniny tekstylne do użytku
w produkcji pościeli, materiały tekstylne w belach używane do produkcji nakryć do pościeli, prześcieradła, prześcieradła kąpielowe,
prześcieradła na łóżka, prześcieradła z lambrekinem, tkaniny tekstylne do użytku w produkcji prześcieradeł, prześcieradła na łóżka
z lambrekinem, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, prześcieradła
z papieru, prześcieradła kąpielowe (ręczniki), baldachimy nad łóżeczka dziecięce, narzuty do łóżeczek dziecięcych, koce na kanapę,
koce [podkłady] na materace, jedwabne koce na łóżka, pokrowce
na krzesła, pokrowce na termofory, pokrowce na kanapy, pokrowce
na fotele sako, dopasowane pokrowce na materace, wsypy [pokrowce na materace], narzuty (pokrowce na meble), tekstylne pokrowce
ochronne na meble, pokrowce na deski klozetowe z tekstyliów, pokrowce i narzuty na meble, pokrowce ochronne na siedzenia mebli,
pokrowce na meble z tkanin niewyprofilowane, pokrowce do mebli
z tworzyw sztucznych, tkanina do zastosowania w produkcji pokrowców, wymienne pokrowce ochronne na siedzenia mebli [narzuty].
(111) 315275
(151) 2018 10 10

(220) 2018 05 15
(441) 2018 06 25

(210) 485945
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(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) flavobalans
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 315276
(220) 2018 05 15
(210) 485942
(151) 2018 10 22
(441) 2018 06 18
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Fajne Babki
(510), (511) 30 aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, ciasta,
ciasta mrożone, ciasta o przedłużonej trwałości, ciasto na wypieki,
ciasto na słodkie wypieki, desery w proszku, desery mrożone, ciasto
w formie masy do pieczenia, ciasto w proszku, dekoracje cukiernicze
do ciast, enzymy do ciast, koncentraty ciast w proszku, koncentraty deserów, kremy do ciast, pianki do ciast, polewy do ciast, proszki
do wyrobu ciast, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe do dekoracji ciast.
(111) 315277
(220) 2018 05 15
(210) 485940
(151) 2018 10 22
(441) 2018 06 18
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) SAGITARO
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 315278
(220) 2018 05 15
(210) 485937
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) femitonina
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.
(111) 315279
(220) 2018 05 15
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 25
(732) DONARSKA IWONA SPAREDA, Reda, PL.
(540) pmugold conference
(540)

(210) 485932

Kolor znaku: złoty, żółty, biały, brązowy, czarny
(531) 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi w zakresie konferencji, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, spotkań, organizowanie wystaw i konkursów, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizowanie
ceremonii wręczania nagród, organizowanie gal, organizowanie
i prezentowanie pokazów rozrywkowych dotyczących stylu i mody,
organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie prezentacji
w celach szkoleniowych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie wykładów, pokazy edukacyjne, kształcenie praktyczne [pokazy],
usługi rozrywkowe, edukacyjne i instruktażowe, organizowanie pokazów na żywo.
(111) 315280
(151) 2018 10 19

(220) 2018 05 14
(441) 2018 06 18

(210) 485908

Nr 3/2019

(732) KONIMPEX-INVEST PROJEKT 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konin, PL.
(540) KONIMPEX INVEST
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 07.01.08, 07.01.25, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 16 broszury w zakresie sprzedaży nieruchomości, katalogi, ulotki reklamowe, 35 reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, usługi reklamowe dotyczące nieruchomości,
obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami, 36 usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi,
usługi nabywania nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie dzierżawy
nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi
w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszkaniowych, usługi
w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi wynajmu mieszkań, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, wynajem nieruchomości, usługi w zakresie nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich,
37 usługi budowlane, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowanie nieruchomości.
(111) 315281
(220) 2018 05 14
(210) 485906
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra, PL.
(540) SALDIFLEX
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty i substancje
dietetyczne-zwłaszcza dietetyczne środki spożywcze, suplementy diety, środki odżywcze do celów leczniczych, preparaty ziołowe
do celów leczniczych, produkty pochodzenia naturalnego do celów
farmaceutycznych i leczniczych, żywność dla niemowląt, krople
do oczu do celów medycznych, wyroby medyczne.
(111) 315282
(220) 2018 05 14
(210) 485901
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 18
(732) AGENCJA PROMOCJI ZIELENI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CERTYFIKAT ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03, 02.07.14, 05.01.99, 14.09.01, 26.04.02, 26.04.18
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, opracowywanie kursów edukacyjnych i egzaminów.
(111) 315283
(220) 2018 05 14
(210) 485897
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) POLBRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) &quot;exa&quot;
(510), (511) 19 elementy betonowe dla drogownictwa oraz budownictwa ogólnego, kostka brukowa, płyty brukowe, płyty tarasowe,
kształtki, obrzeża, krawężniki, palisady, murki.

Nr 3/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 315284
(220) 2018 05 14
(210) 485900
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra, PL.
(540) GINKOSAL
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty i substancje
dietetyczne-zwłaszcza dietetyczne środki spożywcze, suplementy diety, środki odżywcze do celów leczniczych, preparaty ziołowe
do celów leczniczych, produkty pochodzenia naturalnego do celów
farmaceutycznych i leczniczych, żywność dla niemowląt, krople
do oczu do celów medycznych, wyroby medyczne.
(111) 315285
(220) 2018 05 12
(210) 485891
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) POLITYKA.PL
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, czasopisma i dodatki do nich, książki, magazyny, periodyki, druki, fotografie, ulotki, naklejki, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, komiksy,
albumy, almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, karty muzyczne,
wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty, fotografie, katalogi, broszury, informatory, nalepki, naklejki, 35 usługi w zakresie promocji
i reklamy prasowej, internetowej, rozpowszechnianie materiałów
i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych, usługi doradztwa w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie prognozy i analiz ekonomicznych, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych,
usługi reklamowe w zakresie reklamy prasowej i internetowej oraz
z zastosowaniem plakatów i ulotek, prowadzenie kompleksowych
kampanii reklamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów, usługi w zakresie badania rynku oraz badania opinii publicznej, usługi w zakresie
agencji informacyjnych, organizowanie i obsługa wystaw i targów,
organizowanie konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej, 41 usługi pisania i publikowania tekstów,
publikacje elektroniczne on-line książek, druków, dzienników, czasopism i dodatków do nich, fotografii, poradników, broszur materiałów
reklamowych i instruktażowych, map, atlasów, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania z sieci komputerowych,
usługi organizowania i obsługi prasowej sympozjów, odczytów, konferencji, konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych i sportowych, usługi opracowywania i gromadzenia informacji
o wydarzeniach politycznych, sportowych, o kulturze, usługi wydawnicze, usługi reporterskie, fotoreportaże, usługi edytorskie, redaktorskie, usługi fotoskładu i składu komputerowego.
(111) 315286
(220) 2018 05 12
(210) 485890
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) POLITYKA POMOCNIK HISTORYCZNY
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, czasopisma i dodatki do nich, książki, magazyny, periodyki, druki, fotografie, ulotki, naklejki, broszury, porad-
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niki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, komiksy,
albumy, almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, karty muzyczne,
wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty, fotografie, katalogi, broszury, informatory, nalepki, naklejki, 35 usługi w zakresie promocji
i reklamy prasowej, internetowej, rozpowszechnianie materiałów
i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych, usługi doradztwa w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie prognozy i analiz ekonomicznych, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych,
usługi reklamowe w zakresie reklamy prasowej i internetowej oraz
z zastosowaniem plakatów i ulotek, prowadzenie kompleksowych
kampanii reklamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów, usługi w zakresie badania rynku oraz badania opinii publicznej, usługi w zakresie
agencji informacyjnych, organizowanie i obsługa wystaw i targów,
organizowanie konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej, 41 usługi pisania i publikowania tekstów,
publikacje elektroniczne on-line książek, druków, dzienników, czasopism i dodatków do nich, fotografii, poradników, broszur materiałów
reklamowych i instruktażowych, map, atlasów, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania z sieci komputerowych,
usługi organizowania i obsługi prasowej sympozjów, odczytów, konferencji, konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych i sportowych, usługi opracowywania i gromadzenia informacji
o wydarzeniach politycznych, sportowych, o kulturze, usługi wydawnicze, usługi reporterskie, fotoreportaże, usługi edytorskie, redaktorskie, usługi fotoskładu i składu komputerowego.

(111) 315287
(220) 2018 05 12
(210) 485889
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) NIEZBĘDNIK INTELIGENTA POLITYKA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, złoty
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 gazety, czasopisma i dodatki do nich, książki, magazyny, periodyki, druki, fotografie, ulotki, naklejki, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, komiksy,
albumy, almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, karty muzyczne,
wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty, fotografie, katalogi, broszury, informatory, nalepki, naklejki, 35 usługi w zakresie promocji
i reklamy prasowej, internetowej, rozpowszechnianie materiałów
i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych, usługi doradztwa w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie prognozy i analiz ekonomicznych, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych,
usługi reklamowe w zakresie reklamy prasowej i internetowej oraz
z zastosowaniem plakatów i ulotek, prowadzenie kompleksowych
kampanii reklamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów, usługi w zakresie badania rynku oraz badania opinii publicznej, usługi w zakresie
agencji informacyjnych, organizowanie i obsługa wystaw i targów,
organizowanie konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej, 41 usługi pisania i publikowania tekstów,
publikacje elektroniczne on-line książek, druków, dzienników, czasopism i dodatków do nich, fotografii, poradników, broszur materiałów
reklamowych i instruktażowych, map, atlasów, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania z sieci komputerowych,
usługi organizowania i obsługi prasowej sympozjów, odczytów, konferencji, konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych i sportowych, usługi opracowywania i gromadzenia informacji
o wydarzeniach politycznych, sportowych, o kulturze, usługi wydawnicze, usługi reporterskie, fotoreportaże, usługi edytorskie, redaktorskie, usługi fotoskładu i składu komputerowego.

740

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 315288
(220) 2018 05 11
(210) 485858
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 18
(732) ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) DZIENNIK WARTO WIEDZIEĆ
(540)

(111) 315292
(220) 2018 05 08
(151) 2018 10 18
(441) 2018 07 02
(732) RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice, PL.
(540) RUCK LUCK.pl PODŁOGI I DRZWI
(540)

Nr 3/2019
(210) 485719

Kolor znaku: granatowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 20.01.03
(510), (511) 41 usługi wydawnicze i reporterskie.
(111) 315289
(220) 2018 05 11
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 18
(732) DUDA-CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) DUDA Logistics
(540)

(210) 485847

(531) 27.05.01
(510), (511) 39 usługi transportowe autobusowe, chroniony transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie korespondencji,
przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, fracht
[przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe, holowanie, informacja
o transporcie, usługi kierowców, transport kolejowy, wypożyczanie
kontenerów magazynowych, logistyka transportu, magazynowanie, informacja o magazynowaniu, wynajmowanie magazynów,
transport mebli, wynajmowanie miejsc parkingowych, pakowanie
towarów, prowadzenie parkingów, wypożyczanie pojazdów, przenoszenie, przewóz bagaży, usługi przeprowadzkowe, przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja
transportu, rozładunek, transport samochodowy, wypożyczanie
samochodów, składowanie towarów, spedycja, usługi taksówek,
pośrednictwo w transporcie, usługi nawigacji transportu, transport
i składowanie odpadów, transport pasażerski, transport podróżnych,
usługi kurierskie [listy lub towary], wypożyczanie samochodów wyścigowych.
(111) 315290
(220) 2018 05 11
(210) 485844
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 18
(732) CITY PARK POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) Piwo świętomarcińskie
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, preparaty do produkcji
napojów.
(111) 315291
(220) 2018 05 08
(151) 2018 10 18
(441) 2018 07 02
(732) RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice, PL.
(540) Royal Floor
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowy osprzęt montażowy do podłóg, zaczepy
metalowe do listew przypodłogowych, 19 drewno klejone, drewno
okleinowane, kształtowniki drewniane wykończeniowe, panele podłogowe, parkiet, deski podłogowe, niemetalowe podłogowe elementy wykończeniowe, niemetalowe listwy przypodłogowe, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej, prowadzone on-line i przez punkty
stacjonarne w zakresie następujących towarów: metalowy osprzęt
montażowy do podłóg, metalowy osprzęt montażowy do drzwi,
zaczepy metalowe do listew przypodłogowych, drzwi metalowe, futryny metalowe do drzwi, drewno budowlane, drewno obrobione,
drewno użytkowe, drewno konstrukcyjne, drewno klejone, drewno
okleinowane, kształtowniki drewniane wykończeniowe, niemetalowy osprzęt do drzwi, korek sprasowany, okładziny drewniane, forniry, drzwi niemetalowe, płyty drzwiowe niemetalowe, drzwi składane
niemetalowe, płytki podłogowe niemetalowe, panele podłogowe,
parkiet, deski podłogowe, sklejka, sufity niemetalowe, ścienne okładziny niemetalowe, futryny niemetalowe do drzwi, meble kuchenne,
meble okolicznościowe, meble do zabudowy, meble łazienkowe, armatura sanitarna, ceramika sanitarna, płytki ceramiczne, wanny stalowe i akrylowe, brodziki, kabiny kąpielowe, akcesoria łazienkowe,
oświetlenie dekoracyjne, osprzęt instalacyjny elektryczny, osprzęt
instalacyjny wodno-kanalizacyjny, farby, tynki dekoracyjne, tapety,
sprzęt RTV, sprzęt AGD, 37 usługi montażu: mebli, wyposażenia sanitarnego, sprzętu AGD, dodatkowego osprzętu i wyposażenia wnętrz,
42 usługi: projektowania wnętrz, projektowania dekoracji wnętrz,
projektowania urbanistycznego.
(111) 315293
(220) 2018 05 08
(151) 2018 10 18
(441) 2018 07 02
(732) RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice, PL.
(540) RuckZuck podłogi i drzwi
(540)

(210) 485722

(210) 485715

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 24.09.02, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowy osprzęt montażowy do podłóg, zaczepy
metalowe do listew przypodłogowych, 19 drewno klejone, drewno okleinowane, kształtowniki drewniane wykończeniowe, panele
podłogowe, parkiet, deski podłogowe, niemetalowe podłogowe elementy wykończeniowe, niemetalowe listwy przypodłogowe.

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, prowadzone
on-Iine i przez punkty stacjonarne w zakresie następujących towarów: metalowy osprzęt montażowy do podłóg, metalowy osprzęt
montażowy do drzwi, zaczepy metalowe do listew przypodłogowych, drzwi metalowe, futryny metalowe do drzwi, drewno budowlane, drewno obrobione, drewno użytkowe, drewno konstrukcyjne,
drewno klejone, drewno okleinowane, kształtowniki drewniane
wykończeniowe, niemetalowy osprzęt do drzwi, korek sprasowany,
okładziny drewniane, forniry, drzwi niemetalowe, płyty drzwiowe
niemetalowe, drzwi składane niemetalowe, płytki podłogowe niemetalowe, panele podłogowe, parkiet, deski podłogowe, sklejka,
sufity niemetalowe, ścienne okładziny niemetalowe, futryny niemetalowe do drzwi, meble kuchenne, meble okolicznościowe, meble
do zabudowy, meble łazienkowe, armatura sanitarna, ceramika sanitarna, płytki ceramiczne, wanny stalowe i akrylowe, brodziki, kabiny
kąpielowe, akcesoria łazienkowe, oświetlenie dekoracyjne, osprzęt
instalacyjny elektryczny, osprzęt instalacyjny wodno-kanalizacyjny,
farby, tynki dekoracyjne, tapety, sprzęt RTV, sprzęt AGD, 37 usługi
montażu: mebli, wyposażenia sanitarnego, sprzętu AGD, dodat-
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kowego osprzętu i wyposażenia wnętrz, 42 usługi: projektowania
wnętrz, projektowania dekoracji wnętrz, projektowania urbanistycznego.

(111) 315294
(220) 2018 05 08
(210) 485729
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 18
(732) ZIELONY MALUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) zdrowe Życie
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, żółty, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, 29 galaretki, dżemy, kompoty, oleje
i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, tapioka i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, cukier, miód, melasa (syropy), ocet, sosy (przyprawy),
przyprawy.
(111) 315295
(220) 2018 05 08
(210) 485738
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) WÓJCICKA-BARTŁOMIEJCZYK BARBARA MEDIVA
SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE, Warszawa, PL.
(540) MEDIVA
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, wynajem lokali na gabinety
lekarskie, 44 kliniki medyczne, badania medyczne, informacja medyczna, konsultacje medyczne, usługi medyczne, opieka medyczna
i zdrowotna, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej online,
z wyjątkiem stomatologii, wynajem urządzeń medycznych, wypożyczanie sprzętu medycznego, wydawanie raportów medycznych,
świadczenie pomocy medycznej, prowadzenie placówek medycznych, organizowanie leczenia medycznego, kompilacja raportów
medycznych, wykonywanie badań medycznych, wynajem sprzętu
do celów medycznych, przygotowywanie raportów dotyczących
kwestii medycznych, usługi w zakresie analiz medycznych.
(111) 315296
(220) 2018 05 08
(210) 485739
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) WÓJCICKA-BARTŁOMIEJCZYK BARBARA MEDIVA
SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE, Warszawa, PL.
(540) MEDIVA
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, żółty, zielony, niebieski
(531) 03.13.01, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.15,
26.01.16, 26.01.19
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, wynajem lokali na gabinety
lekarskie, 44 kliniki medyczne, badania medyczne, informacja medyczna, konsultacje medyczne, usługi medyczne, opieka medyczna
i zdrowotna, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej online,
z wyjątkiem stomatologii, wynajem urządzeń medycznych, wypożyczanie sprzętu medycznego, wydawanie raportów medycznych,
świadczenie pomocy medycznej, prowadzenie placówek medycznych, organizowanie leczenia medycznego, kompilacja raportów
medycznych, wykonywanie badań medycznych, wynajem sprzętu
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do celów medycznych, przygotowywanie raportów dotyczących
kwestii medycznych, usługi w zakresie analiz medycznych.

(111) 315297
(220) 2018 05 09
(210) 485767
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) ŚLIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Długa Kościelna, PL.
(540) Ślimak FOOD SERVICE
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.11.07, 03.11.24, 03.11.25, 09.07.19
(510), (511) 29 sałatki owocowe, sałatki warzywne, thairoll, zupy,
hummus, obiady mięsne, obiady wegetariańskie, 30 kanapki z mięsem i wegetariańskie, dania z makaronem, naleśniki, wyroby cukiernicze i wypieki, owsianki, musli, batony zbożowe, sałatki z makaronem, sałatki z kaszą, sushi, 32 soki owocowe i warzywne, koktajle
owocowe i warzywne, 43 restauracje, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, catering.
(111) 315298
(220) 2018 05 09
(210) 485768
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) ŚLIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Długa Kościelna, PL.
(540) Ślimak FOOD SERVICE
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 09.07.19, 03.11.07, 03.11.24, 03.11.25
(510), (511) 29 sałatki owocowe, sałatki warzywne, thairoll, zupy,
hummus, obiady mięsne, obiady wegetariańskie, 30 kanapki z mięsem i wegetariańskie, dania z makaronem, naleśniki, wyroby cukiernicze i wypieki, owsianki, musli, batony zbożowe, sałatki z makaronem, sałatki z kaszą, sushi, 32 soki owocowe i warzywne, koktajle
owocowe i warzywne, 43 restauracje, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, catering.
(111) 315299
(220) 2018 05 09
(210) 485769
(151) 2018 10 18
(441) 2018 07 02
(732) ŚLIMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Długa Kościelna, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony
(531) 03.11.07, 03.11.24, 03.11.25, 09.07.19, 29.01.03
(510), (511) 29 sałatki owocowe, sałatki warzywne, thairoll, zupy,
hummus, obiady mięsne, obiady wegetariańskie, 30 kanapki z mięsem
i wegetariańskie, dania z makaronem, naleśniki, wyroby cukiernicze
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i wypieki, owsianki, musli, batony zbożowe, sałatki z makaronem, sałatki z kaszą, sushi, 32 soki owocowe i warzywne, koktajle owocowe
i warzywne, 43 restauracje, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, catering.

(111) 315300
(220) 2018 05 10
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) WeWork Companies Inc., Nowy Jork, US.
(540) BY we
(540)

(210) 485804

(531) 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 35 udostępnianie współdzielonej przestrzeni biurowy
wyposażonej w prywatne biura, sprzęt biurowy, dział pocztowy, dział
drukowania, recepcję, kuchnię, sale konferencyjne, sprzęt telekomunikacyjny i inne udogodnienia biurowe, informacja o działalności gospodarnej, usługi w zakresie inkubatorów przedsiębiorczości, mianowicie
udostępnianie przestrzeni do pracy wyposażonej w sprzęt biznesowy
i inne udogodnienia dla nowych firm, firm rozpoczynających swoją
działalność i firm istniejących, usługi w zakresie rozwijania działalności
gospodarczej, mianowicie udostępnianie wsparcia w rozpoczynaniu
działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, świadczenie usług
wsparcia biurowego, usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów
pomiędzy przedsiębiorstwami, doradztwo biznesowe w zakresie projektowania przestrzeni biurowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy
danych dotyczących działalności gospodarczej, analiza rynku, badania
i analizy rynkowe, analiza marketingowa nieruchomości, zapewnianie
elektronicznego śledzenia nieruchomości dla osób trzecich w celach
biznesowych, planowanie, projektowanie, rozwój, utrzymanie, śledzenie oraz raportowanie projektów budowy nieruchomości dla osób
trzecich, udostępnianie pracowników wspomagających prace biurowe, usługi zarządzania projektami dla podmiotów trzecich, usługi
doradztwa biznesowego w zakresie układu przestrzennego, architektury infrastruktury oraz aranżacji wnętrz, usługi doradcze w zakresie
układu przestrzennego w celu optymalizacji wydajności procesów
biznesowych i podejmowania decyzji, wspomagana komputerowo
optymalizacja i zarządzanie, mianowicie zarządzanie logistyką i przestrzenią fizyczną, sklepu spożywcze, internetowe sklepy spożywcze,
usługi komputerowe, a mianowicie usługi ułatwiające sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem globalnej sieci łączności elektronicznej,
udostępnianie baz danych do przeszukiwania online do sprzedaży
towarów i usług osób trzecich, udostępnianie przeszukiwanego w trybie online przewodnika po zamówieniach do lokalizowania, organizowania i prezentowania towarów i usług innych sprzedawców internetowych, usługi detaliczne związane z prezentami i rozmaitościami,
reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, usługi w zakresie czynności biurowych, 36 usługi
zarządzania nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem powierzchni biurowej, wynajem apartamentów, lokali mieszkalnych i biurowych, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi
klubów sportowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], sprawdziany edukacyjne, nauczanie, usługi klubów sportowych,
a mianowicie zapewnianie instruktażu i sprzętu w dziedzinie ćwiczeń
fizycznych, udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu,
43 usługi zakwaterowania tymczasowego, usługi w zakresie żywności
i napojów, zapewnienie przestrzeni do spotkań, usługi restauracyjne
i barowe.
(111) 315301
(220) 2018 05 07
(210) 485638
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) WM-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Escola Varsovia
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.

(111) 315302
(220) 2018 05 07
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) WM-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ESCOLA VARSOVIA 2012
(540)

Nr 3/2019
(210) 485665

Kolor znaku: bordowy, czerwony, złoty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.01.08
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 315303
(220) 2018 05 07
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) MPL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Balice, PL.
(540) GALICYA Fresh local cuisine
(540)

(210) 485680

Kolor znaku: brązowy
(531) 11.01.01, 29.01.07, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17
(510), (511) 43 restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne,
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, restauracje oferujące dania na wynos.
(111) 315304
(220) 2018 05 07
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) KACZMAREK PAWEŁ, Suchy Las, PL.
(540) SAFE4SPORT.PL
(540)

(210) 485682

Kolor znaku: jasnoniebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 torby sportowe, plecaki, 28 akcesoria do pływania,
w szczególności deski, boje, kapoki, płetwy, koła i pasy, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna przyrządów, sprzętu i akcesoriów do pływania,
etui, toreb i plecaków sportowych za pośrednictwem stacjonarnych
punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 315305
(220) 2018 05 07
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) KASIAN OLENA, Zawada, PL.
(540) Centrum Rozrywki Guliwer
(540)

(210) 485684

Kolor znaku: czerwony, brązowy, fioletowy, różowy,
pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski
(531) 18.05.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

Nr 3/2019
(111) 315306
(220) 2018 05 08
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 18
(732) KLIMEK MACIEJ, Łódź, PL.
(540) FOOG wear
(540)
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Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 25 odzież sportowa.
(111) 315307
(220) 2018 05 08
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) RUCKZUCK.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zwonowice, PL.
(540) Royal Floor
(540)

(210) 485714

Kolor znaku: biały, złoty, czarny
(531) 24.09.02, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 metalowy osprzęt montażowy do podłóg, zaczepy
metalowe do listew przypodłogowych, 19 drewno klejone, drewno okleinowane, kształtowniki drewniane wykończeniowe, panele
podłogowe, parkiet, deski podłogowe, niemetalowe podłogowe elementy wykończeniowe, niemetalowe listwy przypodłogowe.
(111) 315308
(220) 2018 05 07
(210) 485637
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) HAIR PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HIT! HEALTHY INGREDIENTS TREATMENTS FOR HAIR
(540)

(531) 26.04.02, 25.05.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyków, balsamy inne niż
do celów medycznych, lakier do włosów, środki do usuwania lakierów, maski kosmetyczne, odżywki do włosów, szampony, 5 szampony lecznicze, preparaty lecznicze na porost włosów, 44 fryzjerstwo,
implantacja (wszczepianie) włosów.
(111) 315309
(220) 2018 05 07
(210) 485636
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) EKPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540) NARZEDZIOWY24.EU
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 14.07.09, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 narzędzia do frezowania, maszyny do toczenia, noże
tokarskie do obrabiarek do metalu, frezarko-wiertarki, łożyska i tule-
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je jako części maszyn, stoły do maszyn, brzeszczoty do pił maszynowych, lutownice przemysłowe, narzędzia pneumatyczne, ściernice
jako maszyny, szlifierki, pompy hydrauliczne, filtry oleju jako części
maszyn, silniki hydrauliczne, akumulatory hydrauliczne, siłowniki hydrauliczne, chłodnice oleju do silników, alternatory elektryczne, bębny jako części maszyn, brzeszczoty pił jako części maszyn, chłodnice
do silników, cylindry do maszyn, cylindry do silników, części hamulcowe inne niż do pojazdów, czopy jako części maszyn, czółenka jako
części maszyn, dławnice jako części maszyn, drążki będące częściami
maszyn inne niż do automatów do gier, drukarki 3D, dźwigi, dźwigniki
zębatkowe, elektrody do urządzeń spawalniczych, elektryczne urządzenia do spawania, etykieciarki, filtry do oczyszczania chłodzącego
powietrza do silników, formy jako części maszyn, frezarki, galwanizacyjne maszyny, galwanizacyjne urządzenia, garnki kondensacyjne
jako części maszyn, generatory elektryczności, giętarki, gładziarki,
głowice cylindrów do silników, głowice wiertarskie jako części maszyn,
gwinciarki do gwintów wewnętrznych, imaki do narzędzi do obrabiarek, koła maszyn, koła szlifierskie jako części maszyn, korby jako części maszyn, krążki jako części maszyn, łańcuchy do podnośników jako
części maszyn, łańcuchy napędowe, inne niż do pojazdów lądowych,
łożyska, łożyska do wałów transmisyjnych, łożyska kulkowe, łożyska
przeciwcierne do maszyn, łożyska z automatycznym smarowaniem,
maszynowe koła zamachowe, maszynowy mechanizm przekładniowy, maszyny do grawerowania, maszyny do gwintowania, maszyny
do mieszania, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do ostrzenia, maszyny do ostrzenia ostrzy, maszyny do przetwarzania tworzyw
sztucznych, maszyny do przetwórstwa metali, maszyny do sortowania
dla przemysłu, maszyny do wysysania powietrza, elektryczne maszyny i urządzenia do czyszczenia, maszyny na sprężone powietrze,
maszyny ssące do celów przemysłowych, maszyny wirujące, maszyny
wydmuchowe, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, membrany do pomp, miechy będące częściami maszyn, młotki jako części
maszyn, młoty dźwigniowe, młoty elektryczne, młoty pneumatyczne,
narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, nitownice, noże jako
części maszyn, noże elektryczne, nożyce elektryczne, obrabiarki, obudowy jako części maszyn, obudowy łożysk do maszyn, odkurzacze,
odtłuszczacze, okładziny szczęk hamulca, inne niż do pojazdów, okrawarki, osie do maszyn, osłony maszyn, osprzęt kotłów maszynowych,
ostrza jako części maszyn, paski klinowe do silników, pasy do maszyn,
pasy do podnośników, piły jako maszyny, piły o napędzie innym niż
ręczny, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej,
podnośniki pneumatyczne, polerki elektryczne, pompy, pompy smarownicze, prasy, prowadnice do maszyn, przeciągarki do metalu, przecinaki do maszyn, przecinarki jako obrabiarki, przeguby uniwersalne,
przekładnie do maszyn, przekładnie redukcyjne inne niż do pojazdów lądowych, przekładnie zębate, inne niż do pojazdów lądowych,
przekładnie inne niż do pojazdów lądowych, przemienniki momentu
obrotowego inne niż do pojazdów lądowych, reduktory ciśnienia jako
części maszyn, regulatory jako części maszyn, regulatory ciśnienia jako
części maszyn, regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników
i silników elektrycznych, roboty jako maszyny, rozdrabniacze do celów przemysłowych, smarownice jako części maszyn, sprężyny jako
części maszyn, sprzęgła wałów jako części maszyn, sprzęgła inne niż
do pojazdów lądowych, sterowniki pneumatyczne do silników i maszyn, stoły do pił jako części maszyn, tokarki, uchwyty jako części maszyn, uchwyty do ostrzy jako części maszyn, uchwyty wiertarskie jako
części maszyn, urządzenia podnośnikowe, wiertarki, wiertarki ręczne
elektryczne, wieszaki jako części maszyn, zawory jako części silników,
zawory jako części maszyn, zawory ciśnieniowe jako części maszyn, zawory klapowe jako części maszyn, zbiorniki wyrównawcze jako części
maszyn, 8 narzędzia skrawające jako narzędzia ręczne, wiertła, imadła,
brzeszczoty do pił ręcznych, szczypce, kombinerki, dłuta, dłuta wklęsłe
jako narzędzia ręczne, dobijaki do gwoździ, dziurkacze numerujące,
dziurkacze rewolwerowe jako narzędzi ręczne, dźwignie, ekspandery
jako narzędzia ręczne, frezy jako narzędzia ręczne, grzechotki jako narzędzia ręczne, gwintownice jako narzędzie ręczne, gwintownice ramkowe pierścieniowe, igły grawerskie, imadła stołowe jako przyrządy
ręczne, kadzie odlewnicze jako narzędzia ręczne, kątowniki jako narzędzia, kielnie, obsługiwane ręcznie klucze, kopaczki jako narzędzia ręczne, kopyta szewskie jako narzędzia ręczne, kosiarki ogrodowe ręczne,
kosy, kurki jako narzędzia ręczne, lewarki uruchamiane ręcznie, łomy,
łopatki jako narzędzia, łopaty jako narzędzia, młotki drewniane, młotki
murarskie, młotki nitownicze jako narzędzi, dwuręczne młoty kowalskie, napinacze drutu i taśm metalowych jako narzędzia ręczne, narzędzia do wyciągania gwoździ, narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcz-
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nym, narzędzia ręczne do usuwania izolacji z drutu, narzędzia ręczne
o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze obsługiwane ręcznie, narzędzia rytownicze jako narzędzia ręczne, narzędzia ścierne jako przyrządy ręczne, nitownice ręczne, noże, noże ceramiczne, noże kowalskie,
noże ogrodnicze do przycinania roślin, nożyce, nożyce ogrodnicze, nożyczki, obcinaki do rur jako narzędzia ręczne, obsługiwane ręcznie piły
wyrzynarki, obudowy do pił ręcznych, oplatarki jako narzędzia ręczne,
oprawki do rozwiertaków, oprawki do wierteł jako narzędzia ręczne,
osełki do ostrzenia, osełki do ostrzenia kos, kilofy, ostrza jako narzędzia
ręczne, ostrza nożyc, ostrzałki, pasy na narzędzia, pilniki igłowe, pilśniarki jako narzędzia ręczne, piły jako narzędzia ręczne, piły kabłąkowe, pincety, pistolety jako narzędzia ręczne, pistolety do uszczelniania,
pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, pompki ręczne,
przebijaki jako narzędzia, przecinaki jako narzędzia ręczne, przedłużacze do korb do gwintowników, przycinarki do rur, przyrządy do cięcia
rur, przyrządy do ostrzenia, przyrządy do ostrzenia ostrzy, przyrządy
tnące jako narzędzia ręczne, punktaki jako narzędzia ręczne, rączki
do narzędzi ręcznych, rękojeści noży, rozwiertaki, scyzoryki, sekatory,
sierpaki, skrobaki, skrzynki uciosowe jako narzędzia, szczypce płaskie,
kleszcze jako narzędzia ręczne, szmerglowe tarcze ścierne, szpachle,
szpachle do mieszania farb, szpadle jako narzędzia, śrubokręty, nieelektryczne, świdry, tarcze szlifierskie jako narzędzia ręczne, tarniki
jako narzędzia ręczne, tłuczki jako narzędzia ręczne, toporki, ubijaki
do gruntu jako narzędzia, uchwyty do osełek, uchwyty do pił, wiertarki ręczne piersiowe, wiertła do drążenia jako części narzędzi ręcznych,
wybijaki, ręczne wyciągarki przewodów, wytłaczarki jako narzędzia
ręczne, zaciski ciesielskie i bednarskie, żelazka, diamenty szklarskie.

(111) 315310
(220) 2018 05 04
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) Diamond Quest Limited, Road Town, VG.
(540) John white
(540)

(210) 485627

Nr 3/2019

zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych dla osób trzecich, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi handlu
elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, 38 elektroniczne przesyłanie wiadomości, przesyłanie
informacji cyfrowych, usługi przesyłania danych komputerowych,
przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, elektroniczne przesyłanie plików, elektroniczne przesyłanie danych, usługi przesyłania
danych dostępne za pomocą hasła, poczta elektroniczna, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie
dostępu do baz danych, udostępnianie komputerowej bazy danych,
transmisja danych przez Internet, przydzielanie dostępu do Internetu, transmisja plików cyfrowych, 42 analizy systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, badania,
opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja obrazów z formy fizycznej na formę elektroniczną, konwersja
tekstu na format cyfrowy, konwersja danych elektronicznych, digitalizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów [skanowanie], integracja oprogramowania komputerowego, integracja systemów i sieci komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci
administrowania certyfikatami cyfrowymi.

(111) 315314
(220) 2018 05 01
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 18
(732) PIOTROWSKA EWA BABYBOOM, Łódź, PL.
(540) BabyBoom
(540)

(210) 485578

(531) 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papierosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, ustniki
do papierosów, fajki tytoniowe, cygaretki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.
(111) 315311
(220) 2018 04 30
(210) 485527
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) PIĄTEK ŁUKASZ, Wolsztyn, PL.
(540) Rollowane
(510), (511) 30 lody/lody tajskie, gofry/bubble wafle.
(111) 315312
(220) 2018 04 30
(210) 485556
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) STACJA HODOWLI I UNASIENIANIA ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) shiuz
(510), (511) 5 sperma do sztucznego zapłodnienia, 31 zwierzęta
żywe, 44 usługi sztucznego zapłodnienia, hodowla zwierząt.
(111) 315313
(220) 2018 04 30
(210) 485574
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) BILLENNIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PAPERLESS 365
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe, nagrane, sprzęt peryferyjny do komputerów, komputery i sprzęt przetwarzający dane, 35 komputerowe

Kolor znaku: różowy, biały, beżowy, brązowy, niebieski, czarny
(531) 02.05.06, 02.05.23, 02.05.30, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów kosmetycznych dla dzieci i niemowląt, sprzedaż hurtowa i detaliczna na pośrednictwem Internetu wyrobów kosmetycznych dla dzieci i niemowląt,
sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż internetowa towarów
takich jak: wózki dziecięce, wózki dziecięce wyposażone w nosidełka, składane wózki dziecięce, samochodowe foteliki dziecięce, foteliki bezpieczeństwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów, przenośne siedzenia dla dzieci do pojazdów, przenośne foteliki dziecięce
do samochodów, dziecięce siedziska podwyższające do siedzeń pojazdów, siedzenia dziecięce przystosowane do rowerów, pokrowce
na wózki dziecięce, budki do wózków dziecięcych, kosze do wózków
dziecięcych, pasy bezpieczeństwa dla dzieci do użytku w pojazdach,
torby przystosowane do wózków dziecięcych, dopasowane pokrowce na nóżki do wózków dziecięcych, krzesełka dla niemowląt i dzieci,
krzesełka do karmienia niemowląt i dzieci, siedzenia przystosowane
do niemowląt, łóżeczka dla małych dzieci, łóżka turystyczne dla dzieci, kojce dla niemowląt i dzieci, kosze do noszenia dzieci, ochraniacze
do łóżeczek dziecięcych, przewijaki dla niemowląt, podstawki dla
dzieci do samochodów, siedziska samochodowe dla dzieci, sprzedaż
zabawek dla dzieci, lalek, grzechotek, klocków, sprzedaż laktatorów,
bielizny ciążowej, butelek do karmienia, naczyń do karmienia dzieci,
bramek zabezpieczających, lampek, moskitier.
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(111) 315315
(220) 2018 05 01
(210) 485584
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 18
(732) KOWALCZYK EMIL, MAKOWSKI ROBERT BRATKI SPÓŁKA
CYWILNA, Orońsko, PL.
(540) Firma Bratki HURTOWNIA BIŻUTERII B
(540)

(531) 17.02.01, 17.02.04, 27.05.01
(510), (511) 14 ozdoby, amulety, naszyjniki, biżuteria damska, biżuteria 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 szlachetnych, zegarki, zegarki pozłacane, zegarki kieszonkowe, zegarki
sportowe, zegarki podróżne, zegarki damskie, zegarki automatyczne, srebrne zegarki, woreczki na zegarki, zegarki ze złota, skrzynki
na zegarki, pudełka na zegarki, bransolety i zegarki połączone, zegarki na rękę, biżuteria szlachetna, ozdoby do włosów, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna biżuterii, kolczyków, bransoletek, zawieszek,
łańcuszków, ozdób do włosów, portfeli, portfeli skórzanych, pasków,
pasków skórzanych, odzieży, bielizny damskiej, bielizny, zegarków,
breloków, rajstop, okularów, okularów przeciwsłonecznych.
(111) 315316
(220) 2018 05 06
(210) 485616
(151) 2018 10 22
(441) 2018 06 25
(732) SKOPOWSKI PIOTR, Ustronie Morskie, PL.
(540) Pod Dmuchawcem
(510), (511) 43 hotele, motele, pensjonaty, usługi hotelarskie, usługi
pensjonatowe, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, pokoje gościnne, domy, mieszkania i apartamenty wakacyjne, żłobki, ośrodki
opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, ośrodki wczasowe,
domki letniskowe, usługi noclegowe, hotele dla zwierząt, bary, restauracje, kawiarnie, pizzerie, lokale gastronomiczne, stołówki.
(111) 315317
(220) 2018 05 04
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) Diamond Quest Limited, Road Town, VG.
(540) Stallion V8
(540)

(210) 485624

(531) 03.03.01, 24.01.09, 27.07.01, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papierosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, ustniki
do papierosów, fajki tytoniowe, cygaretki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.
(111) 315318
(220) 2018 05 04
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) Diamond Quest Limited, Road Town, VG.
(540) Blue Range BR
(540)

(531) 24.01.05, 27.05.01

(210) 485625
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(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papierosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, ustniki
do papierosów, fajki tytoniowe, cygaretki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.

(111) 315319
(220) 2018 05 04
(210) 485626
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) Diamond Quest Limited, Road Town, VG.
(540) D-Day John
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papierosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, ustniki
do papierosów, fajki tytoniowe, cygaretki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.
(111) 315320
(220) 2018 04 30
(210) 485503
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) HOME INVEST INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) miloo home
(510), (511) 4 smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, paliwa
i materiały oświetleniowe, mieszaniny pochłaniające kurz, 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, ręcznie
sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane,
do naprawy i konserwacji, przybory do higieny i pielęgnacji urody dla
ludzi i zwierząt, 14 pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, biżuteria i wyroby jubilerskie, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku
osobistego, bibeloty z brązu, 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego,
materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały i środki dla artystów i do dekoracji, papier i karton, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, imitacje
skóry, materiał skórzany, obrobione lub półobrobione skóry, paski
naramienne, 20 ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, bambus, zasłony bambusowe, barki ruchome jako meble,
baryłki niemetalowe, beczki niemetalowe, meble biurowe, biurka,
bufety ruchome jako meble, bursztyn, korki do butelek, drewniane
opakowania do butelek, stojaki na butelki, corozo jako biały twardy
materiał podobny do kości słoniowej, stojaki na czasopisma, stojaki
do wystawiania gazet, dekoracje przestawne, dzieła sztuki z drewna,
wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurki, statuetki dzieła sztuki,
ozdoby i dekoracje z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
posążki i posągi z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, fotele, gabloty meblowe, ruchome wózki barowe do podawania herbaty, jaśki jako poduszki, kanapy, otomany, stojaki na kapelusze, kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych, komody, koral, korki, kosze
niemetalowe, kosze z pokrywką, wyroby koszykarskie, kość słoniowa,
kredensy, kredensy kuchenne, krzesła, podpory pod książki, postumenty pod doniczki na kwiaty, kwietniki jako meble, leżaki, ławy, łóżka, konstrukcje drewniane łóżek, macica perłowa, stoliki pod maszyny
do pisania, materace, materace sprężynowe do łóżek, meble, meble
metalowe, półki meblowe, muszle, rękojeści niemetalowe do noży,
ramy do obrazów, skorupy ostryg, stojaki na parasole, parawany jako
meble, pianka morska, plecionki ze słomy za wyjątkiem mat, podnóżki, taborety, poduszki, pościel oprócz bielizny pościelowej, pulpity, regały meblowe, rotang, róg, serwantki, skrzynie niemetalowe,
skrzynie z drewna lub tworzyw sztucznych, sofy, stoliki ruchome pod
komputery, blaty stołów, stoły, szezlongi, toaletki meblowe, trzcina
jako materiał do wyplatania, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe,
pojemniki, i spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, 21 donice oraz
doniczki na kwiaty, butelki, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, przybory gospodarstwa domowego, przybory kuchenne,
deski do krojenia i deski do prasowania, figurki porcelanowe, dzbanki,
filiżanki, kubki, talerze, szklanki, foremki do lodu i ciasteczek, garnki
kuchenne i patelnie oraz pokrywki do nich, młynki ręczne do kawy,
miski, mydelniczki i dozowniki od mydła, naczynia do picia, otwiera-
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cze do butelek, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym,
porcelana, szklane wyroby malowane, szklane naczynia, ściereczki
do czyszczenia, kosze i kubły na śmieci, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt i artykuły do sprzątania
i czyszczenia, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie,
szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem,
zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szczotki i artykuły
szczotkarskie, konewki, kosze na kwiaty, miski na kwiaty, podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki], wazony, spryskiwacze, rękawice
ogrodnicze, 24 materiały tekstylne do filtrowania, wyroby tekstylne
i substytuty wyrobów tekstylnych, bielizna domowa, bielizna pościelowa, firanki, kapy na łóżka, pledy, koce, pokrowce i poszewki na poduszki, przykrycia na łóżka, ręczniki tekstylne, ściereczki kuchenne,
tkaniny, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa
i kwiaty, 27 materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały
do pokrywania gruntu, pokrycia ścian i sufitów, 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich: artykułów do dekoracji wnętrz, a w szczególności:
ozdób z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, bambusa,
zasłon bambusowych, barków ruchomych jako mebli, baryłek niemetalowych, beczek niemetalowych, mebli biurowych, biurek, bufetów
ruchomych jako mebli, bursztynu, korków do butelek, drewnianych
opakowań do butelek, stojaków na butelki, corozo jako białego twardego materiału podobnego do kości słoniowej, stojaków na czasopisma, stojaków do wystawiania gazet, dekoracji przestawnych, dzieł
sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurek i statuetek z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posążków i posągów z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, foteli, gablot
meblowych, ruchomych wózków barowych do podawania herbaty,
jaśków jako poduszek, kanap, otoman, stojaków na kapelusze, kaset
drewnianych lub z tworzyw sztucznych, komód, koralu, korków, koszy niemetalowych, koszy z pokrywką, wyrobów koszykarskie, kości
słoniowej, kredensów, kredensów kuchennych, krzeseł, podpór pod
książki, postumentów pod doniczki na kwiaty, kwietników jako mebli,
leżaków, ław, łóżek, konstrukcji drewnianych łóżek, macic perłowych,
stolików pod maszyny do pisania, materacy, materacy sprężynowych
do łóżek, mebli, mebli metalowych, półek meblowych, muszli, rękojeści niemetalowych do noży, ram do obrazów, skorup ostryg, stojaków
na parasole, parawanów jako mebli, pianki morskiej, plecionek ze słomy za wyjątkiem mat, podnóżków, taboretów, poduszek, pościeli
oprócz bielizny pościelowej, pulpitów, regałów meblowych, rotangu,
rogu, serwantek, skrzyń niemetalowych, skrzyń z drewna lub tworzyw sztucznych, sof, stolików ruchomych pod komputery, blatów
stołów, stołów, szezlongów, toaletek meblowych, trzciny jako materiału do wyplatania, donic oraz doniczek na kwiaty, butelek, wyrobów
ceramicznych dla gospodarstwa domowego, przyborów gospodarstwa domowego, przyborów kuchennych, desek do krojenia i desek
do prasowania, figurek porcelanowych, dzbanków, filiżanek, kubków,
talerzy, szklanek, foremek do lodu i ciasteczek, garnków kuchennych
i patelni oraz pokrywek do nich, młynków ręcznych do kawy, misek,
mydelniczek i dozowników od mydła, naczyń do picia, otwieraczy
do butelek, pojemników do użytku w gospodarstwie domowym,
porcelany, szczotek, szklanych wyrobów malowanych, szklanych naczyń, ściereczek do czyszczenia, koszy i kubłów na śmieci, bielizny
domowej, bielizny pościelowej, firanek, kap na łóżka, pledów, koców,
pokrowców i poszewek na poduszki, przykryć na łóżka, ręczników
tekstylnych, ściereczek kuchennych, tkanin, zasłon prysznicowych
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych oraz ofert sprzedaży powyższych artykułów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary w szczególności:
w sklepie, z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, w systemie on-line, na stronie internetowej, usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, usługi pośrednictwa i doradztwo
w powyższym zakresie.

(111) 315321
(220) 2018 04 25
(151) 2018 10 08
(441) 2018 06 18
(732) HRCGROUP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 485347

Nr 3/2019

(540) RESTAURACJA AVANGARDA WARSZAWA
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnofioletowy
(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 43 kafeterie [bufety], obsługa gastronomiczna i własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe,
rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe, usługi restauracyjne,
wynajmowanie sal na zebrania, wypożyczanie dozowników wody
pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych
naczyń, wypożyczanie urządzeń do gotowania.
(111) 315322
(220) 2018 04 26
(210) 485420
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 25
(732) SENIOR MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wiązowna, PL.
(540) SENIOR MED
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy, biały
(531) 07.01.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, medyczna, placówki opieki medycznej, niehospitalizacyjne.
(111) 315323
(220) 2018 04 27
(210) 485433
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 25
(732) GOLENIOWSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goleniów, PL.
(540) Agrogol
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, jasnozielony, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.05.20
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne
do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie.
(111) 315324
(220) 2018 04 29
(210) 485479
(151) 2018 10 26
(441) 2018 06 25
(732) IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Obstil-norm
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki pomocnicze dla celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
(111) 315325
(220) 2018 04 29
(210) 485480
(151) 2018 10 26
(441) 2018 06 25
(732) IPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Insulnorm
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki pomocnicze dla celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceutyczne.
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(111) 315326
(220) 2018 04 30
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane, PL.
(540)
(540)

(210) 485489

(531) 02.01.09, 19.07.06
(510), (511) 32 napoje gazowane i niegazowane, soki, nektary, syropy, piwo, wody mineralne, źródlane i stołowe, 33 napoje alkoholowe,
alkohole.
(111) 315327
(220) 2018 04 30
(210) 485494
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 25
(732) FARMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) PUDROMINA
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, olejki do celów kosmetycznych, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków,
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, 5 leki dla ludzi,
leki pomocnicze do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, płyny do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne.
(111) 315328
(220) 2018 04 30
(210) 485495
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE VENUS M.
ZYGA SPÓŁKA JAWNA, Marysinek, PL.
(540) PROTECTOR BY-PASS NON GMO BIAŁKO CHRONIONE
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, szary, różowy, zielony, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.04, 26.01.15, 26.01.18, 03.04.02, 08.03.01
(510), (511) 31 karma dla zwierząt, dodatki do pasz, do celów niemedycznych, pasza, dodatki do pasz dla bydła, nie do celów medycznych, mieszanki pokarmowe, pasze dla drobiu, pasza dla koni,
mleko dla cieląt: środek żywieniowy dla cieląt, składający się z mleka
w proszku i dodatków, pasza dla prosiąt, pasza dla bydła, produkty
rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz nasiona, o ile nie są ujęte w innych
klasach, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, artykuły spożywcze dla
zwierząt i ptaków, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, otręby
[pokarm dla zwierząt], mączka dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, ziarno do żywienia zwierząt, produkty uboczne z procesu
obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, wapno do pasz, proteiny
dla zwierząt, słoma do żywienia zwierząt, sól dla bydła.
(111) 315329
(151) 2018 10 25

(220) 2018 04 30
(441) 2018 07 09

(210) 485496
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(732) HOME INVEST INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) MILOO HOME
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 4 smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, paliwa
i materiały oświetleniowe, mieszaniny pochłaniające kurz, 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, ręcznie
sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane,
do naprawy i konserwacji, przybory do higieny i pielęgnacji urody
dla ludzi i zwierząt, 14 pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki,
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, biżuteria i wyroby jubilerskie, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria]
do użytku osobistego, bibeloty z brązu, 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku
domowego, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru,
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, papier i karton, torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt,
imitacje skóry, materiał skórzany, obrobione lub półobrobione skóry,
paski naramienne, 20 ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów
spożywczych, bambus, zasłony bambusowe, barki ruchome jako
meble, baryłki niemetalowe, beczki niemetalowe, meble biurowe,
biurka, bufety ruchome jako meble, bursztyn, korki do butelek,
drewniane opakowania do butelek, stojaki na butelki, corozo jako
biały twardy materiał podobny do kości słoniowej, stojaki na czasopisma, stojaki do wystawiania gazet, dekoracje przestawne, dzieła
sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurki, statuetki dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, posążki i posągi z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, fotele, gabloty meblowe, ruchome wózki barowe do podawania herbaty, jaśki jako poduszki, kanapy, otomany,
stojaki na kapelusze, kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych,
komody, koral, korki, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką, wyroby
koszykarskie, kość słoniowa, kredensy, kredensy kuchenne, krzesła,
podpory pod książki, postumenty pod doniczki na kwiaty, kwietniki
jako meble, leżaki, ławy, łóżka, konstrukcje drewniane łóżek, macica
perłowa, stoliki pod maszyny do pisania, materace, materace sprężynowe do łóżek, meble, meble metalowe, półki meblowe, muszle,
rękojeści niemetalowe do noży, ramy do obrazów, skorupy ostryg,
stojaki na parasole, parawany jako meble, pianka morska, plecionki
ze słomy za wyjątkiem mat, podnóżki, taborety, poduszki, pościel
oprócz bielizny pościelowej, pulpity, regały meblowe, rotang, róg,
serwantki, skrzynie niemetalowe, skrzynie z drewna lub tworzyw
sztucznych, sofy, stoliki ruchome pod komputery, blaty stołów, stoły, szezlongi, toaletki meblowe, trzcina jako materiał do wyplatania,
meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki, i spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, 21 donice oraz doniczki na kwiaty, butelki,
wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, przybory gospodarstwa domowego, przybory kuchenne, deski do krojenia i deski
do prasowania, figurki porcelanowe, dzbanki, filiżanki, kubki, talerze,
szklanki, foremki do lodu i ciasteczek, garnki kuchenne i patelnie
oraz pokrywki do nich, młynki ręczne do kawy, miski, mydelniczki
i dozowniki od mydła, naczynia do picia, otwieracze do butelek, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, porcelana, szklane
wyroby malowane, szklane naczynia, ściereczki do czyszczenia, kosze i kubły na śmieci, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, statuetki,
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, szczotki i artykuły szczotkarskie,
konewki, kosze na kwiaty, miski na kwiaty, podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki], wazony, spryskiwacze, rękawice ogrodnicze,
24 materiały tekstylne do filtrowania, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, bielizna domowa, bielizna pościelowa, fi-
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ranki, kapy na łóżka, pledy, koce, pokrowce i poszewki na poduszki,
przykrycia na łóżka, ręczniki tekstylne, ściereczki kuchenne, tkaniny,
zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły
tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa
i kwiaty, 27 materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały
do pokrywania gruntu, pokrycia ścian i sufitów, 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich: artykułów do dekoracji wnętrz, a w szczególności:
ozdób z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, bambusa,
zasłon bambusowych, barków ruchomych jako mebli, baryłek niemetalowych, beczek niemetalowych, mebli biurowych, biurek, bufetów ruchomych jako mebli, bursztynu, korków do butelek, drewnianych opakowań do butelek, stojaków na butelki, corozo jako białego
twardego materiału podobnego do kości słoniowej, stojaków na czasopisma, stojaków do wystawiania gazet, dekoracji przestawnych,
dzieł sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurek
i statuetek z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posążków i posągów z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
foteli, gablot meblowych, ruchomych wózków barowych do podawania herbaty, jaśków jako poduszek, kanap, otoman, stojaków
na kapelusze, kaset drewnianych lub z tworzyw sztucznych, komód,
koralu, korków, koszy niemetalowych, koszy z pokrywką, wyrobów
koszykarskie, kości słoniowej, kredensów, kredensów kuchennych,
krzeseł, podpór pod książki, postumentów pod doniczki na kwiaty,
kwietników jako mebli, leżaków, ław, łóżek, konstrukcji drewnianych
łóżek, macic perłowych, stolików pod maszyny do pisania, materacy,
materacy sprężynowych do łóżek, mebli, mebli metalowych, półek
meblowych, muszli, rękojeści niemetalowych do noży, ram do obrazów, skorup ostryg, stojaków na parasole, parawanów jako mebli,
pianki morskiej, plecionek ze słomy za wyjątkiem mat, podnóżków,
taboretów, poduszek, pościeli oprócz bielizny pościelowej, pulpitów,
regałów meblowych, rotangu, rogu, serwantek, skrzyń niemetalowych, skrzyń z drewna lub tworzyw sztucznych, sof, stolików ruchomych pod komputery, blatów stołów, stołów, szezlongów, toaletek
meblowych, trzciny jako materiału do wyplatania, donic oraz doniczek na kwiaty, butelek, wyrobów ceramicznych dla gospodarstwa
domowego, przyborów gospodarstwa domowego, przyborów kuchennych, desek do krojenia i desek do prasowania, figurek porcelanowych, dzbanków, filiżanek, kubków, talerzy, szklanek, foremek
do lodu i ciasteczek, garnków kuchennych i patelni oraz pokrywek
do nich, młynków ręcznych do kawy, misek, mydelniczek i dozowników od mydła, naczyń do picia, otwieraczy do butelek, pojemników
do użytku w gospodarstwie domowym, porcelany, szczotek, szklanych wyrobów malowanych, szklanych naczyń, ściereczek do czyszczenia, koszy i kubłów na śmieci, bielizny domowej, bielizny pościelowej, firanek, kap na łóżka, pledów, koców, pokrowców i poszewek
na poduszki, przykryć na łóżka, ręczników tekstylnych, ściereczek
kuchennych, tkanin, zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych
lub tworzyw sztucznych oraz ofert sprzedaży powyższych artykułów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem
oraz kupować te towary w szczególności: w sklepie, z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie
on-line, na stronie internetowej, usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, usługi pośrednictwa i doradztwo w powyższym zakresie.

(111) 315330
(220) 2018 04 30
(210) 485500
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) HOME INVEST INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) MILOO HOME
(540)

(531) 26.04.18, 27.05.01

Nr 3/2019

(510), (511) 4 smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, paliwa
i materiały oświetleniowe, mieszaniny pochłaniające kurz, 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, ręcznie
sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane,
do naprawy i konserwacji, przybory do higieny i pielęgnacji urody
dla ludzi i zwierząt, 14 pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki,
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, biżuteria i wyroby jubilerskie, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria]
do użytku osobistego, bibeloty z brązu, 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku
domowego, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru,
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, papier i karton, torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt,
imitacje skóry, materiał skórzany, obrobione lub półobrobione skóry,
paski naramienne, 20 ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów
spożywczych, bambus, zasłony bambusowe, barki ruchome jako
meble, baryłki niemetalowe, beczki niemetalowe, meble biurowe,
biurka, bufety ruchome jako meble, bursztyn, korki do butelek,
drewniane opakowania do butelek, stojaki na butelki, corozo jako
biały twardy materiał podobny do kości słoniowej, stojaki na czasopisma, stojaki do wystawiania gazet, dekoracje przestawne, dzieła
sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurki, statuetki dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, posążki i posągi z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, fotele, gabloty meblowe, ruchome wózki barowe do podawania herbaty, jaśki jako poduszki, kanapy, otomany,
stojaki na kapelusze, kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych,
komody, koral, korki, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką, wyroby
koszykarskie, kość słoniowa, kredensy, kredensy kuchenne, krzesła,
podpory pod książki, postumenty pod doniczki na kwiaty, kwietniki
jako meble, leżaki, ławy, łóżka, konstrukcje drewniane łóżek, macica
perłowa, stoliki pod maszyny do pisania, materace, materace sprężynowe do łóżek, meble, meble metalowe, półki meblowe, muszle,
rękojeści niemetalowe do noży, ramy do obrazów, skorupy ostryg,
stojaki na parasole, parawany jako meble, pianka morska, plecionki
ze słomy za wyjątkiem mat, podnóżki, taborety, poduszki, pościel
oprócz bielizny pościelowej, pulpity, regały meblowe, rotang, róg,
serwantki, skrzynie niemetalowe, skrzynie z drewna lub tworzyw
sztucznych, sofy, stoliki ruchome pod komputery, blaty stołów, stoły, szezlongi, toaletki meblowe, trzcina jako materiał do wyplatania,
meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki, i spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, 21 donice oraz doniczki na kwiaty, butelki,
wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, przybory gospodarstwa domowego, przybory kuchenne, deski do krojenia i deski
do prasowania, figurki porcelanowe, dzbanki, filiżanki, kubki, talerze,
szklanki, foremki do lodu i ciasteczek, garnki kuchenne i patelnie
oraz pokrywki do nich, młynki ręczne do kawy, miski, mydelniczki
i dozowniki od mydła, naczynia do picia, otwieracze do butelek, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, porcelana, szklane
wyroby malowane, szklane naczynia, ściereczki do czyszczenia, kosze i kubły na śmieci, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, statuetki,
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, szczotki i artykuły szczotkarskie,
konewki, kosze na kwiaty, miski na kwiaty, podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki], wazony, spryskiwacze, rękawice ogrodnicze,
24 materiały tekstylne do filtrowania, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, bielizna domowa, bielizna pościelowa, firanki, kapy na łóżka, pledy, koce, pokrowce i poszewki na poduszki,
przykrycia na łóżka, ręczniki tekstylne, ściereczki kuchenne, tkaniny,
zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły
tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa
i kwiaty, 27 materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały
do pokrywania gruntu, pokrycia ścian i sufitów, 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 35 zgrupowanie na rzecz
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osób trzecich: artykułów do dekoracji wnętrz, a w szczególności:
ozdób z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, bambusa,
zasłon bambusowych, barków ruchomych jako mebli, baryłek niemetalowych, beczek niemetalowych, mebli biurowych, biurek, bufetów ruchomych jako mebli, bursztynu, korków do butelek, drewnianych opakowań do butelek, stojaków na butelki, corozo jako białego
twardego materiału podobnego do kości słoniowej, stojaków na czasopisma, stojaków do wystawiania gazet, dekoracji przestawnych,
dzieł sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurek
i statuetek z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posążków i posągów z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
foteli, gablot meblowych, ruchomych wózków barowych do podawania herbaty, jaśków jako poduszek, kanap, otoman, stojaków
na kapelusze, kaset drewnianych lub z tworzyw sztucznych, komód,
koralu, korków, koszy niemetalowych, koszy z pokrywką, wyrobów
koszykarskie, kości słoniowej, kredensów, kredensów kuchennych,
krzeseł, podpór pod książki, postumentów pod doniczki na kwiaty,
kwietników jako mebli, leżaków, ław, łóżek, konstrukcji drewnianych
łóżek, macic perłowych, stolików pod maszyny do pisania, materacy,
materacy sprężynowych do łóżek, mebli, mebli metalowych, półek
meblowych, muszli, rękojeści niemetalowych do noży, ram do obrazów, skorup ostryg, stojaków na parasole, parawanów jako mebli,
pianki morskiej, plecionek ze słomy za wyjątkiem mat, podnóżków,
taboretów, poduszek, pościeli oprócz bielizny pościelowej, pulpitów,
regałów meblowych, rotangu, rogu, serwantek, skrzyń niemetalowych, skrzyń z drewna lub tworzyw sztucznych, sof, stolików ruchomych pod komputery, blatów stołów, stołów, szezlongów, toaletek
meblowych, trzciny jako materiału do wyplatania, donic oraz doniczek na kwiaty, butelek, wyrobów ceramicznych dla gospodarstwa
domowego, przyborów gospodarstwa domowego, przyborów kuchennych, desek do krojenia i desek do prasowania, figurek porcelanowych, dzbanków, filiżanek, kubków, talerzy, szklanek, foremek
do lodu i ciasteczek, garnków kuchennych i patelni oraz pokrywek
do nich, młynków ręcznych do kawy, misek, mydelniczek i dozowników od mydła, naczyń do picia, otwieraczy do butelek, pojemników
do użytku w gospodarstwie domowym, porcelany, szczotek, szklanych wyrobów malowanych, szklanych naczyń, ściereczek do czyszczenia, koszy i kubłów na śmieci, bielizny domowej, bielizny pościelowej, firanek, kap na łóżka, pledów, koców, pokrowców i poszewek
na poduszki, przykryć na łóżka, ręczników tekstylnych, ściereczek
kuchennych, tkanin, zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych
lub tworzyw sztucznych oraz ofert sprzedaży powyższych artykułów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem
oraz kupować te towary w szczególności: w sklepie, z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie
on-line, na stronie internetowej, usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, usługi pośrednictwa i doradztwo w powyższym zakresie.

(111) 315331
(220) 2018 04 24
(210) 485234
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 04
(732) WĘGRZYN ANDRZEJ MASTER, Kraków, PL.
(540) master MASA SZPACHLOWA HYBRYDOWA MASTER TOP
FINISH POLIMEROWO-ŻELOWA
(540)

kiery, emulsje podkładowe, farby, farby akrylowe, farby lateksowe,
farby podkładowe, farby podkładowe gruntujące, grunty akrylowe,
kit rzeźbiarski, kit stolarski, 17 masy do spoinowania, wypełniania
i uszczelniania, masy uszczelniające, masy uszczelniające akrylowe,
masy wypełniająco-naprawcze, 19 gips, masy szpachlowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, pokrycia niemetalowe ścienne, tynk,
tynk mozaikowy, zaczyn cementowy, zaprawy budowlane.

(111) 315332
(220) 2018 04 25
(210) 485331
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 25
(732) ZDROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ZDROFIT KLUBY FITNESS
(540)

Kolor znaku: grafitowy, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 41 edukacja i doradztwo w zakresie kultury fizycznej,
edukacja w zakresie zdrowego żywienia, nauka gimnastyki, kultura
fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie i prowadzenie warsztatów sportowych [szkolenie] w tym
wyjazdowych, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], prowadzenie zajęć fitness.
(111) 315333
(220) 2018 04 24
(210) 485236
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 04
(732) STĘPNIAK KRZYSZTOF NORTHMAN, Węgorzewo, PL.
(540) Northman
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, powietrzu lub wodzie (jachty), 37 budowanie jachtów, 40 produkcja jachtów na zamówienie.
(111) 315334
(220) 2018 04 25
(210) 485332
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 25
(732) ZDROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ZDROFIT KLUBY FITNESS
(540)

Kolor znaku: grafitowy, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 41 edukacja i doradztwo w zakresie kultury fizycznej,
edukacja w zakresie zdrowego żywienia, nauka gimnastyki, kultura
fizyczna, usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowanie i prowadzenie warsztatów sportowych [szkolenie] w tym
wyjazdowych, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], prowadzenie zajęć fitness.
(111) 315335
(220) 2018 04 25
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 25
(732) JAROS KATARZYNA, Warszawa, PL.
(540) KIIS
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, brązowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.10, 26.04.18, 26.01.05
(510), (511) 1 kity szklarskie, plastyfikatory do zapraw tynkarskich,
preparaty do klejenia, gruntowania, środki zabezpieczające przed
wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, 2 emalie, la-
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Kolor znaku: ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03

(210) 485336
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(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do brwi, makijażu, pielęgnacji
skóry, do rzęs, kremy kosmetyczne, balsamy do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
mydła, mydło do golenia, odżywki do włosów, szampony, suche
szampony, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty do demakijażu,
do depilacji do golenia, do pielęgnacji paznokci, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, błyszczyki do ust, pomadki do ust, tusze
do rzęs, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki
nasączane preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi, farby do włosów, lakiery do włosów, lakiery do paznokci, maski
kosmetyczne, perfumy, woda perfumowana, zmywacze do paznokci, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 zabawki, gry, naturalne zabawki drewniane, lalki, domki dla lalek, akcesoria dla lalek, mebelki
do domków dla lalek, zabawki do zabawy na świeżym powietrzu,
piaskownice, baseny do zabawy, artykuły i sprzęt sportowy, wrotki,
łyżworolki, zabawki w postaci samochodów, zabawki w postaci ciężarówek, zabawki w postaci samolotów, zestawy pojazdów do zabawy, zabawki w postaci torów wyścigowych, figurki do zabawy i zestawy do zabawy, stoły z szufladami do zabawy dla dzieci, pudełka
na zabawki, gry planszowe, podręczne gry elektroniczne, układanki,
zabawki pluszowe, zabawki edukacyjne, zabawki do zabawy na świeżym powietrzu, piaskownice, baseny kąpielowe jako zabawki, zabawki edukacyjne, komputery zabawkowe, 35 zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług reklama,
reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie gadżetów reklamowych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania
licencji na towary i usługi dla osób trzecich w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej, administrowanie programami lojalności
konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, informacja o działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania rynkowe, badania opinii publicznej,
badania w zakresie biznesu, sprzedaż takich produktów jak: kosmetyki, kosmetyki do brwi, makijażu, pielęgnacji skóry, do rzęs, kremy
kosmetyczne, balsamy do celów kosmetycznych, emulsje chroniące
przed promieniowaniem słonecznym, mydła, mydło do golenia, odżywki do włosów, szampony, suche szampony, płyny do pielęgnacji
włosów, preparaty do demakijażu, do depilacji do golenia, do pielęgnacji paznokci, preparaty fitokosmetyczne, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
błyszczyki do ust, pomadki do ust, tusze do rzęs, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączane preparatami
do usuwania makijażu, dezodoranty dla ludzi, farby do włosów, lakiery do włosów, lakiery do paznokci, maski kosmetyczne, perfumy,
woda perfumowana, zmywacze do paznokci, zabawki, gry, naturalne zabawki drewniane, naturalne zwierzątka pluszowe, lalki, domki
dla lalek, akcesoria dla lalek, mebelki do domków dla lalek, meble,
odzież, odzież niemowlęcą, odzież dla dzieci, odzież dla kobiet
w ciąży, zabawki do zabawy na świeżym powietrzu, zestawy zabawek, piaskownice, baseny do zabawy, sprzęt do pomocy w nauce
pływania, koła do pływania, kamizelki ratunkowe i rękawki do pływania do użytku rekreacyjnego, artykuły i sprzęt sportowy, wrotki,
łyżworolki, zabawki w postaci samochodów, zabawki w postaci cię-
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żarówek, zabawki w postaci samolotów, zestawy pojazdów do zabawy, zabawki w postaci torów wyścigowych, figurki do zabawy i zestawy do zabawy, stoły z szufladami do zabawy dla dzieci, pudełka
na zabawki, gry planszowe, podręczne gry elektroniczne, układanki,
mikroskopy, teleskopy, lornetki, zestawy małego naukowca do przeprowadzania eksperymentów, zestawy przyrodnicze do zabawy,
zestawy dla małych magików, pojazdy i zabawki zdalnie sterowane, książki, kasety, nagrania wideo, płyty CD, płyty DVD, przenośne
cyfrowe odtwarzacze mediów, instrumenty muzyczne, zabawkowe
instrumenty muzyczne i mikrofony, komputery, komputery zabawkowe, komputery edukacyjne, gry komputerowe i wideo, komputery i konsole do gier wideo oraz akcesoria, domowe i samochodowe
urządzenia elektroniczne, urządzenia do nadzorowania niemowląt,
nawilżacze, parowniki, żywność i mieszanki dla niemowląt, napoje,
przybory oraz akcesoria, meble dla niemowląt, meble dziecięce, meble dla dorosłych, fotele bujane, lampy oświetleniowe, oświetlenie,
bramki zabezpieczające, zabezpieczające lampki nocne, mocowania do lusterek wstecznych, fotele samochodowe, wysokie krzesła
dla dzieci, podnóżki, foteliki dla dzieci, wózki i wózki spacerowe,
usługi sklepu detalicznego i sklepu detalicznego on-line obejmujące rowery, rowery trójkołowe, zmotoryzowane pojazdy do zabawy,
zabawki do jeżdżenia, kojce, przenośne kojce, przyrządy podróżne
dla niemowląt, place zabaw i łóżeczka dziecięce, bielizna pościelowa,
kołdry, poszewki, chodniki, tapety, huśtawki i sprężynujące huśtawki
dla niemowląt, torby i reklamówki na pieluchy, preparaty do kąpieli
i śliniaki, 45 usługi serwisów społecznościowych online, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 315336
(220) 2018 04 25
(210) 485358
(151) 2018 10 30
(441) 2018 06 25
(732) GIERMAZIAK TOMASZ, Łódź, PL.
(540) ORTHO CLUB
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów,
sympozjów w zakresie stomatologii, protetyki i ortodoncji, nauczanie pielęgnacji stomatologicznej, usługi nauczania związane
z branżą stomatologiczną, organizowanie kursów w dziedzinie stomatologii i ortodoncji, 42 badania naukowe w zakresie stomatologii
i ortodoncji, 44 usługi stomatologiczne, usługi kliniki dentystycznej,
stomatologia kosmetyczna, doradztwo związane ze stomatologią,
udzielanie informacji na temat stomatologii, usługi ortodontyczne,
konsultacje dentystyczne i ortodontyczne.
(111) 315337
(220) 2018 04 25
(210) 485366
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 25
(732) SZUBERT SŁAWOMIR KOLORENO, Kalwaria Zebrzydowska, PL.
(540) KOLORENO
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, abażury, architektoniczne oprawy do oświetlenia, elektryczne dekoracyjne
kolorowe światełka, elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne,
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, włączniki do profili LED, oprawy hermetyczne LED, świetlówki LED, halogeny,
naświetlacze, oprawy halogenowe, czujniki ruchu, włączniki, oprawy
rastowe, panele LED, lampy LED, plafony, żyrandole, lampki biurowe, oświetlenie samochodowe LED, oświetlenie ogrodowe, artykuły
elektryczne, oświetlenie sufitowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
oświetlenia, żarówek, taśm LED, żarówek LED, zasilaczy LED, 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 ogrodowego, artykułów elektrycznych, oświetlenia sufitowego.
(111) 315338
(151) 2018 10 17

(220) 2018 04 26
(441) 2018 06 25

(210) 485382
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(732) SKAKANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) skakanka
(510), (511) 41 nauczanie i kształcenie, w szczególności przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej poprzez rozwijanie uwagi, pamięci
i koncentracji, 44 terapia zajęciowa, rehabilitacja.

frastruktury, dróg dojazdowych i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz, projektowanie wstępne uwzględniające studia krajoznawcze i historyczne w zakresie
budownictwa i architektury, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy
inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, projektowanie warunków
wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów budowlanych,
usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie budownictwa.

(111) 315339
(220) 2018 04 26
(210) 485388
(151) 2018 10 17
(441) 2018 06 18
(732) HYDROBUDOWA-1 BETONIARNIA-LABORATORIUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HYDROBUDOWA-1
(540)

(111) 315341
(220) 2018 04 26
(210) 485416
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 25
(732) WILK SYLWESTER FIRMA HANDLOWA LUPUS, Ciechanów, PL.
(540) LUPUS FIRMA HANDLOWA
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 07.11.23, 07.11.25, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 beton, bloczki betonowe, płyty betonowe, budowlane elementy z betonu, 42 badania laboratoryjne materiałów budowlanych, ekspertyzy Inżynieryjne, kontrola jakości.
(111) 315340
(220) 2018 04 26
(151) 2018 10 26
(441) 2018 06 25
(732) KACHNYI IGOR, Kraków, PL.
(540) URBAN ESTATE
(540)

(210) 485415

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 26.03.23, 26.11.03,
26.11.06, 26.11.12, 26.07.25, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania lub użyczenia, analizy rynku nieruchomości,
inwentaryzacja, 36 usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie
i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, pośrednictwo
w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi
finansowe, obrót nieruchomościami na rynku wtórnym, sprzedaż
obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi w zakresie
doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa,
wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, pobieranie czynszu,
administrowanie nieruchomościami, 37 usługi w zakresie budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług
remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, budowania
obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne,
wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, budownictwo, izolowanie
budynków, konsultacje budowlane, nadzór budowlany, rozbiórka
budynków, usługi doradztwa budowlanego, uszczelnianie budynków, wynajem sprzętu budowlanego, remont nieruchomości, doradztwo budowlane, 42 projektowanie architektoniczne w zakresie
budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych, in-

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.22,
29.01.12
(510), (511) 7 koparki będące maszynami samobieżnymi, koparki,
koparki [maszyny do prac ziemnych], koparki jednonaczyniowe podsiębierne, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, koparki hydrauliczne, koparki [maszyny do robót ziemnych], koparki podsiębierne,
koparki podsiębierne [maszyny], koparki rowów, koparki zgarniakowe [maszyny do robót ziemnych], ładowarki łopatowe [maszyny], ładowarki [maszyny], ładowarki [maszyny do robót ziemnych], ładowarki przednie do traktorów, ładowarki przegubowe, lemiesze
do maszyn do robót ziemnych, łopaty spycharek, maszyny do burzenia, maszyny do koszenia [elektryczne], maszyny do koszenia
[na benzynę], maszyny do obróbki rud, maszyny do pompowania
do szybów naftowych, maszyny do pracy w ziemi, maszyny do przenoszenia ziemi, maszyny do przesiewania ziemi, maszyny do robót
przy fundamentach, maszyny do robót ziemnych, maszyny do równania ziemi, maszyny do rozbijania kamieni, maszyny do rozrzucania
ziemi [maszyny], maszyny do rozrzucania ziemi, maszyny do rozwiercania nawierzchni, maszyny do sortowania skał, maszyny do usuwania pali, maszyny do wiercenia szybów, maszyny do wykańczania
powierzchni i maszyny do kompaktowania, maszyny do wykopywania skał, maszyny do wykopywania ziemi, maszyny do zagęszczania
gruntu, maszyny do zgarniania ziemi, maszyny górnicze, maszyny
i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, maszyny kopiące rowy [pługi], maszyny kruszące, maszyny natryskujące beton, młoty dźwigniowe, równiarki [maszyny], maszyny do robót ziemnych, przyrządy tnące do wiercenia górniczego [raise boring], instalacje do przesiewania,
przesiewacze żużlu [maszyny], przesiewacze, przemysłowe maszyny
wiertnicze do rozwiercania poziomego, przemysłowe maszyny wiercące do wiercenia poziomego, prostownice do blach [maszyny],
pompy do betonu, pojemniki do przenośników podnośnikowych,
pojazdy budowlane, inne niż do celów transportowych, pogłębiarki
do błota, pogłębiarki [bagrownice], nożyce pneumatyczne, narzędzia do podcięć [maszyny], urządzenia wiertnicze, pływające lub niepływające, urządzenia do przesuwania ziemi [maszyny], urządzenia
do równania ziemi [maszyny], tuleje do użytku z urządzeniami wiertniczymi, tuleje do użytku z maszynami wiertniczymi, świdry ziemne,
szufle do spycharek do terenów podmokłych, świdry sterowalne
do przemieszczania ziemi, spycharki, spycharki amfibie, równiarki
[maszyny do robót ziemnych], sita do ziemi [maszyny], zrywarki [maszyny do robót ziemnych], kombajny zbożowe, kombajn zbożowy
[maszyny], ciągnikowe żniwiarki pokosowe [narzędzia rolnicze], aplikatory nawozu w postaci przyczep do ciągników, brony holowane
ciągnikiem, pługi, pługi śnieżne, lemiesze pługów, pługi odśnieżające wirnikowe, ostrza pługu do pojazdów, pługi do usuwania darni,
pługi stanowiące maszyny rolnicze, pługi [sprzęt rolniczy w postaci
przyczep do traktorów], prasy, prasy filtracyjne, prasy typograficzne,
prasy koszowe, prasy montażowe, prasy kuźnicze, prasownice elektryczne, urządzenia prasowalnicze, prasy do wina, prasy do odpadów, prasy do siana, prasy stołowe [maszyny], prasy do tkanin, prasy
gnące [maszyny], prasy do tłoczenia, prasy do paszy, prasy do opon,
prasy do wycinania, prasy do sklejki, prasy [maszyny przemysłowe],
siewniki, siewniki rolnicze, siewniki [maszyny], siewniki rzutowe,
siewniki rzędowe [rolnicze przyrządy], siewniki rzędowe [narzędzia
rolnicze], siewniki rzędowe [części do maszyn], siewniki rzędowe
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do maszyn rolniczych, siewniki w postaci przyczep do traktorów,
siewniki rzutowe [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów],
podajniki grawitacyjne montowane na siewnikach, opryskiwacze
upraw, opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze [maszyny], opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, opryskiwacze [maszyny] rolnicze, opryskiwacze w postaci przyczepek, opryskiwacze rolnicze [części maszyn],
opryskiwacze ogrodnicze [części maszyn], opryskiwacze do montowania na przyczepach, opryskiwacze do montowania na traktorach,
opryskiwacze [maszyny] rozpylające herbicydy do użytku w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] do użytku domowego rozpylające
środki owadobójcze, opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki
grzybobójcze do użytku w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, brony, brony
talerzowe, brony [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów],
brony tarczowe [narzędzia rolnicze w postaci przyczep do traktorów], kosiarki, kosiarki spalinowe, kosiarki mechaniczne, kosiarki [maszyny], kosiarki samobieżne, kosiarki bijakowe, kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki do zarośli [maszyny], kosiarki do trawników
z siedziskiem, kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, kosiarki
[sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], kosiarki żyłkowe
[urządzenia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], ładowarki
czołowe, ładowarki [przenośniki], ładowarki pieców, ładowarki skrzyniowe, ładowarki na gąsienicach, ładowarki do węgla, ładowarki
do maszyn rolniczych, ładowarki do pakowania towarów, ładowarki
o sterowaniu burtowym, ładowarki do leja zasypowego [maszyny],
ładowarki automatyczne do pieców dyfuzyjnych, rozrzutniki obornika, rozrzutniki kiszonki [maszyny], rozrzutniki nawozów [maszyny],
wały [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, wały rozrządcze do pojazdów powietrznych, wały turbin [części do maszyn], wały rozrządcze
do silników pojazdów, wały napędowe do pojazdów powietrznych,
wały napędowe do maszyn, wały wrzeciona [części silników], wały
rozrządcze do maszyn, wały do maszyn, wały do pomp, wały rozrządcze, wały cardana, wały napędowe, wały korbowe, zgrabiarki,
zgrabiarki do trawników [maszyny], glebogryzarki, glebogryzarki
ogrodowe, 12 traktory ogrodnicze, traktory holownicze, traktory
miejskie, traktory, ciągniki, traktory do trawników, traktory ogrodowe do transportu, traktory holownicze i części składowe do nich, ciągniki, ciągniki siodłowe, ciągniki elektryczne [pojazdy], ciągniki
do ładunków, ciągniki wózków górniczych, ciągniki siodłowe z naczepą, ciągniki do celów rolniczych, pojazdy lądowe ciągnięte przez
ciągnik, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep, naczepy do ciągników, ładowarki [wózki widłowe], pojazdy wyposażone w ładowarki
jednonaczyniowe, przyczepy, przyczepa, przyczepy towarowe, przyczepo-namioty, przyczepy transportowe, przyczepy kempingowe,
przyczepy [pojazdy], przyczepy drogowe, przyczepy turystyczne
mieszkalne, przyczepy mieszkalne [karawany], przyczepy do pojazdów, przyczepy do cystern, przyczepy kempingowe [pojazdy], przyczepy na sprzęt, przyczepy boczne motocyklowe, wały odbioru
mocy do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów lądowych, wały do pojazdów lądowych, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej następujących towarów: koparki będące maszynami samobieżnymi, koparki, koparki [maszyny do prac ziemnych], koparki
jednonaczyniowe podsiębierne, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, koparki hydrauliczne, koparki [maszyny do robót ziemnych],
koparki podsiębierne, koparki podsiębierne [maszyny], koparki rowów, koparki zgarniakowe [maszyny do robót ziemnych], ładowarki
łopatowe [maszyny], ładowarki [maszyny], ładowarki [maszyny do robót ziemnych], ładowarki przednie do traktorów, ładowarki przegubowe, lemiesze do maszyn do robót ziemnych, łopaty spycharek,
maszyny do burzenia, maszyny do koszenia [elektryczne], maszyny
do koszenia [na benzynę], maszyny do obróbki rud, maszyny
do pompowania do szybów naftowych, maszyny do pracy w ziemi,
maszyny do przenoszenia ziemi, maszyny do przesiewania ziemi,
maszyny do robót przy fundamentach, maszyny do robót ziemnych,
maszyny do równania ziemi, maszyny do rozbijania kamieni, maszyny do rozrzucania ziemi [maszyny], maszyny do rozrzucania ziemi,
maszyny do rozwiercania nawierzchni, maszyny do sortowania skał,
maszyny do usuwania pali, maszyny do wiercenia szybów, maszyny
do wykańczania powierzchni i maszyny do kompaktowania, maszyny do wykopywania skał, maszyny do wykopywania ziemi, maszyny
do zagęszczania gruntu, maszyny do zgarniania ziemi, maszyny górnicze, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, maszyny
kopiące rowy [pługi], maszyny kruszące, maszyny natryskujące beton, młoty dźwigniowe, równiarki [maszyny], maszyny do robót
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ziemnych, przyrządy tnące do wiercenia górniczego [raise boring],
instalacje do przesiewania, przesiewacze żużlu [maszyny], przesiewacze, przemysłowe maszyny wiertnicze do rozwiercania poziomego, przemysłowe maszyny wiercące do wiercenia poziomego, prostownice do blach [maszyny], pompy do betonu, pojemniki
do przenośników podnośnikowych, pojazdy budowlane, inne niż
do celów transportowych, pogłębiarki do błota, pogłębiarki [bagrownice], nożyce pneumatyczne, narzędzia do podcięć [maszyny],
urządzenia wiertnicze, pływające lub niepływające, urządzenia
do przesuwania ziemi [maszyny], urządzenia do równania ziemi [maszyny], tuleje do użytku z urządzeniami wiertniczymi, tuleje do użytku z maszynami wiertniczymi, świdry ziemne, szufle do spycharek
do terenów podmokłych, świdry sterowalne do przemieszczania ziemi, spycharki, spycharki amfibie, równiarki [maszyny do robót ziemnych], sita do ziemi [maszyny], zrywarki [maszyny do robót ziemnych], kombajny zbożowe, kombajn zbożowy [maszyny], ciągnikowe
żniwiarki pokosowe [narzędzia rolnicze], aplikatory nawozu w postaci przyczep do ciągników, brony holowane ciągnikiem, pługi, pługi
śnieżne, lemiesze pługów, pługi odśnieżające wirnikowe, ostrza pługu do pojazdów, pługi do usuwania darni, pługi stanowiące maszyny
rolnicze, pługi [sprzęt rolniczy w postaci przyczep do traktorów], prasy, prasy filtracyjne, prasy typograficzne, prasy koszowe, prasy montażowe, prasy kuźnicze, prasownice elektryczne, urządzenia prasowalnicze, prasy do wina, prasy do odpadów, prasy do siana, prasy
stołowe [maszyny], prasy do tkanin, prasy gnące [maszyny], prasy
do tłoczenia, prasy do paszy, prasy do opon, prasy do wycinania, prasy do sklejki, prasy [maszyny przemysłowe], siewniki, siewniki rolnicze, siewniki [maszyny], siewniki rzutowe, siewniki rzędowe [rolnicze
przyrządy], siewniki rzędowe [narzędzia rolnicze], siewniki rzędowe
[części do maszyn], siewniki rzędowe do maszyn rolniczych, siewniki
w postaci przyczep do traktorów, siewniki rzutowe [sprzęt rolniczy
w postaci przyczep do traktorów], podajniki grawitacyjne montowane na siewnikach, opryskiwacze upraw, opryskiwacze rolnicze, opryskiwacze [maszyny], opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, opryskiwacze [maszyny] rolnicze, opryskiwacze w postaci przyczepek,
opryskiwacze rolnicze [części maszyn], opryskiwacze ogrodnicze
[części maszyn], opryskiwacze do montowania na przyczepach,
opryskiwacze do montowania na traktorach, opryskiwacze [maszyny] rozpylające herbicydy do użytku w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] do użytku domowego rozpylające środki owadobójcze, opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki grzybobójcze do użytku
w rolnictwie, opryskiwacze [maszyny] rozpylające środki owadobójcze do użytku w rolnictwie, brony, brony talerzowe, brony [sprzęt
rolniczy w postaci przyczep do traktorów], brony tarczowe [narzędzia rolnicze w postaci przyczep do traktorów], kosiarki, kosiarki spalinowe, kosiarki mechaniczne, kosiarki [maszyny], kosiarki samobieżne, kosiarki bijakowe, kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki do zarośli
[maszyny], kosiarki do trawników z siedziskiem, kosiarki żyłkowe
do użytku ogrodniczego, kosiarki [sprzęt rolniczy w postaci przyczep
do traktorów], kosiarki żyłkowe [urządzenia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie], ładowarki czołowe, ładowarki [przenośniki], ładowarki pieców, ładowarki skrzyniowe, ładowarki na gąsienicach, ładowarki do węgla, ładowarki do maszyn rolniczych, ładowarki
do pakowania towarów, ładowarki o sterowaniu burtowym, ładowarki do leja zasypowego [maszyny], ładowarki automatyczne do pieców dyfuzyjnych, rozrzutniki obornika, rozrzutniki kiszonki [maszyny], rozrzutniki nawozów [maszyny], wały [sprzęt rolniczy w postaci
przyczep do traktorów], wały napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, wały rozrządcze do pojazdów powietrznych, wały turbin [części do maszyn], wały rozrządcze do silników pojazdów, wały napędowe do pojazdów powietrznych, wały napędowe do maszyn, wały
wrzeciona [części silników], wały rozrządcze do maszyn, wały do maszyn, wały do pomp, wały rozrządcze, wały cardana, wały napędowe,
wały korbowe, zgrabiarki, zgrabiarki do trawników [maszyny], glebogryzarki, glebogryzarki ogrodowe, traktory ogrodnicze, traktory holownicze, traktory miejskie, traktory, ciągniki, traktory do trawników,
traktory ogrodowe do transportu, traktory holownicze i części składowe do nich, ciągniki, ciągniki siodłowe, ciągniki elektryczne [pojazdy], ciągniki do ładunków, ciągniki wózków górniczych, ciągniki siodłowe z naczepą, ciągniki do celów rolniczych, pojazdy lądowe
ciągnięte przez ciągnik, ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep, naczepy do ciągników, ładowarki [wózki widłowe], pojazdy wyposażone w ładowarki jednonaczyniowe, przyczepy, przyczepa, przyczepy
towarowe, przyczepo-namioty, przyczepy transportowe, przyczepy
kempingowe, przyczepy [pojazdy], przyczepy drogowe, przyczepy
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turystyczne mieszkalne, przyczepy mieszkalne [karawany], przyczepy do pojazdów, przyczepy do cystern, przyczepy kempingowe [pojazdy], przyczepy na sprzęt, przyczepy boczne motocyklowe, wały
odbioru mocy do pojazdów lądowych, wały napędowe do pojazdów
lądowych, wały do pojazdów lądowych.

(111) 315342
(220) 2018 04 30
(210) 485502
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) HOME INVEST INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) MILOO HOME
(540)

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 4 smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, paliwa
i materiały oświetleniowe, mieszaniny pochłaniające kurz, 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i sztućce, ręcznie
sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane,
do naprawy i konserwacji, przybory do higieny i pielęgnacji urody
dla ludzi i zwierząt, 14 pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki,
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, biżuteria i wyroby jubilerskie, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria]
do użytku osobistego, bibeloty z brązu, 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku
domowego, materiały drukowane, materiały filtracyjne z papieru,
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, papier i karton, torebki
oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub
tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt,
imitacje skóry, materiał skórzany, obrobione lub półobrobione skóry,
paski naramienne, 20 ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów
spożywczych, bambus, zasłony bambusowe, barki ruchome jako
meble, baryłki niemetalowe, beczki niemetalowe, meble biurowe,
biurka, bufety ruchome jako meble, bursztyn, korki do butelek,
drewniane opakowania do butelek, stojaki na butelki, corozo jako
biały twardy materiał podobny do kości słoniowej, stojaki na czasopisma, stojaki do wystawiania gazet, dekoracje przestawne, dzieła
sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurki, statuetki dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, posążki i posągi z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, fotele, gabloty meblowe, ruchome wózki barowe do podawania herbaty, jaśki jako poduszki, kanapy, otomany,
stojaki na kapelusze, kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych,
komody, koral, korki, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką, wyroby
koszykarskie, kość słoniowa, kredensy, kredensy kuchenne, krzesła,
podpory pod książki, postumenty pod doniczki na kwiaty, kwietniki
jako meble, leżaki, ławy, łóżka, konstrukcje drewniane łóżek, macica
perłowa, stoliki pod maszyny do pisania, materace, materace sprężynowe do łóżek, meble, meble metalowe, półki meblowe, muszle,
rękojeści niemetalowe do noży, ramy do obrazów, skorupy ostryg,
stojaki na parasole, parawany jako meble, pianka morska, plecionki
ze słomy za wyjątkiem mat, podnóżki, taborety, poduszki, pościel
oprócz bielizny pościelowej, pulpity, regały meblowe, rotang, róg,
serwantki, skrzynie niemetalowe, skrzynie z drewna lub tworzyw
sztucznych, sofy, stoliki ruchome pod komputery, blaty stołów, stoły, szezlongi, toaletki meblowe, trzcina jako materiał do wyplatania,
meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, pojemniki, i spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe, 21 donice oraz doniczki na kwiaty, butelki,
wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, przybory gospodarstwa domowego, przybory kuchenne, deski do krojenia i deski
do prasowania, figurki porcelanowe, dzbanki, filiżanki, kubki, talerze,
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szklanki, foremki do lodu i ciasteczek, garnki kuchenne i patelnie
oraz pokrywki do nich, młynki ręczne do kawy, miski, mydelniczki
i dozowniki od mydła, naczynia do picia, otwieracze do butelek, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, porcelana, szklane
wyroby malowane, szklane naczynia, ściereczki do czyszczenia, kosze i kubły na śmieci, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, statuetki,
figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak
porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, szczotki i artykuły szczotkarskie,
konewki, kosze na kwiaty, miski na kwiaty, podstawki pod doniczki na kwiaty [spodki], wazony, spryskiwacze, rękawice ogrodnicze,
24 materiały tekstylne do filtrowania, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, bielizna domowa, bielizna pościelowa, firanki, kapy na łóżka, pledy, koce, pokrowce i poszewki na poduszki,
przykrycia na łóżka, ręczniki tekstylne, ściereczki kuchenne, tkaniny,
zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły
tekstylne, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa
i kwiaty, 27 materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały
do pokrywania gruntu, pokrycia ścian i sufitów, 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich: artykułów do dekoracji wnętrz, a w szczególności:
ozdób z tworzyw sztucznych do artykułów spożywczych, bambusa,
zasłon bambusowych, barków ruchomych jako mebli, baryłek niemetalowych, beczek niemetalowych, mebli biurowych, biurek, bufetów ruchomych jako mebli, bursztynu, korków do butelek, drewnianych opakowań do butelek, stojaków na butelki, corozo jako białego
twardego materiału podobnego do kości słoniowej, stojaków na czasopisma, stojaków do wystawiania gazet, dekoracji przestawnych,
dzieł sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, figurek
i statuetek z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posążków i posągów z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
foteli, gablot meblowych, ruchomych wózków barowych do podawania herbaty, jaśków jako poduszek, kanap, otoman, stojaków
na kapelusze, kaset drewnianych lub z tworzyw sztucznych, komód,
koralu, korków, koszy niemetalowych, koszy z pokrywką, wyrobów
koszykarskie, kości słoniowej, kredensów, kredensów kuchennych,
krzeseł, podpór pod książki, postumentów pod doniczki na kwiaty,
kwietników jako mebli, leżaków, ław, łóżek, konstrukcji drewnianych
łóżek, macic perłowych, stolików pod maszyny do pisania, materacy,
materacy sprężynowych do łóżek, mebli, mebli metalowych, półek
meblowych, muszli, rękojeści niemetalowych do noży, ram do obrazów, skorup ostryg, stojaków na parasole, parawanów jako mebli,
pianki morskiej, plecionek ze słomy za wyjątkiem mat, podnóżków,
taboretów, poduszek, pościeli oprócz bielizny pościelowej, pulpitów,
regałów meblowych, rotangu, rogu, serwantek, skrzyń niemetalowych, skrzyń z drewna lub tworzyw sztucznych, sof, stolików ruchomych pod komputery, blatów stołów, stołów, szezlongów, toaletek
meblowych, trzciny jako materiału do wyplatania, donic oraz doniczek na kwiaty, butelek, wyrobów ceramicznych dla gospodarstwa
domowego, przyborów gospodarstwa domowego, przyborów kuchennych, desek do krojenia i desek do prasowania, figurek porcelanowych, dzbanków, filiżanek, kubków, talerzy, szklanek, foremek
do lodu i ciasteczek, garnków kuchennych i patelni oraz pokrywek
do nich, młynków ręcznych do kawy, misek, mydelniczek i dozowników od mydła, naczyń do picia, otwieraczy do butelek, pojemników
do użytku w gospodarstwie domowym, porcelany, szczotek, szklanych wyrobów malowanych, szklanych naczyń, ściereczek do czyszczenia, koszy i kubłów na śmieci, bielizny domowej, bielizny pościelowej, firanek, kap na łóżka, pledów, koców, pokrowców i poszewek
na poduszki, przykryć na łóżka, ręczników tekstylnych, ściereczek
kuchennych, tkanin, zasłon prysznicowych z materiałów tekstylnych
lub tworzyw sztucznych oraz ofert sprzedaży powyższych artykułów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem
oraz kupować te towary w szczególności: w sklepie, z katalogu różnych artykułów, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie
on-line, na stronie internetowej, usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, usługi pośrednictwa i doradztwo w powyższym zakresie.

(111) 315343
(151) 2018 10 11

(220) 2018 04 17
(441) 2018 06 11

(210) 484979
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(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Biotifem
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty dietetyczne dla
celów leczniczych, preparaty witaminowe i lecznicze, w szczególności preparaty zawierające biotynę, poprawiające gęstość włosów,
preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, zioła lecznicze.
(111) 315344
(220) 2018 04 17
(210) 484991
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 11
(732) Starz Entertainment, LLC, Englewood, US.
(540) STARZPLAY
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie do transmisji strumieniowej, nadawania, transmisji, dystrybucji pobierania, odtwarzania,
organizowania i udostępniania muzyki, audio, wideo, gier, materiałów
audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem globalnej sieci
telekomunikacyjnej, komputerowe oprogramowanie do odtwarzania
(oglądania lub słuchania) audio, wideo, publikacji tekstowych i multimedialnych, komputerowe oprogramowanie do zakupu, autoryzacji
dostępu i odtwarzania filmów programów telewizyjnych, wideo, muzyki i materiałów multimedialnych, muzyka, wideo, programy telewizyjne i kinematograficzne filmy, wszystkie wyżej wymienione do pobrania z Internetu lub sieci komunikacji mobilnej, aplikacje
do przenośnych urządzeń komunikacyjnych, kinematograficzne filmy, filmy, płyty DVD zawierające filmy i ścieżki dźwiękowe, dyski
kompaktowe CD-ROM, elektroniczne nośniki nagrań, urządzenia z nagranymi filmami, dźwiękiem i/lub wideo i/lub obrazami, nagrane filmy,
muzyka, dźwięki, obrazy, materiały fotograficzne, ilustracje, animacje
cyfrowe, klipy wideo, materiały filmowe i przewodniki filmowe, udostępniane przez sieci telekomunikacyjne, globalne sieci telekomunikacyjne, podcast-y i webcast-y, elektroniczne, magnetyczne i optyczne
karty kredytowe, identyfikacyjne i/lub członkowskie, sprzęt komputerowy [hardware], sprzęt peryferyjny do komputerów, odtwarzacze
mediów cyfrowych, piloty zdalnego sterowania, cyfrowo zapisane fotografie, sztuka, muzyka, dramat, literatura, dane, dźwięk i inne media
lub multimedia, urządzenia pamięciowe i karty pamięci, instrukcje
obsługi w formie elektronicznej, aparaty fotograficzne cyfrowe, sprzęt
telewizyjny i radiowy, nagrywarki i odtwarzacze dźwiękowe i wideo,
wygaszacze ekranu, napędy flash, nagrania audio i wideo z programami rozrywkowymi, pliki wideo i audio do pobrania, pobieralne materiały audiowizualne i multimedialne z opowiadaniami fabularnymi
i niebeletrystycznymi na rożne tematy udostępnianych za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, media cyfrowe, pliki do pobrania audio, pliki multimedialne, pliki tekstowe, dokumenty, materiały audio
i wideo z treściami fabularnymi i niebeletrystycznymi na różne tematy,
aplikacje mobilne do pobrania umożliwiające dostęp do muzyki, audio, wideo, gier, materiałów audiowizualnych i multimedialnych treści
rozrywkowych i innych danych, oprogramowanie komputerowe
do tworzenia baz do wyszukiwania informacji i danych w sieciach społecznościowych typu peer-to-peer, oprogramowanie komputerowe
do zarządzania informacjami, oprogramowanie do synchronizacji baz
danych, programy komputerowe umożliwiające dostęp, przeglądanie
i przeszukiwanie baz danych on-line, oprogramowanie do synchronizacji danych między zdalną stacją lub urządzeniem a stałą lub zdalną
stacja lub urządzeniem, oprogramowanie do telekomunikacji i komunikacji za pośrednictwem lokalnych lub globalnych sieci komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe do zapewniania dostępu
do sieci komunikacyjnych w tym Internetu, 38 usługi nadawcze i telekomunikacyjne, usługi nadawania audio i wideo za pośrednictwem
globalnych sieci komputerowych oparte na subskrypcji, elektroniczna transmisja plików audio i wideo do pobrania, transmisja plików
do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez globalną sieć komputerową, transmisja wideo na żądanie, mobilne usługi medialne w postaci elektronicznej transmisji,
transmisji strumieniowej, nadawania i dostarczanie treści audio, wideo
i multimedialnej rozrywki, w tym plików tekstowych, z danymi, obrazami, audio, wideo i audiowizualnych za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych transmisje telewizyjne IPTV, usługi transmisyjne
w sieci WWW [webcasting], udostępnianie forów internetowych online i pokojów rozmów [chatroomów] do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści multimedialnych pomiędzy użytkownikami za pośrednictwem Internetu i innych sieci komunikacyjnych, transmisja
mediów elektronicznych, treści multimedialnych, wideo, filmów, zdjęć,
obrazów, tekstu, treści tworzonych przez użytkowników, treści audio
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i informacji za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych,
transmisja przewodników telewizyjnych i filmowych, zapewnianie komunikacji między komputerami, zapewnianie i wynajmowanie czasu
dostępu do materiałów multimedialnych w sieciach komputerowych
w tym internecie, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z bazami danych, transmisja danych za pomocą urządzeń audiowizualnych sterowanych za pomocą urządzeń do przetwarzania danych lub
komputerów, usługi podkastu i webcastu, elektroniczna transmisja
plików audio i wideo do pobrania, elektroniczne przesyłanie i pobieranie nagrań audio i wideo, usługi świadczone przez dostawców usług
komunikacji multimedialnej, dostarczanie wiadomości i danych dotyczących lojalności, nagród, członkostwa i motywacji za pośrednictwem transmisji elektronicznej, świadczenie usług łączności i dostępu
do elektronicznych sieci komunikacyjnych, w celu transmisji lub odbioru treści dźwiękowych, wizualnych lub multimedialnych, usługi
transmisji danych i mediów elektronicznych za pośrednictwem światowych i lokalnych sieci komputerowych, dostarczanie z sieci treści
osób trzecich, mianowicie źródeł HTML bogatych treści medialnych,
mediów transmitowanych strumieniowo, aplikacji komputerowych
i dynamicznych treści sieciowych, dostarczanie, odbieranie i przekazywanie treści dynamicznych, mianowicie tekstów, obrazów i materiałów wideo na komputery, urządzenia przenośne i podręczne,
przekazywanie i dostarczanie danych online w celu kontrolowania,
opracowywania i projektowania witryn internetowych, wysyłanie
i odbieranie danych do i z repozytoriów w chmurze, udzielanie dostępu do strony internetowej w celu pobierania lub odtwarzania programów audio lub wideo, webcastów i podcastów, udostępnianie
chatroomów i elektronicznych tablic ogłoszeń online do transmisji
wiadomości pomiędzy użytkownikami, usługi w zakresie poczty elektronicznej i natychmiastowego przekazywania wiadomości, zapewnianie dostępu do witryn internetowych w celu pobierania oprogramowania komputerowego, udzielanie informacji, porad i wsparcia
w odniesieniu do wszystkich wyżej wymienionych usług, 41 usługi
rozrywkowe, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku w spersonalizowanym, interaktywnym programie telewizyjnym i towarzyszących mu instrukcji,
umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online,
nie do pobrania, do użytku w generowaniu, wyświetlaniu i manipulowaniu mediami wizualnymi, obrazami graficznymi, fotografiami, ilustracjami, animacjami cyfrowymi, klipami wideo, materiałami filmowymi i danymi audio, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku w uzyskiwaniu
dostępu, przeglądaniu i sterowaniu przesyłanej strumieniowo i statycznej treści audiowizualnej za pośrednictwem urządzeń do strumieniowego przesyłania mediów cyfrowych, usługi w zakresie edukacji,
usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, udzielanie informacji
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej w dziedzinie rozrywki i tematów związanych z rozrywką, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania online, nie do pobrania, do użytku przy
nagraniach audio, wideo, muzyki, treściach audiowizualnych w rodzaju filmów, programów telewizyjnych, dystrybucja i wypożyczanie treści rozrywkowych, mianowicie skomputeryzowana usługa wyszukiwania i zamawiania online, obejmująca filmy, filmy kinematograficzne,
filmy dokumentalne, nagrania wideo, programy telewizyjne, grafikę,
prezentacje animowane i multimedialne oraz inne utwory audiowizualne w formie plików do pobrania i bezpośredniej cyfrowej transmisji
odtwarzalnej w sieciach komputerowych i globalnych sieciach komunikacyjnych, usługi wypożyczania filmów wideo, usługi wypożyczania
utworów audiowizualnych i treści multimedialnych, tworzenie i rozwijanie koncepcji filmów i programów telewizyjnych, usługi w zakresie
nagrań audio i wideo, usługi w zakresie udostępniania bazy danych
z możliwością wyszukiwania treści audio, wideo i audiowizualnych
za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych w dziedzinie filmów, programów telewizyjnych, nagrań wideo i muzyki, usługi publikowania cyfrowych materiałów multimedialnych, wideo i audio, usługi
rozrywkowe mianowicie, udostępnianie niepobieralnych nagranych
programów muzycznych i audio z opowiadaniami fabularnymi i niebeletrystycznymi na różne tematy i informacji w dziedzinie muzyki oraz
komentarzy i artykułów o muzyce, wszystko on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi rozrywkowe, mianowicie
przedstawienia wizualne i dźwiękowe na żywo, pokazy muzyczne, pokazy rewiowe, informacyjne, dramatyczne i komediowe, udostępnianie klasyfikacji i recenzji programów telewizyjnych, filmów, nagrań
wideo, muzyki, scenariuszy, skryptów, książek i gier wideo, udostępnianie biuletynów online w dziedzinie telewizji, filmów, nagrań wideo,
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usługi pokazów filmowych, produkcja i dystrybucja filmów kinowych
i nagrań, programów telewizyjnych i treści rozrywkowych online, produkcja i dystrybucja filmów i programów telewizyjnych, usługi szkoleniowe i rozrywkowe, usługi elektronicznych publikacji, mianowicie
publikowanie tekstów, grafik, fotografii, obrazów i prac audiowizualnych, udostępnianie blogów w postaci dzienników online, udostępnianie strony internetowej zawierającej treści audiowizualne, w szczególności, filmy, programy telewizyjne, wideo, muzyka i gry, dystrybucja
rozrywkowych i sportowych wideocastów, podcastów, filmów, programów telewizyjnych, teledysków muzycznych i filmów dokumentalnych, wybór i kompilacja nagranych plików audio i wideo do nadawania przez Internet, udostępnianie informacji i baz danych online
w dziedzinie muzyki, radia, koncertów, wideo i rozrywki, udostępnianie online biuletynów, magazynów i książek w dziedzinie muzyki, koncertów, wideo i rozrywki, udostępnianie treści wideo nie do pobrania
w postaci cyfrowej, udostępnianie i publikowanie na żądanie, niepobieralnych webcastów, podcastów, filmów, programów telewizyjnych,
treści rozrywkowych online, materiałów audio, publikacja materiałów
drukowanych i niedrukowanych, udostępnianie muzyki za pośrednictwem Internetu, udostępnianie strony internetowej obejmującej występy muzyczne, teledyski i zdjęcia, zapewnianie informacji o wydarzeniach rozrywkowych, zapewnienie informacji, pomoc i doradztwo
w zakresie wszystkich wyżej wymienionych usług, 42 usługi wsparcia
technicznego w zakresie wykrywania i usuwania usterek w sprzęcie
i oprogramowaniu komputerowym, udostępnianie witryn z technologią umożliwiającą użytkownikom zaangażowanie społeczne poprzez
przesyłanie zdjęć, publikowanie komentarzy i tworzenie spersonalizowanych treści, z uwzględnieniem prawdziwych i fikcyjnych historii
i produktów, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do zaangażowania
społecznego użytkowników poprzez przesyłanie zdjęć, publikowanie
komentarzy i tworzenie spersonalizowanych treści, z uwzględnieniem
prawdziwych i fikcyjnych historii i produktów, oprogramowanie jako
usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego do subskrypcji treści online, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego
do tworzenia, pobierania, przesyłania, odbierania, edytowania, wydobywania, kodowania, dekodowania, odtwarzania, przeglądania,
przechowywania i organizowania tekstu, danych, obrazów oraz plików audio i wideo, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego
oprogramowania komputerowego aby umożliwić użytkownikom
przeglądanie lub odsłuchiwanie treści audio, wideo, tekstowych i multimedialnych, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do tworzenia i zapewniania użytkownikom
dostępu do baz danych umożliwiających przeszukiwanie informacji
i danych, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do bezprzewodowego dostarczania treści, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania komputerowego do kupowania, uzyskiwania dostępu i oglądania filmów,
programów telewizyjnych, nagrań wideo, muzyki i treści multimedialnych, udostępnianie strony internetowej zawierającej technologię,
która tworzy spersonalizowane filmy, programy telewizyjne, kanały
wideo i kanały muzyczne do słuchania, oglądania i udostępniania.

(111) 315345
(220) 2018 04 17
(210) 484998
(151) 2018 10 18
(441) 2018 05 28
(732) AP PLAN ADAM BARANIECKI I PRZEMYSŁAW KANIA SPÓŁKA
JAWNA, Leszno, PL.
(540) AP PLAN
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 stetoskopy, sprzętu do pomiaru ciśnienia krwi, sprzęt
do kriochirurgii i krioterapii, sprzęt do magnetoterapii, dermatosko-
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py, otoskopy, sprzęt do diatermii, wagi lekarskie, sprzęt do diagnostyki naczyń krwionośnych, pulsoksymetry, termometry lekarskie,
sprzęt do terapii ultradźwiękami, sprzęt medyczny, przybory medyczne, lampy kwarcowe do celów medycznych, lampy ultrafioletowe do celów medycznych, lampy do nagrzewania do użytku medycznego, elektryczne poduszki grzewcze do użytku medycznego,
poduszki podgrzewane, elektryczne, do celów medycznych, urządzenia medyczne do wzmacniania mięśni przepony miednicy, urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, urządzenia
do ćwiczeń fizycznych, do użytku medycznego, maszyny do ćwiczeń
fizycznych do celów medycznych, urządzenia do ćwiczeń fizycznych
do celów medycznych, wibratory na gorące powietrze do celów
medycznych, łóżka do masażu do celów medycznych, urządzenia
do masażu do celów medycznych, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, urządzenia do izolacji dźwięku do użytku
medycznego, inhalatory medyczne, lasery medyczne, spluwaczki
medyczne, instrumenty medyczne, strzykawki medyczne, igły medyczne, medyczne narzędzia ręczne, medyczne połączenia śrubowe, medyczne aparaty ortopedyczne, medyczne lampy operacyjne,
medyczne komory ciśnieniowe, medyczne pompy infuzyjne, medyczne przyrządy terapeutyczne, medyczne rozszerzacze naczyń,
torby medyczne przeznaczone do przechowywania instrumentów
medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, płytki kręgosłupowe, medyczne urządzenia emitujące promieniowanie, instrumenty medyczne zawierające laser, tacki na przyrządy medyczne, pojemniki na odpady medyczne, nebulizatory do celów medycznych,
temblaki do użytku medycznego, wyciągi do celów medycznych,
zakraplacze do celów medycznych, bańki do celów medycznych,
elektrody do użytku medycznego, szyny do celów medycznych, zatyczki do butelek medycznych, rurki do zastosowań medycznych,
kroplomierze do celów medycznych, miski do celów medycznych,
spluwaczki do celów medycznych, dreny do celów medycznych,
oświetlenie do użytku medycznego, szpatułki do użytku medycznego, lasery do celów medycznych, inhalatory do użytku medycznego,
lampy do celów medycznych, inkubatory do celów medycznych,
aparatura medyczna wspomagająca oddychanie, urządzenia do rehabilitacji medycznej, urządzenia medyczne do dializowania nerek,
urządzenia medyczne do uśmierzania bólu, urządzenia nawilżające
do użytku medycznego, wskaźniki laserowe do użytku medycznego,
przyrządy telemetryczne do zastosowań medycznych, fotele do celów medycznych lub dentystycznych, lampy na podczerwień do celów medycznych, urządzenia do fumigacji do celów medycznych,
urządzenia medyczne do pobierania próbek komórkowych, medyczne worki drenażowe do gromadzenia żółci, urządzenia na podczerwień do celów medycznych, odsysające zestawy drenażowe do użytku medycznego, nakrycia podgrzewane elektrycznie do użytku
medycznego, elektroniczne stymulatory mięśni do celów medycznych, pojemniki na ciecze do użytku medycznego, urządzenia medyczne do diagnozowania potencjalnego zawału serca, przyrządy
medyczne do zastosowania w ciałach zwierząt, przyrządy medyczne
do zastosowania na ciałach zwierząt, urządzenia do ogrzewania ciała
do użytku medycznego, urządzenia do terapii wodnej do celów medycznych, urządzenia do leczenia wodnego do użytku medycznego, przyrządy tnące wysokiej częstotliwości do celów medycznych,
urządzenia do produkcji tlenu do celów medycznych, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna sprzętu medycznego, 42 programowanie komputerów, programowanie programów do przetwarzania danych,
przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania
danych, projektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów, testowanie programów komputerowych, pisanie programów
komputerowych, edycja programów komputerowych, instalacja
programów komputerowych, instalowanie programów komputerowych, modyfikowanie programów komputerowych, konserwacja
programów komputerowych, tworzenie programów komputerowych, projektowanie programów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych, kompilacja programów komputerowych,
programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, programowanie stron internetowych, naprawa uszkodzonych programów komputerowych, badania dotyczące programów
komputerowych, opracowywanie programów do danych, programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, usługi aktualizacji programów komputerowych, opracowywanie programów
do komputerów, tworzenie programów do przetwarzania danych,
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przygotowywanie programów do przetwarzania danych, usługi
analityczne dotyczące programów komputerowych, sporządzanie
raportów dotyczących programów komputerowych, projektowanie
programów do przetwarzania danych, doradztwo w zakresie programowania komputerów, usługi doradcze dotyczące programowania
komputerów, sporządzanie raportów dotyczących programowania
komputerowego, usługi w zakresie redagowania programów komputerowych, badania w dziedzinie programów i oprogramowania
komputerowego, instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania danych, aktualizowanie programów komputerowych na rzecz
osób trzecich, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem komputerowym, badania związane z opracowywaniem programów i oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych przewodników
po programach telewizyjnych, programowanie komputerowe w zakresie systemów do przetwarzania i przesyłania danych, programowanie oprogramowania do importowania danych i zarządzania nimi,
programowanie oprogramowania komputerowego do szacowania
i obliczania danych, udostępnianie pomocy technicznej online dla
użytkowników programów komputerowych, doradztwo związane
z projektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania
komputerowego, programowanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji i organizowania danych, usługi doradcze
dotyczące programów komputerowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące programowania komputerów, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze i informacyjne związane
z projektowaniem, programowaniem i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne związane z programowaniem komputerów, usługi projektowe w dziedzinie sprzętu
i programów komputerowych.

(111) 315346
(220) 2018 04 18
(151) 2018 10 16
(441) 2018 05 28
(732) IQ MONEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) IQ MONEY
(540)

(210) 485018

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 36 usługi finansowe, doradztwo finansowe i inwestycyjne, inwestycje kapitałowe, transfer kapitałowy, dokonywanie transakcji finansowych.
(111) 315347
(220) 2018 03 08
(210) 483271
(151) 2018 10 26
(441) 2018 06 25
(732) LUBASZKA-RDEST MAGDALENA MAGFACTORY, Olkusz, PL.
(540) magfactory
(510), (511) 26 włosy syntetyczne, włosy ludzkie, włosy sztuczne, kosmyki włosów, sploty włosów, siatki na włosy, tupety, włosy do przedłużania, akcesoria dekoracyjne do włosów, ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne
włosy, przyrządy do mocowania włosów, 35 sprzedaż w tym sprzedaż przez Internet towarów: szczotki do włosów, grzebienie, przyrządy do mocowania włosów, włosy syntetyczne, włosy ludzkie, włosy
sztuczne, kosmyki włosów, sploty włosów, siatki na włosy, tupety,
włosy do przedłużania, akcesoria dekoracyjne do włosów, ozdoby
do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy.
(111) 315348
(220) 2018 03 20
(210) 483804
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 02
(732) WMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybarzowice, PL.
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(540) WMW INTERNATIONAL TRANSPORT
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 27.05.01, 26.04.15, 26.04.18
(510), (511) 39 transport, transport drogowy, dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów
[zaopatrzenie], dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, fracht, fracht [przewóz towarów], holowanie, informacja
o transporcie, informacje o ruchu drogowym, usługi kierowców, logistyka transportu, magazynowanie, informacja o magazynowaniu,
przechowywanie towarów, maklerstwo transportowe, organizowanie wycieczek, pakowanie produktów, pakowanie towarów, przeładunek towarów, prowadzenie parkingów, wynajmowanie miejsc
na parkingach, pilotowanie, rezerwowanie miejsc na podróże, wypożyczanie pojazdów, pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu [holowanie], pośrednictwo frachtowe, transport powietrzny,
transport promowy, przenoszenie, przewóz bagaży, przeprowadzki
(usługi-), przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, rezerwacja transportu, rozładunek, transport samochodowy,
transport przedmiotów wartościowych, składowanie, składowanie
towarów, spedycja, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, usługi nawigacji transportu, transport pasażerski, transport
podróżnych, turystyka [zwiedzanie], usługi kurierskie [listy lub towary], organizowanie wycieczek, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodów.
(111) 315349
(220) 2018 03 20
(210) 483817
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) CERAMPOL TOMCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Rabka
Zdrój, PL.
(540) CERAMBELL
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 26.04.03, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje do płytek ceramicznych, 11 akcesoria do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria łazienkowe, baterie do umywalek, baterie do wanien, baterie kranowe, baterie mieszające
do umywalek, baterie prysznicowe, baterie sztorcowe do umywalek,
bidety, brodziki, brodziki do pryszniców, deski do muszli klozetowych, deski sedesowe, fontanny-umywalki, jednouchwytowe baterie umywalkowe, kabiny do natrysków, kabiny kąpielowe, kabiny
natryskowe, klapy desek sedesowych, krany, krany automatyczne,
krany bezdotykowe, krany do bidetów, krany do umywalek, miski
klozetowe, muszle klozetowe, muszle klozetowe ze zintegrowanymi
bidetowymi dyszami wodnymi, natryski, prysznice, panele prysznicowe, pisuary, płuczki ustępowe, postumenty do umywalek, prysznice, przelewy wannowe, rączki do prysznica, rączki do spłuczek,
ścianki do kabin prysznicowych, ścianki do przegród prysznicowych,
sedesy z czyszczącym strumieniem wody, słuchawki będące akcesoriami do pryszniców, spryskiwacze do baterii, szafki łazienkowe
z umywalkami podłączonymi do źródła wody, szklane kabiny prysznicowe, umywalki łazienkowe, umywalki łazienkowe na postumencie, umywalki wbudowane w szafki, urządzenia do kąpieli, wanny
łazienkowe, wanny prysznicowe, wanny z dyszami powietrznymi,
wanny z natryskiem, wanny z urządzeniami pomagającymi wejście
do nich, wyroby sanitarne wykonane z porcelany, wyroby sanitarne
wykonane z kamienia, zestawy prysznicowe, 19 ceramiczne płytki
na podłogi wewnętrzne, ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne,
ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki podłogowe do budynków, ceramiczne płytki
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ścienne, glazurowane ceramiczne płytki podłogowe, glazurowane
ceramiczne płytki ścienne, glazurowane płytki ceramiczne, płytki
ceramiczne, płytki ceramiczne do podłóg i wykładzin, płytki ceramiczne do podłóg i okładzin, płytki ceramiczne na podłogi, płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne, ścienne płytki ceramiczne, 35 prowadzenie punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących
towarów: kleje do płytek ceramicznych, akcesoria do pryszniców,
akcesoria do umywalek, akcesoria łazienkowe, baterie do umywalek,
baterie do wanien, baterie kranowe, baterie mieszające do umywalek, baterie prysznicowe, baterie sztorcowe do umywalek, bidety,
brodziki, brodziki do pryszniców, deski do muszli klozetowych, deski
sedesowe, fontanny-umywalki, jednouchwytowe baterie umywalkowe, kabiny do natrysków, kabiny kąpielowe, kabiny natryskowe, klapy
desek sedesowych, krany, krany automatyczne, krany bezdotykowe,
krany do bidetów, krany do umywalek, miski klozetowe, muszle klozetowe, muszle klozetowe ze zintegrowanymi bidetowymi dyszami
wodnymi, natryski, prysznice, panele prysznicowe, pisuary, płuczki
ustępowe, postumenty do umywalek, prysznice, przelewy wannowe, rączki do prysznica, rączki do spłuczek, ścianki do kabin prysznicowych, ścianki do przegród prysznicowych, sedesy z czyszczącym
strumieniem wody, słuchawki będące akcesoriami do pryszniców,
spryskiwacze do baterii, szafki łazienkowe z umywalkami podłączonymi do źródła wody, szklane kabiny prysznicowe, umywalki łazienkowe, umywalki łazienkowe na postumencie, umywalki wbudowane
w szafki, urządzenia do kąpieli, wanny łazienkowe, wanny prysznicowe, wanny z dyszami powietrznymi, wanny z natryskiem, wanny
z urządzeniami pomagającymi wejście do nich, wyroby sanitarne
wykonane z porcelany, wyroby sanitarne wykonane z kamienia, zestawy prysznicowe, ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płytki na ściany
zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki podłogowe do budynków, ceramiczne płytki ścienne, glazurowane ceramiczne płytki podłogowe, glazurowane ceramiczne płytki ścienne,
glazurowane płytki ceramiczne, płytki ceramiczne, płytki ceramiczne do podłóg i wykładzin, płytki ceramiczne do podłóg i okładzin,
płytki ceramiczne na podłogi, płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne, ścienne płytki ceramiczne, prowadzenie przez Internet sprzedaży następujących towarów: kleje do płytek ceramicznych, akcesoria
do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria łazienkowe, baterie
do umywalek, baterie do wanien, baterie kranowe, baterie mieszające do umywalek, baterie prysznicowe, baterie sztorcowe do umywalek, bidety, brodziki, brodziki do pryszniców, deski do muszli klozetowych, deski sedesowe, fontanny-umywalki, jednouchwytowe
baterie umywalkowe, kabiny do natrysków, kabiny kąpielowe, kabiny
natryskowe, klapy desek sedesowych, krany, krany automatyczne,
krany bezdotykowe, krany do bidetów, krany do umywalek, miski
klozetowe, muszle klozetowe, muszle klozetowe ze zintegrowanymi
bidetowymi dyszami wodnymi, natryski, prysznice, panele prysznicowe, pisuary, płuczki ustępowe, postumenty do umywalek, prysznice, przelewy wannowe, rączki do prysznica, rączki do spłuczek,
ścianki do kabin prysznicowych, ścianki do przegród prysznicowych,
sedesy z czyszczącym strumieniem wody, słuchawki będące akcesoriami do pryszniców, spryskiwacze do baterii, szafki łazienkowe
z umywalkami podłączonymi do źródła wody, szklane kabiny prysznicowe, umywalki łazienkowe, umywalki łazienkowe na postumencie, umywalki wbudowane w szafki, urządzenia do kąpieli, wanny
łazienkowe, wanny prysznicowe, wanny z dyszami powietrznymi,
wanny z natryskiem, wanny z urządzeniami pomagającymi wejście
do nich, wyroby sanitarne wykonane z porcelany, wyroby sanitarne wykonane z kamienia, zestawy prysznicowe, ceramiczne płytki
na podłogi wewnętrzne, ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne,
ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki podłogowe do budynków, ceramiczne płytki
ścienne, glazurowane ceramiczne płytki podłogowe, glazurowane
ceramiczne płytki ścienne, glazurowane płytki ceramiczne, płytki
ceramiczne, płytki ceramiczne do podłóg i wykładzin, płytki ceramiczne do podłóg i okładzin, płytki ceramiczne na podłogi, płytki
ceramiczne na ściany wewnętrzne, ścienne płytki ceramiczne.

(111) 315350
(220) 2018 03 21
(210) 483821
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) GRUPA HASCO
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(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.04, 29.01.04
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, płyny
do pielęgnacji włosów, barwniki do celów kosmetycznych, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż
do celów medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki
antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne,
chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, detergenty, dezodoranty, mydła dezodoryzujące, ekstrakty
kwiatowe do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby
do celów kosmetycznych, preparaty do golenia, mydło do golenia,
kadzidełka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji skóry
w formie pasty, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększające, kremy, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty
z kwiatów, kwiaty jako baza do perfum, lakiery do włosów, lakiery
do paznokci, środki lotne stosowane jako detergenty, fotony do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu,
pudry do różnych zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczko
kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, mydła przeciwpotowe,
mydła przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust w aerozolu, olejki
do celów kosmetycznych, olejki do celów perfumeryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do opalania,
preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny do pielęgnacji włosów, płyny
kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów kosmetycznych,
pomadki, preparaty do polerowania protez dentystycznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone detergentami,
środki do czyszczenia zębów, talk kosmetyczny, nielecznicze produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, odświeżacze do ust nie do celów
medycznych, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej,
waciki do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych,
woda utleniona do celów kosmetycznych, woda zapachowa, woda
toaletowa, sole wybielające, żele do wybielania zębów, zmywacze
do paznokci, produkty kosmetyczne dla zwierząt domowych, 5 produkty farmaceutyczne, preparaty i substancje weterynaryjne, suplementy diety, środki sanitarne do celów medycznych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, preparaty chemiczne do celów
medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, czopki,
kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki
z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych,
lekarstwa do picia, leki dla ludzi, maści do celów farmaceutycznych,
napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki
do celów farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran,
środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, mydła
dezynfekujące, preparaty antyseptyczne po goleniu, mydła lecznicze, 44 usługi medyczne, usługi w zakresie higieny i urody dla ludzi
i zwierząt, aromaterapia, usługi banków krwi, chiropraktyka, chirurgia plastyczna, stomatologia, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja,
implantacja włosów, kliniki medyczne, projektowanie krajobrazów,
masaż, ogrodnictwo, opieka pielęgniarska, opieka medyczna, opieka zdrowotna, usługi optyczne, usługi placówek opieki medycznej,
usługi placówek opieki medycznej niehospitalizacyjne, placówki
rekonwalescencji z opieką medyczną w warunkach domowych lub
sanatoryjnych, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii,
porady psychologiczne, rehabilitacja osób po maltretowaniu, placówki rekonwalescencyjne, sanatoria, szpitale, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturowych, usługi kuracji uzdrowiskowych,
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usługi położnicze, usługi telemedyczne, usługi w zakresie korzystania z sauny, usługi w zakresie korzystania z solariów, wypożyczanie
urządzeń sanitarnych, usługi związane z zapłodnieniem in vitro,
usługi paramedyczne.

(111) 315351
(220) 2018 03 21
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 02
(732) ŁUCZAK PRZEMYSŁAW, Włocławek, PL.
(540) EGZOOVET
(540)

(210) 483834

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, szary, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.05.01, 03.11.12, 26.01.06, 26.01.15
(510), (511) 44 usługi weterynaryjne, weterynaryjne usługi doradcze, usługi chirurgii weterynaryjnej, usługi weterynaryjne i rolnicze,
usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farmaceutycznego, usługi informacji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu.
(111) 315352
(220) 2018 03 22
(210) 483896
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) COTTON & SWEETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540)
(540)

(531) 03.03.01, 21.01.25
(510), (511) 20 łóżeczka i kołyski dla dzieci, materace do łóżeczek dla
dzieci, pościel do łóżeczek dziecięcych inna niż bielizna pościelowa,
poduszki, jaśki, kojce dla dzieci, meble dla dzieci, 24 bielizna pościelowa dla dzieci, kołdry, koce, narzuty na łóżka, 25 odzież dla niemowląt i dla dzieci, wyprawki dla niemowląt obejmujące odzież.
(111) 315353
(220) 2018 03 22
(210) 483898
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 02
(732) COTTON & SWEETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 29.01.06, 05.03.04
(510), (511) 20 łóżeczka i kołyski dla dzieci, materace do łóżeczek dla
dzieci, pościel do łóżeczek dziecięcych inna niż bielizna pościelowa,
poduszki, jaśki, kojce dla dzieci, meble dla dzieci, 24 bielizna pościelowa dla dzieci, kołdry, koce, narzuty na łóżka, 25 odzież dla niemowląt i dla dzieci, wyprawki dla niemowląt obejmujące odzież.
(111) 315354
(220) 2018 03 27
(210) 484111
(151) 2018 10 23
(441) 2018 06 25
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, PL.
(540) NATURO
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, budowlane (konstrukcje) niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
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niemetalowe materiały kompozytowe do brukowania nawierzchni,
niemetalowe elementy budowlane i konstrukcyjne, prefabrykowane materiały budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa,
kostka brukowa, płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe,
drogowe materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki
niemetalowe, cokoły niemetalowe, kostka brukowa z fazą, schody
niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, elementy konstrukcyjne schodów (niemetalowe), kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania, sztuczny kamień, 35 usługi handlu detalicznego w zakresie
materiałów budowlanych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dokonywanie uzgodnień
w zakresie reklamy, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu, marketing bezpośredni, marketing
internetowy, marketing towarów i usług na rzecz innych, marketing
ukierunkowany, promocyjne usługi handlowe, promowanie działalności gospodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, usługi handlu hurtowego
w zakresie materiałów budowlanych, usługi sprzedaży materiałów
budowlanych niemetalowych, usługi sprzedaży kostki brukowej.

(111) 315355
(220) 2018 03 28
(210) 484140
(151) 2018 10 26
(441) 2018 06 25
(732) REN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, PL.
(540) REN DETAL
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 05.07.13, 02.09.01, 03.09.01, 03.09.24, 08.01.06, 08.01.18,
26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 bekon, bita śmietana, bulion, koncentraty na bulion,
cebula konserwowana, daktyle, drób, drób nieżywy, dziczyzna, dziczyzna nieżywa, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, filety rybne, flaki, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, homary, homary nieżywe, humus, dżem imbirowy, zupy jarzynowe, owoce
kandyzowane, kawior, kiełbasy, kompot, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, korniszony, krewetki, krewetki nieżywe, krewetki różowe, olej kukurydziany, langusty, langusty nieżywe, łosoś, łój spożywczy, małże, małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada,
masło, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe,
masło kakaowe, masło kokosowe, olej kokosowy, mięso, ekstrakty
mięsa, mięso konserwowane, mięso solone, migdały spreparowane,
mleczne produkty, mleko, mleko sojowe, mrożone owoce, napoje
mleczne z przewagą mleka, olej kostny jadalny, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, oleje jadalne, oliwki konserwowane,
opiekane wodorosty, olej z orzechów palmowych, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, ostrygi, ostrygi nieżywe,
owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane
w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, chipsy owocowe,
galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, pikle, płatki
ziemniaczane, sok pomidorowy do gotowania, przecier jabłkowy,
przecier pomidorowy, pulpa owocowa, raki, raki nieżywe, rodzynki,
rosół, koncentraty na rosół, soki roślinne do gotowania, potrawy rybne, żywność produkowana z ryb, ryby, ryby nieżywe, ryby solone,
olej rzepakowy, sardynki, ser, serwatka, olej sezamowy, skorupiaki,
skorupiaki nieżywe, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sos żurawinowy, szynka, śledzie, ślimaki morskie, ślimaki morskie nieżywe, śmietana, tahini, tłuszcz do kanapek,
tłuszcz kokosowy, tłuszcze jadalne, surowce do produkcji tłuszczy
jadalnych, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, warzywa gotowane,
warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach,
sałatki warzywne, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, placki
ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, zupy, składniki do sporządzania zup, żelatyna spożywcza, żółtka jajek, mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, mrożona fasola, mrożone brokuły, mrożona marchew, mrożony groszek, mrożona włoszczyzna, mro-
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żony kalafiory, mrożone mieszanki warzywne, mrożone truskawki,
mrożone wiśnie, mrożone mieszanki owocowe, jogurt, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
zupy, mrożone składniki do sporządzania zup, składniki do sporządzania potraw, mrożone dania gotowe, mrożone warzywa, mieszanki warzywne i owoce, mrożone frytki, mrożone cięte flaki wołowe,
składniki do sporządzania potraw, mrożone dania gotowe, oleje
i tłuszcze jadalne, mleko i produkty mleczne za wyjątkiem wytworzonych z mięsa renifera i za wyjątkiem produktów odzwierzęcych
pochodzących od renifera, ryby, drób, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, mrożona fasola, mrożone brokuły, mrożona marchew, mrożony groszek, mrożona włoszczyzna, mrożony kalafior, mrożone mieszanki warzywne, mrożone truskawki,
mrożone wiśnie, mrożone mieszanki owocowe, jogurt, galaretki,
dżem, kompoty, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do żywności,
aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne
niż oleje esencyjne, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, preparaty usztywniające do bitej śmietany, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow, chutney, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ozdoby jadalne do ciast, ciasta
mączne, ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, ciasto,
ciastka, wyroby cukiernicze, cukier, cukierki, cukierki miętowe, curry,
cykoria, cynamon, czekolada, napoje na bazie czekolady, drożdże,
drożdże w tabletkach nie do celów medycznych, zaczyn drożdży, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, wyjątkiem
esencji eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki owocowe, gałka
muszkatołowa, glukoza do celów spożywczych, gluten do celów spożywczych, gofry, goździki, grysik kukurydziany, herbata, napoje
na bazie herbaty, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki petit-beurre, imbir, pieczywo imbirowe, mąka jęczmienna, jęczmień gnieciony,
jęczmień łuskany, jogurt mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, kapary, karmelki, kasza manna, kasza owsiana, mąka
owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie
kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nie palona, kawa
nienaturalna, keczup, zagęszczacze do kiełbas, kluski, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza
palona, mąka, kukurydziana, płatki kukurydziane, kurkuma do żywności, kuskus, lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny, lód sztuczny, majonezy, makaron rurki, makaron
wstążki, makaroniki, makarony, ciasta mączne, potrawy na bazie
mąki, żywność na bazie mąki, mąka, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka spożywcza,
mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mięsne sosy, preparaty
do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, migdały,
pasta z migdałów, miód, mleczko pszczele do celów spożywczych,
woda morska do gotowania, muesli, musztarda, naleśniki, aromaty
do napojów, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, ocet, orzechy arachidowe, produkty spożywcze na bazie owsa, owies gnieciony, owies łuskany, płatki
owsiane, pasta z soi, cukierki pastylki, pieprz, piernik, pierożki ravioli,
ocet piwny, pizze, placki, płatki owsiane, sosy z pomidorów, pralinki,
ciasto w proszku, lody spożywcze w proszku, proszek do pieczenia,
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, przyprawy korzenne, ptifurki, puddingi, relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub
warzyw, mączka z roślin strączkowych, ryż, ciastka z ryżu, przekąski
z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatki, sól selerowa, skrobia do celów
spożywczych, słodycze, słodziki/maltoza, słodziki naturalne, słód
do celów spożywczych-ekstrakt, słód do celów spożywczych, soda
spożywcza, mąka sojowa, sos sojowy, sorbety, sosy, sosy do polewania deserów, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól
do konserwowania żywności, spaghetti, lody spożywcze, substytuty
kawy, sushi, syrop cukrowy do celów spożywczych, szafran, środki
wiążące do lodów spożywczych, tabule, tako, tapioka, mąka z tapioki
do celów spożywczych, tarty, tarty z owocami, tortille, wanilia, substytut wanilii, wermiszel, wyroby cukiernicze, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, przekąski ze zboża,
preparaty zbożowe, ziele angielskie, ziemniaki do celów spożywczych, zioła konserwowane, esencje do żywność inne niż esencje
eteryczne i oleje aromatyczne, mąka i produkty zbożowe, wyroby
mączne, potrawy i żywność na bazie mąki, mrożone wyroby mączne,
gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, mrożone dania
na bazie produktów zbożowych i mąki, pierożki, pizze, lasagne, makarony, paszteciki, placki, ciasta, lody, sosy mięsne, herbata mrożona,
naleśniki, przyprawy, sosy, sajgonki, spaghetti, sushi, lód w kostkach,
pizze, pizza mięsna, spody do pizzy, pizza świeża, pizza mrożona,
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pizza wegetariańska, preparaty do przygotowywania pizzy, dodatki
i sosy do pizzy, przyprawy dodatki smakowe, ciasto i mąka na pizze,
produkty pizzopodobne, spody z ciasta drożdżowego do pizzy,
32 aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe
napoje na bazie miodu, bezalkoholowe napoje z soków owocowych,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wody gazowane, pastylki do gazowanych napojów, proszki do gazowanych napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy do lemoniad,
preparaty do sporządzania likierów, woda litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, wody mineralne, bezalkoholowe napoje
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie mleka arachidowego, mleko migdałowe, esencje do produkcji napojów, preparaty
do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne,
napoje serwatkowe, nektary owocowe-bezalkoholowe, orszada,
mleko z orzeszków arachidowych, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki owocowe, owocowe nektary bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, sok
pomidorowy, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, woda selcerska,
sok jabłkowy, soki warzywne, napoje sorbetowe, woda stołowa, syropy do napojów, niesfermentowany moszcz winogronowy, woda
jako napój, woda gazowana, woda sodowa, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich artykułów spożywczych umożliwiające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz kupować je w sklepie, w hurtowni
albo z katalogu produktów, przez telefon oraz za pośrednictwem
usługi elektronicznej, usługi zaopatrzenia osób trzecich, informacja
o powyższych usługach, udzielanie konsumentom informacji handlowych oraz porad w zakresie artykułów żywnościowych świeżych,
mrożonych i konserwowanych, owoców i warzyw świeżych, mrożonych i konserwowanych, używek, słodyczy, napoi, piwa, napojów alkoholowych, mrożonych dań gotowych, mrożonych wyrobów piekarniczych i ciastkarskich, ciast francuskich, wyrobów słodkich
i słonych, pieczywa, artykułów spożywczych za wyjątkiem wytworzonych z mięsa renifera i za wyjątkiem produktów odzwierzęcych
pochodzących od renifera, usługi zaopatrzenia osób trzecich, informacja o powyższych usługach, udzielanie konsumentom informacji
handlowych oraz porad.

(111) 315356
(220) 2018 03 28
(210) 484141
(151) 2018 10 26
(441) 2018 06 25
(732) REN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, PL.
(540) REN DETAL
(510), (511) 29 bekon, bita śmietana, bulion, koncentraty na bulion,
cebula konserwowana, daktyle, drób, drób nieżywy, dziczyzna, dziczyzna nieżywa, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, filety rybne, flaki, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, homary, homary nieżywe, humus, dżem imbirowy, zupy jarzynowe, owoce
kandyzowane, kawior, kiełbasy, kompot, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, korniszony, krewetki, krewetki nieżywe, krewetki różowe, olej kukurydziany, langusty, langusty nieżywe, łosoś, łój spożywczy, małże, małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada,
masło, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe,
masło kakaowe, masło kokosowe, olej kokosowy, mięso, ekstrakty
mięsa, mięso konserwowane, mięso solone, migdały spreparowane,
mleczne produkty, mleko, mleko sojowe, mrożone owoce, napoje
mleczne z przewagą mleka, olej kostny jadalny, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, oleje jadalne, oliwki konserwowane,
opiekane wodorosty, olej z orzechów palmowych, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, ostrygi, ostrygi nieżywe,
owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane
w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, chipsy owocowe,
galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, pikle, płatki
ziemniaczane, sok pomidorowy do gotowania, przecier jabłkowy,
przecier pomidorowy, pulpa owocowa, raki, raki nieżywe, rodzynki,
rosół, koncentraty na rosół, soki roślinne do gotowania, potrawy rybne, żywność produkowana z ryb, ryby, ryby nieżywe, ryby solone,
olej rzepakowy, sardynki, ser, serwatka, olej sezamowy, skorupiaki,
skorupiaki nieżywe, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sos żurawinowy, szynka, śledzie, ślimaki morskie, ślimaki morskie nieżywe, śmietana, tahini, tłuszcz do kanapek,
tłuszcz kokosowy, tłuszcze jadalne, surowce do produkcji tłuszczy
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jadalnych, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, warzywa gotowane,
warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach,
sałatki warzywne, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, placki
ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, zupy, składniki do sporządzania zup, żelatyna spożywcza, żółtka jajek, mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, mrożona fasola, mrożone brokuły, mrożona marchew, mrożony groszek, mrożona włoszczyzna, mrożony kalafiory, mrożone mieszanki warzywne, mrożone truskawki,
mrożone wiśnie, mrożone mieszanki owocowe, jogurt, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
zupy, mrożone składniki do sporządzania zup, składniki do sporządzania potraw, mrożone dania gotowe, mrożone warzywa, mieszanki warzywne i owoce, mrożone frytki, mrożone cięte flaki wołowe,
składniki do sporządzania potraw, mrożone dania gotowe, oleje
i tłuszcze jadalne, mleko i produkty mleczne za wyjątkiem wytworzonych z mięsa renifera i za wyjątkiem produktów odzwierzęcych
pochodzących od renifera, ryby, drób, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, mrożona fasola, mrożone brokuły, mrożona marchew, mrożony groszek, mrożona włoszczyzna, mrożony kalafior, mrożone mieszanki warzywne, mrożone truskawki,
mrożone wiśnie, mrożone mieszanki owocowe, jogurt, galaretki,
dżem, kompoty, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do żywności,
aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne
niż oleje esencyjne, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, preparaty usztywniające do bitej śmietany, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow, chutney, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ozdoby jadalne do ciast, ciasta
mączne, ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, ciasto,
ciastka, wyroby cukiernicze, cukier, cukierki, cukierki miętowe, curry,
cykoria, cynamon, czekolada, napoje na bazie czekolady, drożdże,
drożdże w tabletkach nie do celów medycznych, zaczyn drożdży, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, wyjątkiem
esencji eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki owocowe, gałka
muszkatołowa, glukoza do celów spożywczych, gluten do celów spożywczych, gofry, goździki, grysik kukurydziany, herbata, napoje
na bazie herbaty, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki petit-beurre, imbir, pieczywo imbirowe, mąka jęczmienna, jęczmień gnieciony,
jęczmień łuskany, jogurt mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, kapary, karmelki, kasza manna, kasza owsiana, mąka
owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie
kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nie palona, kawa
nienaturalna, keczup, zagęszczacze do kiełbas, kluski, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza
palona, mąka, kukurydziana, płatki kukurydziane, kurkuma do żywności, kuskus, lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny, lód sztuczny, majonezy, makaron rurki, makaron
wstążki, makaroniki, makarony, ciasta mączne, potrawy na bazie
mąki, żywność na bazie mąki, mąka, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka spożywcza,
mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mięsne sosy, preparaty
do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, migdały,
pasta z migdałów, miód, mleczko pszczele do celów spożywczych,
woda morska do gotowania, muesli, musztarda, naleśniki, aromaty
do napojów, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, ocet, orzechy arachidowe, produkty spożywcze na bazie owsa, owies gnieciony, owies łuskany, płatki
owsiane, pasta z soi, cukierki pastylki, pieprz, piernik, pierożki ravioli,
ocet piwny, pizze, placki, płatki owsiane, sosy z pomidorów, pralinki,
ciasto w proszku, lody spożywcze w proszku, proszek do pieczenia,
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, przyprawy korzenne, ptifurki, puddingi, relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub
warzyw, mączka z roślin strączkowych, ryż, ciastka z ryżu, przekąski
z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatki, sól selerowa, skrobia do celów
spożywczych, słodycze, słodziki/maltoza, słodziki naturalne, słód
do celów spożywczych-ekstrakt, słód do celów spożywczych, soda
spożywcza, mąka sojowa, sos sojowy, sorbety, sosy, sosy do polewania deserów, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól
do konserwowania żywności, spaghetti, lody spożywcze, substytuty
kawy, sushi, syrop cukrowy do celów spożywczych, szafran, środki
wiążące do lodów spożywczych, tabule, tako, tapioka, mąka z tapioki
do celów spożywczych, tarty, tarty z owocami, tortille, wanilia, substytut wanilii, wermiszel, wyroby cukiernicze, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, przekąski ze zboża,
preparaty zbożowe, ziele angielskie, ziemniaki do celów spożyw-
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czych, zioła konserwowane, esencje do żywność inne niż esencje
eteryczne i oleje aromatyczne, mąka i produkty zbożowe, wyroby
mączne, potrawy i żywność na bazie mąki, mrożone wyroby mączne,
gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, mrożone dania
na bazie produktów zbożowych i mąki, pierożki, pizze, lasagne, makarony, paszteciki, placki, ciasta, lody, sosy mięsne, herbata mrożona,
naleśniki, przyprawy, sosy, sajgonki, spaghetti, sushi, lód w kostkach,
pizze, pizza mięsna, spody do pizzy, pizza świeża, pizza mrożona,
pizza wegetariańska, preparaty do przygotowywania pizzy, dodatki
i sosy do pizzy, przyprawy dodatki smakowe, ciasto i mąka na pizze,
produkty pizzopodobne, spody z ciasta drożdżowego do pizzy,
32 aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe
napoje na bazie miodu, bezalkoholowe napoje z soków owocowych,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wody gazowane, pastylki do gazowanych napojów, proszki do gazowanych napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy do lemoniad,
preparaty do sporządzania likierów, woda litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, wody mineralne, bezalkoholowe napoje
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie mleka arachidowego, mleko migdałowe, esencje do produkcji napojów, preparaty
do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne,
napoje serwatkowe, nektary owocowe-bezalkoholowe, orszada,
mleko z orzeszków arachidowych, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki owocowe, owocowe nektary bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, sok
pomidorowy, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, woda selcerska,
sok jabłkowy, soki warzywne, napoje sorbetowe, woda stołowa, syropy do napojów, niesfermentowany moszcz winogronowy, woda
jako napój, woda gazowana, woda sodowa, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich artykułów spożywczych umożliwiające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz kupować je w sklepie, w hurtowni
albo z katalogu produktów, przez telefon oraz za pośrednictwem
usługi elektronicznej, usługi zaopatrzenia osób trzecich, informacja
o powyższych usługach, udzielanie konsumentom informacji handlowych oraz porad w zakresie artykułów żywnościowych świeżych,
mrożonych i konserwowanych, owoców i warzyw świeżych, mrożonych i konserwowanych, używek, słodyczy, napoi, piwa, napojów alkoholowych, mrożonych dań gotowych, mrożonych wyrobów piekarniczych i ciastkarskich, ciast francuskich, wyrobów słodkich
i słonych, pieczywa, artykułów spożywczych za wyjątkiem wytworzonych z mięsa renifera i za wyjątkiem produktów odzwierzęcych
pochodzących od renifera, usługi zaopatrzenia osób trzecich, informacja o powyższych usługach, udzielanie konsumentom informacji
handlowych oraz porad.

(111) 315357
(220) 2018 03 28
(210) 484142
(151) 2018 10 23
(441) 2018 06 25
(732) REN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radom, PL.
(540) REN HORECA
(510), (511) 29 bekon, bita śmietana, bulion, koncentraty na bulion,
cebula konserwowana, daktyle, drób, drób nieżywy, dziczyzna, dziczyzna nieżywa, dżemy, fasolka konserwowa, filety rybne, filety rybne, flaki, groszek konserwowy, grzyby konserwowane, homary, homary nieżywe, humus, dżem imbirowy, zupy jarzynowe, owoce
kandyzowane, kawior, kiełbasy, kompot, koncentraty bulionu, koncentraty rosołu, korniszony, krewetki, krewetki nieżywe, krewetki różowe, olej kukurydziany, langusty, langusty nieżywe, łosoś, łój spożywczy, małże, małże jadalne nieżywe, margaryna, marmolada,
masło, krem na bazie masła, masło arachidowe, masło czekoladowe,
masło kakaowe, masło kokosowe, olej kokosowy, mięso, ekstrakty
mięsa, mięso konserwowane, mięso solone, migdały spreparowane,
mleczne produkty, mleko, mleko sojowe, mrożone owoce, napoje
mleczne z przewagą mleka, olej kostny jadalny, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, oleje jadalne, oliwki konserwowane,
opiekane wodorosty, olej z orzechów palmowych, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, ostrygi, ostrygi nieżywe,
owoce kandyzowane, owoce konserwowane, owoce konserwowane
w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, chipsy owocowe,
galaretki owocowe, sałatki owocowe, skórki owocowe, pikle, płatki
ziemniaczane, sok pomidorowy do gotowania, przecier jabłkowy,
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przecier pomidorowy, pulpa owocowa, raki, raki nieżywe, rodzynki,
rosół, koncentraty na rosół, soki roślinne do gotowania, potrawy rybne, żywność produkowana z ryb, ryby, ryby nieżywe, ryby solone,
olej rzepakowy, sardynki, ser, serwatka, olej sezamowy, skorupiaki,
skorupiaki nieżywe, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sos żurawinowy, szynka, śledzie, ślimaki morskie, ślimaki morskie nieżywe, śmietana, tahini, tłuszcz do kanapek,
tłuszcz kokosowy, tłuszcze jadalne, surowce do produkcji tłuszczy
jadalnych, tofu, trufle konserwowane, tuńczyk, warzywa gotowane,
warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach,
sałatki warzywne, wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, placki
ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, zupy, składniki do sporządzania zup, żelatyna spożywcza, żółtka jajek, mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, wędliny, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, mrożona fasola, mrożone brokuły, mrożona marchew, mrożony groszek, mrożona włoszczyzna, mrożony kalafiory, mrożone mieszanki warzywne, mrożone truskawki,
mrożone wiśnie, mrożone mieszanki owocowe, jogurt, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne,
zupy, mrożone składniki do sporządzania zup, składniki do sporządzania potraw, mrożone dania gotowe, mrożone warzywa, mieszanki warzywne i owoce, mrożone frytki, mrożone cięte flaki wołowe,
składniki do sporządzania potraw, mrożone dania gotowe, oleje
i tłuszcze jadalne, mleko i produkty mleczne za wyjątkiem wytworzonych z mięsa renifera i za wyjątkiem produktów odzwierzęcych
pochodzących od renifera, ryby, drób, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, mrożona fasola, mrożone brokuły, mrożona marchew, mrożony groszek, mrożona włoszczyzna, mrożony kalafior, mrożone mieszanki warzywne, mrożone truskawki,
mrożone wiśnie, mrożone mieszanki owocowe, jogurt, galaretki,
dżem, kompoty, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty do żywności,
aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów inne
niż oleje esencyjne, aromaty inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, preparaty usztywniające do bitej śmietany, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow, chutney, ciasta, mięso zapiekane w cieście, ozdoby jadalne do ciast, ciasta
mączne, ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, ciasto,
ciastka, wyroby cukiernicze, cukier, cukierki, cukierki miętowe, curry,
cykoria, cynamon, czekolada, napoje na bazie czekolady, drożdże,
drożdże w tabletkach nie do celów medycznych, zaczyn drożdży, enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, wyjątkiem
esencji eterycznych i olejów esencyjnych, galaretki owocowe, gałka
muszkatołowa, glukoza do celów spożywczych, gluten do celów spożywczych, gofry, goździki, grysik kukurydziany, herbata, napoje
na bazie herbaty, herbata mrożona, herbatniki, herbatniki petit-beurre, imbir, pieczywo imbirowe, mąka jęczmienna, jęczmień gnieciony,
jęczmień łuskany, jogurt mrożony, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, kapary, karmelki, kasza manna, kasza owsiana, mąka
owsiana grubo zmielona, kasze spożywcze, kawa, napoje na bazie
kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nie palona, kawa
nienaturalna, keczup, zagęszczacze do kiełbas, kluski, sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, kukurydza mielona, kukurydza
palona, mąka, kukurydziana, płatki kukurydziane, kurkuma do żywności, kuskus, lody spożywcze w proszku, lód do napojów chłodzących, lód naturalny, lód sztuczny, majonezy, makaron rurki, makaron
wstążki, makaroniki, makarony, ciasta mączne, potrawy na bazie
mąki, żywność na bazie mąki, mąka, mąka gorczycowa, mąka kukurydziana, produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka spożywcza,
mąka ziemniaczana do celów spożywczych, mięsne sosy, preparaty
do zmiękczania mięsa do celów gospodarstwa domowego, migdały,
pasta z migdałów, miód, mleczko pszczele do celów spożywczych,
woda morska do gotowania, muesli, musztarda, naleśniki, aromaty
do napojów, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, ocet, orzechy arachidowe, produkty spożywcze na bazie owsa, owies gnieciony, owies łuskany, płatki
owsiane, pasta z soi, cukierki pastylki, pieprz, piernik, pierożki ravioli,
ocet piwny, pizze, placki, płatki owsiane, sosy z pomidorów, pralinki,
ciasto w proszku, lody spożywcze w proszku, proszek do pieczenia,
przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, przyprawy, przyprawy korzenne, ptifurki, puddingi, relish-sos przyprawowy na bazie owoców lub
warzyw, mączka z roślin strączkowych, ryż, ciastka z ryżu, przekąski
z ryżu, sago, sajgonki, sosy do sałatki, sól selerowa, skrobia do celów
spożywczych, słodycze, słodziki/maltoza, słodziki naturalne, słód
do celów spożywczych-ekstrakt, słód do celów spożywczych, soda
spożywcza, mąka sojowa, sos sojowy, sorbety, sosy, sosy do polewa-
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nia deserów, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe, sól
do konserwowania żywności, spaghetti, lody spożywcze, substytuty
kawy, sushi, syrop cukrowy do celów spożywczych, szafran, środki
wiążące do lodów spożywczych, tabule, tako, tapioka, mąka z tapioki
do celów spożywczych, tarty, tarty z owocami, tortille, wanilia, substytut wanilii, wermiszel, wyroby cukiernicze, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, przekąski ze zboża,
preparaty zbożowe, ziele angielskie, ziemniaki do celów spożywczych, zioła konserwowane, esencje do żywność inne niż esencje
eteryczne i oleje aromatyczne, mąka i produkty zbożowe, wyroby
mączne, potrawy i żywność na bazie mąki, mrożone wyroby mączne,
gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, mrożone dania
na bazie produktów zbożowych i mąki, pierożki, pizze, lasagne, makarony, paszteciki, placki, ciasta, lody, sosy mięsne, herbata mrożona,
naleśniki, przyprawy, sosy, sajgonki, spaghetti, sushi, lód w kostkach,
pizze, pizza mięsna, spody do pizzy, pizza świeża, pizza mrożona,
pizza wegetariańska, preparaty do przygotowywania pizzy, dodatki
i sosy do pizzy, przyprawy dodatki smakowe, ciasto i mąka na pizze,
produkty pizzopodobne, spody z ciasta drożdżowego do pizzy,
32 aperitify bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe
napoje na bazie miodu, bezalkoholowe napoje z soków owocowych,
bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wody gazowane, pastylki do gazowanych napojów, proszki do gazowanych napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy, lemoniada, syropy do lemoniad,
preparaty do sporządzania likierów, woda litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, wody mineralne, bezalkoholowe napoje
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie mleka arachidowego, mleko migdałowe, esencje do produkcji napojów, preparaty
do produkcji napojów, syropy do napojów, napoje bezalkoholowe,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne,
napoje serwatkowe, nektary owocowe-bezalkoholowe, orszada,
mleko z orzeszków arachidowych, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, soki owocowe, owocowe nektary bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, sok
pomidorowy, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, woda selcerska,
sok jabłkowy, soki warzywne, napoje sorbetowe, woda stołowa, syropy do napojów, niesfermentowany moszcz winogronowy, woda
jako napój, woda gazowana, woda sodowa, 35 zgrupowanie na rzecz
osób trzecich artykułów spożywczych umożliwiające nabywcy wygodnie oglądać te towary oraz kupować je w sklepie, w hurtowni
albo z katalogu produktów, przez telefon oraz za pośrednictwem
usługi elektronicznej, usługi zaopatrzenia osób trzecich, informacja
o powyższych usługach, udzielanie konsumentom informacji handlowych oraz porad w zakresie artykułów żywnościowych świeżych,
mrożonych i konserwowanych, owoców i warzyw świeżych, mrożonych i konserwowanych, używek, słodyczy, napoi, piwa, napojów alkoholowych, mrożonych dań gotowych, mrożonych wyrobów piekarniczych i ciastkarskich, ciast francuskich, wyrobów słodkich
i słonych, pieczywa, artykułów spożywczych za wyjątkiem wytworzonych z mięsa renifera i za wyjątkiem produktów odzwierzęcych
pochodzących od renifera, usługi zaopatrzenia osób trzecich, informacja o powyższych usługach, udzielanie konsumentom informacji
handlowych oraz porad.

(111) 315358
(220) 2018 03 28
(210) 484145
(151) 2018 10 22
(441) 2018 06 25
(732) DRUK INTRO SPÓŁKA AKCYJNA, Inowrocław, PL.
(540) PUZLEO
(510), (511) 16 wyroby z papieru, kartonu i tektury, fotografie, opakowania i wykroje kartonowe oraz tekturowe, mapy edukacyjne do układania, materiały edukacyjne z papieru, kartonu i tektury, modele trójwymiarowe z papieru, kartonu lub tektury do celów edukacyjnych,
reprinty, nadruki, materiały drukowane, materiały drukowane z grafiką, tworzywa sztuczne do modelowania, pasty do modelowania,
modelina polimerowa, 20 popiersia z tworzyw sztucznych, posążki
z tworzyw sztucznych, popiersia lub posążki z drewna, wosku, gipsu
lub tworzyw sztucznych do układania, płaskie albo trójwymiarowe
modele lub miniatury z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych do układania, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych,
pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, 28 zabawki, gry planszowe, gry przestrzenne trójwymiarowo do układania, gry polegające
na układaniu bądź budowaniu, puzzle, klocki, figurki w postaci ludzi,
zwierząt, urządzeń, mebli, domów, budowli, pojazdów, samochodów,
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motocykli, samolotów oraz części do nich, układanki, układanki edukacyjne, zabawki edukacyjne, zabawki oraz przyrządy do ćwiczeń pobudzających zmysły, zabawki w postaci modeli edukacyjnych do składania z elementów, zestawy elementów do składania ze sobą dla
modeli w zmniejszonej skali, modele będące zabawkami, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna: gier oraz zabawek, materiałów edukacyjnych
z papieru, kartonu i tektury oraz tworzyw, wyrobów z papieru, kartonu i tektury oraz tworzyw, układanek i modeli do składania z elementów, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu: gier
oraz zabawek, wyrobów z papieru, kartonu i tektury oraz tworzyw,
układanek i modeli do składania z elementów, promocja sprzedaży,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, reklama radiowa
i telewizyjna, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych.

(111) 315359
(220) 2018 03 28
(151) 2018 10 16
(441) 2018 06 18
(732) POLSKI24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno, PL.
(540) Polski24.pl
(540)

(210) 484149

Kolor znaku: zielony, czerwony, czarny
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, fakturowanie, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, kolportaż próbek, marketing ukierunkowany, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych, organizowanie pokazów towarów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja programów typu telezakupy,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama on-line za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi aukcyjne, usługi w zakresie porównywania cen, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi
handlu hurtowego i detalicznego w zakresie dóbr konsumpcyjnych,
a w szczególności dóbr FMCG, usługi handlu on-line w zakresie dóbr
konsumpcyjnych, a w szczególności dóbr FMCG, 36 pożyczki-finansowanie, pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych
za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych
za pomocą kart kredytowych, przetwarzanie płatności dokonanych
w systemie on-line, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe,
transakcje detaliczne, w tym transakcje na odległość bądź w systemie on-line, udzielanie rabatów poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji,
zarządzanie finansami, 39 dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostawa towarów, pakowanie towarów, składowanie
towarów.
(111) 315360
(220) 2018 03 29
(151) 2018 10 26
(441) 2018 06 25
(732) ELEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Elektra

(210) 484226
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(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, fioletowy, ciemnoniebieski,
jasnoniebieski, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.03, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 35 pośrednictwo w umowach i rozliczeniach umów
na rzecz osób trzecich odnośnie do kupna i sprzedaży towarów
i usług, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi
informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, badania rynkowe
i analizy rynku, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, reklama, usługi marketingowe, promowanie działalności
gospodarczej, reklama zewnętrzna w postaci reklamy plakatowej,
wszystkie wyżej wymienione usługi w związku z dostawą, wytwarzaniem, dystrybucją i oszczędzaniem energii i usługami odnośnie
do budowy, prowadzenia i finansowania instalacji do wytwarzania
energii, pośrednictwo i rozliczanie umów dostawy energii, paliw,
gazu, gazu ziemnego, ropy naftowej, ogrzewania, ogrzewania centralnego, ogrzewania i energii elektrycznej, przeprowadzanie rozliczeń dotyczących kosztów ogrzewania i zużycia energii, obliczanie
kosztów dostawy, pomoc i doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, prowadzenie przedsiębiorstwa [zarządzanie w działalności gospodarczej]
w sektorze energetycznym, usługi handlowe i usługi informacji
konsumenckiej w dziedzinie energii, usługi marketingowe, mianowicie marketing nowych technologii w branży ochrony środowiska
i energetycznej, sprzedaż energii elektrycznej, 39 magazynowanie,
transport, dystrybucja i dostawa energii elektrycznej, paliw, w tym
kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy naftowej, produktów
ropopochodnych i energetycznych, usługi informacyjne i doradcze
dotyczące taryf związanych z dystrybucją i dostawą energii elektrycznej, paliw, w tym kopalnych i gazowych, gazu ziemnego, ropy
naftowej, produktów ropopochodnych i energetycznych, usługi
transportu, pakowania i składowania towarów, usługi związane
z prowadzeniem działalności transportowej w zakresie transportu
drogowego, kolejowego, wodnego i rurociągowego, magazynowanie, składowanie i przechowywanie ropy naftowej i paliw płynnych
oraz tworzenie i utrzymywanie zapasu paliw, logistyka transportu,
usługi doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług, 40 usługi
w zakresie wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej i cieplnej, wytwarzanie energii za pomocą instalacji na wysypiskach śmieci, instalacji fotowoltaicznych i przy ich użyciu, 42 usługi naukowe
i technologiczne, badania i rozwój w branży energetycznej, doradztwo techniczne z zakresu energii i ochrony środowiska, monitoring
techniczny instalacji, które służą wytwarzaniu, przesyłaniu i/lub oddawaniu energii elektrycznej i/lub termicznej i/lub gazu, planowanie
techniczne sieci do przesyłu prądu, gazu ziemnego, usługi doradztwa technicznego dotyczące zużycia energii, usługi doradztwa technicznego dotyczące wydajności energetycznej.
(111) 315361
(220) 2018 03 29
(210) 484228
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) PATER ADAM, MIANOWSKI MARCIN, PATER DANUTA ZAKŁAD
ZNAKOWANIA INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH ELMETAL SPÓŁKA
CYWILNA, Gronowo Górne, PL.
(540) 7Z system
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, niebieski
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 6 tabliczki identyfikacyjne metalowe, tablice rejestracyjne metalowe, tablice nagrobne metalowe, numery domów, znaki
drogowe nieświecące metalowe, zaciski metalowe zwłaszcza do rur
lub kabli, opaski zaciskowe metalowe, taśmy znakujące metalowe,

Nr 3/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

taśmy naprężające metalowe, płytki konstrukcyjne metalowe, płytki nagrobne metalowe, płytki pamiątkowe metalowe, kłódki i klucze, listwy metalowe, wodociągowe przewody i zawory metalowe,
metalowe przewody do wentylacji i klimatyzacji, 9 znaki drogowe,
znaki informacyjne, znaki ewakuacyjne, znaki bezpieczeństwa, znaki
przeciwpożarowe, znaki ostrzegawcze, znaki fotoluminescencyjne,
znaki samoprzylepne, symbole samoprzylepne, morskie znaki informacyjne, morskie znaki bezpieczeństwa-wszystkie świecące lub
mechaniczne, tablice sygnalizacyjne świetlne, 16 papierowe szyldy,
tablice i wywieszki informacyjne, taśmy przylepne, nalepki identyfikacyjne, druki, fotografie, nalepki z folii fotoluminescencyjnej, 17 taśmy samoprzylepne, taśmy samoprzylepne do oznaczeń rur, taśmy
samoprzylepne PCV, taśmy odblaskowe morskie, taśmy fotoluminescencyjne, taśmy ostrzegawcze, taśmy antypoślizgowe, taśmy odblaskowe trudnopalne-inne niż do użytku biurowego, medycznego
czy domowego, folie odblaskowe z tworzywa sztucznego, folie fotoluminescencyjne z tworzywa sztucznego, 20 tabliczki identyfikacyjne niemetalowe, tablice rejestracyjne niemetalowe, opaski zaciskowe niemetalowe, tabliczki nagrobne niemetalowe, numery domów
niemetalowe, plakietki i tabliczki z folii ze znakami informacyjnymi
ostrzegawczymi i ze znakami bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz edukacyjnej, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna znaków
drogowych, znaków informacyjnych, ewakuacyjnych, znaków bezpieczeństwa, znaków przeciwpożarowych, znaków ostrzegawczych,
znaków fotoluminescencyjnych, znaków samoprzylepnych, symboli
samoprzylepnych, morskich znaków bezpieczeństwa, tablic sygnalizacyjnych świetlnych, taśm samoprzylepnych, taśm samoprzylepnych do oznaczeń rur, taśm samoprzylepnych PCV, taśm odblaskowych morskich, taśm fotoluminescencyjnych, taśm ostrzegawczych,
taśm antypoślizgowych, taśm odblaskowych trudnopalnych, folii
odblaskowych, folii luminescencyjnych z tworzywa sztucznego,
37 znakowanie instalacji przemysłowych w zakładach chemicznych,
elektrowniach, browarach, mleczarniach i innych zakładach posiadających rurociągi poprzez: tabliczki, taśmy, etykiety, strzałki kierunkowe, tabliczki na zbiornikach i elementach montażowych, nadruki, znakowanie ciągów komunikacyjnych poprzez: malowanie linii,
naklejanie taśm do znakowania podłóg, piktogramy podłogowe,
znakowanie miejsc odkładczych i miejsc magazynowania poprzez:
znaki podłogowe, kształtki, symbole, cyfry, litery, stópki, znakowanie miejsc potencjalnie niebezpiecznych poprzez: znaki podłogowe,
taśmy żółto-czarne, symbole bezpieczeństwa GHS, systemy odgradzające, profile ochronno-ostrzegawcze, zabezpieczenia antypoślizgowe, znakowanie miejsc kluczowych dla procesów wytwórczych
i organizacji pracy poprzez: tablice, konstrukcje, symbole wizualnego sposobu zarządzania 5S, znaki drogowe, znakowanie miejsc
kluczowych dla bhp i ppoż poprzez umieszczanie napisów „HOT POINT” i „LOCKOUT-TAGOUT”, znakowanie maszyn i urządzeń poprzez:
tabliczki znamionowe i identyfikacyjne, naprawy i malowanie instalacji przemysłowych, malowanie i naprawy znaków oznaczeń instalacyjnych, nitowanie, klejenie, 40 usługowa obróbka metali, usługi
w zakresie: drukowania tabliczek informacyjnych, powlekania metali,
lutowania, spawania, grawerowania, wytłaczania.

(111) 315362
(220) 2018 02 01
(210) 484230
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) HAMSTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL.
(540) HAMSTERPOLSKA
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe i ich części, 35 sprzedaż automatycznych umywalek, wiat, wandaloodpornych toalet publicz-
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nych, 37 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, roboty związane
ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, roboty
związane z budową dróg kołowych i szynowych, wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, 42 usługi w zakresie architektury i inżynierii oraz związane
z nią doradztwo techniczne, 44 usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni.

(111) 315363
(220) 2018 03 29
(210) 484233
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) ABSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) GUNWO 03
(540)

(531) 26.11.02, 26.11.08, 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 9 filmy kinematograficzne, seriale dla młodzieży, urządzenia do nadawania programów telewizyjnych, urządzenia i przyrządy radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym,
w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach CD, DVD, gry komputerowe, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
programy komputerowe, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe
do pobrania, magnesy dekoracyjne, pokrowce i futerały na laptopy,
etui na telefony komórkowe, 16 papier i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały dla artystów i do rysowania, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze,
folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, materiały
drukowane, książki, gazety, czasopisma, katalogi, plakaty, albumy,
kalendarze, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, drukowane wzory na odzież, nalepki na zderzaki
samochodowe, karty bożonarodzeniowe, kartki z życzeniami, notesy, zeszyty, drukowane zaproszenia, 18 skóra i imitacja skóry, bagaże
i torby do przenoszenia, plecaki, parasole, przeciwsłoneczne, parasole, portfele, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, 25 odzież, obuwie
i nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do zabawy, artykuły
gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe, sprzęt do gier wideo,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje izotoniczne, 35 reklama, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków,
próbek, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie, przestrzeni reklamowej, uaktualnianie
materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
marketing, produkcja filmów reklamowych, marketing internetowy,
publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie produktów, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej poprzez sprzedaż
następujących towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo-ozdobnym, tj.: fotografii, artykułów piśmiennych i biurowych,
z wyjątkiem mebli, materiałów dla artystów i do rysowania, materiałów szkoleniowych i dydaktycznych, arkuszy, folii i toreb z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, materiałów drukowanych, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albumów, kalendarzy,
dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu, modeli architektonicznych, drukowanych wzorów na odzież, nalepek na zderzaki samochodowe, kart bożonarodzeniowych, kartek z życzeniami, notesów,
zeszytów, drukowanych zaproszeń, przedmiotów ze skóry i imitacji
skóry, bagaży i toreb do przenoszenia, plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli, portfeli, obroży, smyczy i ubrań dla zwierząt,
odzieży, obuwia i nakryć głowy, gier. zabawek i przedmiotów do za-
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bawy, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób choinkowych,
sprzętu do gier wideo, piwa, wód mineralnych i gazowanych oraz
innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków
owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów,
napojów izotonicznych, gier komputerowych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych, magnesów dekoracyjnych, pokrowców
i futerałów na laptopy, etui na telefony komórkowe, usługi merchandisingu, 41 produkcja filmów i seriali, udostępnianie filmów on-line,
usługi studiów filmowych, montaż taśm wideo, montaż materiałów
wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo, usługi studia nagrań,
usługi organizacji teleturniejów i konkursów, usługi organizacji audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
dostęp do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi dostarczania muzyki,
video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www
poprzez Internet, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie
książek i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism,
gazet w formie papierowej i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci
internetowej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji
telewizyjnej i filmowej, dystrybucja filmów i seriali, realizowanie rozrywki poprzez produkcję i dystrybucję filmów i seriali.

dające się z produktów zbożowych, przekąski składające się głównie
z wyrobów cukierniczych, przekąski składające się głównie z ryżu,
przekąski składające się głównie z makaronu, przekąski składające się
głównie z chleba, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych,
przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej, przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski na bazie muesli, przekąski na bazie tortilli, bagietki z nadzieniem, bułki
z nadzieniem, ciasta [słodkie lub słone], kanapki, kanapki tostowe
opiekane, naleśniki, quiche [tarty], tortille, tarty solone, tosty francuskie, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), organizowanie przyjęć, bary, bary szybkiej
obsługi [snack-bary], oferowanie żywności i napojów w bistrach,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów,
prowadzenie lokali gastronomicznych, restauracje samoobsługowe,
snack-bary, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych, usługi barowe, usługi
kateringowe, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi snack-barów, kawiarnie, kafeterie.

(111) 315364
(220) 2018 04 04
(210) 484429
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 25
(732) TANGARA IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zakopane, PL.
(540) TARASY GUBAŁÓWKA
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, kafeterie [bufety],
motele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
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 wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, wynajem budynków przenośnych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowników wody pitnej, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania.

(111) 315367
(220) 2018 04 12
(151) 2018 10 22
(441) 2018 07 02
(732) GRZYB OSKAR, Częstochowa, PL.
(540) PP Pewny-Prawnik.pl
(540)

(111) 315365
(220) 2018 04 09
(210) 484607
(151) 2018 10 26
(441) 2018 06 25
(732) SALVUM LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jelenia Góra, PL.
(540) OPTISTAR
(510), (511) 5 produkty lecznicze, produkty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych, produkty i substancje
dietetyczne-zwłaszcza dietetyczne środki spożywcze, suplementy diety, środki odżywcze do celów leczniczych, preparaty ziołowe
do celów leczniczych, produkty pochodzenia naturalnego do celów
farmaceutycznych i leczniczych, żywność dla niemowląt, krople
do oczu do celów medycznych, preparaty medyczne.
(111) 315366
(220) 2018 04 11
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) MALCZEWSKI PIOTR PARTZ, Łódź, PL.
(540) KAWA i STRAWA
(540)

(210) 484715

(531) 05.07.01, 11.01.01, 11.01.02, 11.01.04, 11.03.04, 02.01.01,
02.01.30, 26.01.01, 26.01.14, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, chleb, biszkopty, ciasta, wyroby
cukiernicze, lody spożywcze, posiłki gotowe, kanapki, przekąski skła-

(210) 484750

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu i sieci telekomunikacyjnych,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych i przestrzeni
reklamowej dla osób trzecich, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
w zakresie porównywania cen, publikowanie tekstów reklamowych,
usługi pośrednictwa w handlu, zapewnianie platformy internetowej
dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, skomputeryzowane
wyszukiwanie informacji handlowych, 36 pośrednictwo w handlu
nieruchomościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, informacja
o ubezpieczeniach, 38 usługi w zakresie transmisji, przekazywania
i rozpowszechniania dźwięku, obrazu, tekstów, grafiki, danych i informacji drogą elektroniczną, kablową, bezprzewodową, satelitarną,
przez sieci komputerowe, sieci internetowe i sieci telekomunikacyjne
transmisje strumieniowe audio i wideo, udostępnianie chat-roomów,
udostępnianie elektronicznych tablic ogłoszeniowych i przekazywanie ogłoszeń elektronicznych, usługi wyszukiwarki internetowej, elektroniczne przechowywanie danych, umożliwianie dostępu
do baz danych, usługi agencji informacyjnych, usługi serwisu internetowego i portalu internetowego obejmujące usługi polegające na:
przesyłaniu i rozpowszechnianiu informacji, danych i treści tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, udostępnianie komunikatorów
internetowych, udostępnianie forów internetowych online, usługi
w zakresie przekierowywania do stron internetowych, zapewniania
dostępu do portali Internetowych na rzecz osób trzecich, dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, usługi w zakresie konferencji internetowych, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem sieci internetowej, 45 usługi w zakresie
przygotowywania dokumentów prawnych, pośrednictwo w procedurach prawnych, usługi w zakresie doradztwa prawnego, dostarczanie informacji prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług
prawnych, udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi
w zakresie rejestracji firm.
(111) 315368
(151) 2018 10 23

(220) 2018 04 13
(441) 2018 07 02

(210) 484788
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(732) ESTGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) estGen inżynieria tkankowa
(540)

(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, 5 suplementy o działaniu kosmetycznym.
(111) 315369
(220) 2018 04 13
(210) 484807
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) CLH Engineering and Construction Limited, Road Town, VG.
(540) Ertle Bud
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 25.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 tymczasowe wyznaczenie pracowników, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, przydzielanie stanowisk dla
pracowników tymczasowych, znajdowanie posady dla pracowników
tymczasowych, usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników,
leasing pracowniczy, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej,
usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, 37 usługi
budowlane, konsultacje budowlane, naprawcze roboty budowlane,
usługi doradztwa budowlanego, wynajem sprzętu budowlanego,
usługi budowlane i konstrukcyjne, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), usługi budowlane i naprawy budynków, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, informacja o najmie sprzętu
budowlanego, naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego,
wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, prace budowlane w zakresie konstrukcji stalowych, usługi budowlane w zakresie
budynków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania
budynków, usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych],
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych,
doradztwo w zakresie inżynierii wodno-lądowej [usługi budowlane],
usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu,
usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących
nieruchomości, budowa fundamentów, budowa pomieszczeń, budowa biur, budowa galerii, budowa domów, budowa kompleksów
biznesowych, budowa obiektów publicznych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych, budowa
bloków mieszkalnych.
(111) 315370
(220) 2018 04 17
(151) 2018 10 29
(441) 2018 07 02
(732) TRANSBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TRANSBiT
(540)
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dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy
rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych,
komputery, programy komputerowe, urządzenia i przyrządy dla
łączności, telekomunikacji i informatyki, aparaty telefoniczne, urządzenia do gaszenia ognia, 38 usługi w zakresie telekomunikacji,
mianowicie: usługi umożliwiające komunikowanie się za pomocą
narządów zmysłu, przesyłania informacji, danych, tekstu, dźwięku
i obrazów na odległość, w tym za pomocą komputera, usługi telefoniczne, usługi łączności telefonicznej, w tym telefonii komórkowej,
łączności poprzez sieć światłowodów, usługi obsługi telekonferencji,
poczty elektronicznej, połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, usługi telegraficzne, przesyłania
telegramów i telekopii, usługi przydzielania dostępu do baz danych,
przydzielania dostępu do światowej sieci komputerowej, informacji
o telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych, poczty głosowej, usługi łączności poprzez terminale komputerowe, transmisji programów radiowych, transmisji satelitarnej, usługi związane
z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi
wypożyczania urządzeń telekomunikacyjnych, modemów, telefonów i urządzeń do przesyłania informacji, danych, tekstu, dźwięku
i obrazów, urządzeń do kopiowania, usługi zleceń przywoławczych
za pomocą radia, telefonów i innych środki łączności elektronicznej, 42 usługi badawcze i techniczne, mianowicie: usługi architektoniczne, usługi badawczo rozwojowe dla osób trzecich, badania
w dziedzinie mechaniki, badania w dziedzinie fizyki, elektroniczna
konwersja danych lub programów, usługi konwersji danych lub dokumentów, usługi odzyskiwania danych komputerowych, usługi
inżynierii technicznej, kalibrowania i cechowania [pomiarów], kontrola jakości, usługi opracowywania projektów technicznych, usługi
testowania materiałów, usługi związane z projektowaniem graficznym, analizy techniczne i przemysłowe, analizy systemów komputerowych, doradztwo techniczne i przemysłowe, doradztwo z zakresie
sprzętu komputerowego, usługi projektowania badań na rzecz osób
trzecich, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie opracowywania i projektowania
oprogramowania, w szczególności oprogramowania komputerów,
usługi programowania komputerów, w tym instalacji, konserwacji
oraz aktualizacji oprogramowania, usługi powielania oprogramowania, usługi projektowania urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
komputerowe w zakresie ochrony antywirusowej, usługi wynajmowania [udostępniania] zasobów serwerów, wypożyczanie komputerów, serwerów [hosting] i oprogramowania komputerowego, usługi
dostarczania wyszukiwarek internetowych.

(111) 315371
(220) 2018 02 10
(210) 482251
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HURTOWNIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gniezno, PL.
(540) Flasssh
(540)

(210) 484989

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 29.01.13, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych: urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane lub suszone lub gotowane owoce i warzywa, galaretki,
dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, napoje mleczne, śmietana, bita śmietana, chipsy, filety mięsne
i rybne, jogurty, kefiry, kremy, masło, margaryna, wędliny, mięso konserwowane, ryby konserwowane lub wędzone, mrożonki owocowe
lub warzywne lub rybne lub mięsne, sery, sałatki spożywcze owocowe lub warzywne, zupy lub ich składniki, 30 artykuły spożywcze:
kawa, herbata, kakao, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka
i produkty zbożowe, chleb, bułki, wyroby cukiernicze i słodycze,
lody, miód, syropy, drożdże, proszek do pieczenia, musztarda, sosy,
przyprawy, lód, pieczywo, kanapki, czekolada, makaron, kasza, sorbety, lukier, musy, ziarna bądź nasiona do spożywania, pasty spożywcze, kluski, pierogi, makarony, placki, płatki spożywcze, środki
do polepszania walorów smakowych artykułów spożywczych: sól,
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cukier, ocet, sosy, przyprawy, aromaty, syropy, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe
lub warzywne, soki owocowe lub warzywne, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, cydr, brzeczka, drinki, koktajle, lemoniada,
napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, orzeźwiające, odalkoholizowane, napoje sportowe, nektary, woda pitna, napoje gazowane.

(111) 315372
(220) 2018 02 12
(210) 482261
(151) 2018 10 19
(441) 2018 05 07
(732) FUNDACJA BEZPIECZEŃSTWO GOSPODARCZE POLSKI.
INSTYTUT DIALOGU I ANALIZ PRAWNO-GOSPODARCZYCH, Lublin, PL.
(540) POLACY ZMIENIAJĄ ŚWIAT
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 26.01.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania w zakresie biznesu, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi public relations, prace biurowe w zakresie umawiania spotkań, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich, w szczególności
zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem
bilbordów, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem przestrzeni reklamowej, agencje reklamowe,
outsourcing w zakresie doradztwa biznesowego,, 41 publikowanie
tekstów, innych niż teksty reklamowe, doradztwo zawodowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkoleń, organizowanie konkursów w zakresie edukacji i rozrywki, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych nie do pobrania, 42 prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, przechowywanie danych
elektronicznych, 45 doradztwo w zakresie własności intelektualnej,
licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, zarządzanie
prawami autorskimi.
(111) 315373
(220) 2018 02 16
(210) 482476
(151) 2018 10 19
(441) 2018 05 07
(732) ADAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Sulcotrek 500 SC. Pewnym krokiem do wysokich plonów!
(510), (511) 5 środki ochrony roślin, w szczególności herbicydy.
(111) 315374
(220) 2018 02 22
(210) 482672
(151) 2018 10 24
(441) 2018 07 09
(732) ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Baby Bear Leon
(540)

Kolor znaku: czerwony, grafitowy, szary
(531) 03.01.14, 03.01.16, 03.01.24, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 5 pieluszki materiałowe, pieluszki tetrowe, pielucho-majtki dla dzieci, 16 materiały drukowane, w szczególności książki,
zestawy do malowania dla dzieci, materiały do modelowania, 24 pościel, bielizna pościelowa i koce, kocyki dziecięce, baldachimy nad
łóżeczka dziecięce, prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, narzuty
do łóżeczek dziecięcych, ścianki ochronne do łóżek dziecięcych,
ręczniki dla dzieci, śpiworki dla niemowląt, kocyki dla niemowląt,
w szczególności rożki, bielizna pościelowa dla niemowląt, ręczniki
tekstylne dla niemowląt, płótno do przewijania niemowląt, ręczniki kąpielowe, ochronne pokrowce na materace inne niż dla osób
cierpiących na inkontynencję, 25 odzież dla dzieci, w szczególności
śpioszki, pajacyki, rampersy, obuwie dla dzieci, bielizna, w szczególności majtki, skarpety, rajstopy, nakrycia głowy dla dzieci, ubranka
do wózka, w szczególności kombinezony niemowlęce, śliniaki, 28 zabawki, w szczególności misie pluszowe i inne przytulanki, puzzle.

(111) 315375
(220) 2018 02 26
(210) 482785
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) OLEŚ DAWID PRO-CHEM, Gliwice, PL.
(540) PRO-CHEM
(510), (511) 1 środki chemiczne tj. substancje, materiały i preparaty
chemiczne oraz surowce naturalne takie jak: dodatek do malowania powłok lakierowanych, płyn ochronny do kabin lakierniczych,
zmywacz do hamulców, środek do topienia lodu, neutralizator piany
do maszyn czyszczących, preparat do konserwacji gumy, 3 środki toaletowe takie jak: pasta żelowa do mycia rąk, wiórowa pasta do mycia rąk, pasta do mycia rąk dla lakierników, koncentrat do odtłuszczania i mycia, mydło w płynie, środki czyszczące i wosk tj. preparaty
do czyszczenia i odświeżania takie jak: koncentrat do mycia posadzek przemysłowych, koncentrat do mycia powierzchni aluminiowych, wielofunkcyjny środek myjący, preparat do mycia pojazdów
ciężarowych, preparat do mycia pojazdów użytkowych, płyn do magazynowego mycia podłóg, płyn do mycia silników, środek do czyszczenia powierzchni lakierowanych, płyn do myjek obiegowych, płyn
do mycia dystrybutorów, płyn do czyszczenia DPF i EGR, preparat
do usuwania osadów wapiennych z kabin prysznicowych, armatury
i glazury, płyn do mycia powierzchni szklanych, płyn do mycia monitorów i i ekranów LCD, płyn do mycia piekarników i kominków, koncentrat do prania tapicerki i dywanów, płyn do mycia i pielęgnacji paneli, płyn do mycia podłóg, płyn do mycia naczyń, żel do czyszczenia
toalet, płyn do mycia kuchni, płyn do płukania tkanin, żel do prania,
płyn do mycia felg, koncentrat szamponu samochodowego, szampon aktywny do samochodów osobowych, piana aktywna do mycia
samochodów, płyn do czyszczenie powierzchni plastikowych, wosk
samochodowy, hydrowosk z osuszaczem, 5 odświeżacze tj. środki
dezodorvzuiące i oczyszczające powietrze takie jak: odświeżacz powietrza w sprayu, 11 odmrażacze do pojazdów tj. instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza: odmrażacz do pojazdów .
(111) 315376
(220) 2018 02 27
(210) 482845
(151) 2018 10 29
(441) 2018 06 25
(732) VENT HOLDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, PL.
(540) VH VENT HOLDING
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 24.03.18, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.18, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 6 metalowe akcesoria i części do urządzeń oraz instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych i odpylających,
w tym: elementy metalowe instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, metalowe przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, przewody
aluminiowe izolowane oraz nieizolowane, przewody metalowe giętkie, przewody elastyczne, przewody miedziane, rury, kanały, kanały
wentylacyjne, kształtki, przepustnice, czerpnie i wyrzutnie dachowe,
filtry i obudowy filtrów, króćce, tłumiki, zawory nawiewne i wyciągowe, podstawy dachowe, akcesoria kominowe, klapy przeciwpożarowe, klapy dymowe, skrzynki rozprężne, nawiewniki, anemostaty,
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kratki, zawory, dysze, obejmy, opaski, opaski zaciskowe, elementy
kotwiące, pręty gwintowane, kształtowniki, kształtowniki do instalacji wentylacyjnych, kształtowniki stalowe ocynkowane, kształtowniki aluminiowe, profile, kolana, trójniki, redukcje, zaślepki, sztucery,
nyple, narożniki, mufy, mechanizmy przepustnic, blachowkręty, cynk
w sprayu, nakrętki, śruby, wkręty, podkładki, taśmy, mechanizmy, taśmy izolacyjne aluminiowe, 11 urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne w tym: kanały i kształtki wentylacyjne prostokątne i okrągłe,
przepustnice jedno-i wielopłaszczyznowe, wyrzutnie ścienne i dachowe, czerpnie ścienne i dachowe, podstawy dachowe, wywietrzniki dachowe, tłumiki akustyczne płytowe, tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, filtry, kratki wentylacyjne, anemostaty, klapy
przeciwpożarowe okrągłe i prostokątne, okapy wentylacyjne, króćce
elastyczne.

(111) 315377
(220) 2018 03 01
(210) 482999
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) AMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Super Backlight
(510), (511) 9 tablice podświetlane, 16 afisze, plakaty, materiały reklamowe, tablice z papieru lub kartonu, broszury, fotografie, grafiki,
kalendarze, katalogi, książki, gazety, obrazy, prospekty, reprodukcje
graficzne, rysunki, 19 niemetalowe materiały budowlane wykorzystywane przy budowie nośników reklamy wewnętrznej i zewnętrznej, 20 tablice reklamowe i ogłoszeniowe przenośne i montowane
na stałe, tablice i powierzchnie reklamowe montowane na wolnym
powietrzu i w pomieszczeniach zamkniętych, tablice reklamowe
o konstrukcji pozwalającej na cykliczną zmianę ekspozycji bez konieczności wymiany materiału reklamowego, tablice reklamowe
z wymiennymi powierzchniami ekspozycyjnymi, 35 usługi reklamy
zewnętrznej, usługi reklamowe z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, graficznych i wizualnych, przygotowywanie kampanii
reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie reklamy, pozyskiwanie i wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, organizowanie targów, pokazów i wystaw w celach reklamowych, badania
rynku, uaktualnianie materiałów reklamowych, 37 usługi ogólnobudowlane i remontowe, usługi w zakresie montażu i demontażu
nośników reklamowo-ogłoszeniowych, instalacja, naprawa i konserwacja nośników reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie instalowania konstrukcji metalowych i stalowych, sprzątanie i czyszczenie
obiektów, 40 usługi poligraficzne, wykonywanie odbitek fotograficznych, wywoływanie filmów fotograficznych, kopiowanie zdjęć, skład
fotograficzny, 41 fotoreportaże, wykonywanie zdjęć bez wywoływania, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, odtwarzanie i nagrywanie dźwięku i obrazów na magnetycznych nośnikach obrazu
i dźwięku, 42 usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego i małej
architektury, dekoracja wnętrz, usługi plastyczne w zakresie projektowania i stylizacji opakowań, znaków towarowych i firmowych, usługi plastyczne związane z projektowaniem i stylizowaniem elementów graficznych, rysunkowych i przestrzennych reklam na wszelkich
nośnikach reklamowych, w tym reklam telewizyjnych, prasowych,
reprodukcja danych na CD-romach, odzyskiwanie danych.
(111) 315378
(220) 2018 03 05
(151) 2018 10 18
(441) 2018 07 02
(732) JĘDRZEJCZAK MARIUSZ, Łódź, PL.
(540) REPUBLIKA BURGERA
(540)

(210) 483073

Kolor znaku: czarny, biały, ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.01.04, 26.11.05, 26.11.08, 25.01.09
(510), (511) 29 przetworzone artykuły spożywcze pochodzenia
zwierzęcego, przetworzone warzywa i owoce, produkty mleczne,
rybne, mięsne, tłuszcze jadalne, 35 doradztwo w zakresie organizacji
i prowadzenia działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży artykułów żywnościowych, 43 usługi barowe,
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przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce
konsumpcji, organizowanie przyjęć w zakresie wyżywienia, koktajli,
prowadzenie lokali gastronomicznych, usługi w zakresie prowadzenia pizzerii, restauracji, klubów, bary szybkiej obsługi, usługi cateringowe, restauracje samoobsługowe, snack-bary, stołówki, obsługa
gastronomiczna kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów rozrywkowych.

(111) 315379
(220) 2018 03 05
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) Amazon Technologies, Inc., Seattle, US.
(540) GAMESPARKS
(540)

(210) 483092

(531) 01.15.03, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, mianowicie oprogramowanie silnika gry do rozwijania i obsługi gier wideo, zestawy programistyczne (SDK), narzędzia do opracowywania oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie komputerowe, mianowicie narzędzia do rozwijania oprogramowania do tworzenia gier, oprogramowanie komputerowe do rozwijania, wdrażania i zarządzania grami
komputerowymi, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania
w chmurze i rozwijania oprogramowania komputerowego do uzyskiwania dostępu do baz danych, narzędzi programistycznych, aplikacji
do rozwijania oprogramowania, szablonów, interfejsów APL i zestawów 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 komputerowe do monitorowania trendów wydajności i wskaźników do śledzenia i monitorowania interakcji gracza w grze, oprogramowanie
komputerowe do tworzenia gier interaktywnych z wykorzystaniem
kont mediów społecznościowych, oprogramowanie komputerowe 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 społecznościowych i sieciach gier, zarządzanie skomputeryzowanymi plikami,
38 zapewnianie dostępu do hostowanych systemów operacyjnych
i aplikacji komputerowych za pośrednictwem Internetu, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnienie wielu użytkownikom dostępu do danych w Internecie w dziedzinie oprogramowania do gier,
42 przetwarzanie w chmurze obejmujące oprogramowanie do użytku do rozwijania, testowania, wdrażania i obsługi gier, przetwarzanie
w chmurze obejmujące oprogramowanie do użytku do rozwijania
oprogramowania lub aplikacji, udostępnianie online nie do pobrania
narzędzi programistycznych, udostępnianie online nie do pobrania oprogramowania do tworzenia kodu, edycji kodu, testowania
kodu, wyboru i integracji API, wyboru wtyczek i integracji oraz/lub
wdrażania kodu lub integracji, udostępnianie hostowanych online
usług komputerowych do oprogramowania i gier, oprogramowanie 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 dostępem do opartych na chmurze interfejsów API i danych, oprogramowanie jako usługa (SAAS) obejmujące oprogramowanie do tworzenia składników do gier po stronie serwera, oprogramowanie jako
usługa (SAAS) obejmujące oprogramowanie do tworzenia gier interaktywnych 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 dopasowywania graczy do gier wieloosobowych, oprogramowanie jako usługa
(SAAS) obejmujące oprogramowanie do tworzenia i utrzymywania
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gier z tabelą wyników, dopasowaniem graczy, dynamicznymi forami, wirtualnymi towarami lub wirtualnymi walutami, platforma jako
usługa (PAAS) zawierająca platformy oprogramowania komputerowego do rozwijania, hostowania i obsługi gier, platforma jako usługa
(PAAS) z platformami oprogramowania komputerowego do tworzenia i zarządzania kontami użytkowników i profilami graczy, platforma
jako usługa (PAAS) zawierające platformy oprogramowania komputerowego do tworzenia i utrzymywania gier z tabelą wyników, dopasowaniem graczy, dynamicznymi forami, wirtualnymi towarami lub
wirtualnymi walutami, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi
do programowania aplikacji internetowych nie do pobrania, umożliwianie tymczasowego użytkowania narzędzi do programowania
nie do pobrania online do tworzenia gier, oprogramowanie komputerowe i serwisy internetowe umożliwiające użytkownikom i programistom uzyskiwanie dostępu, pozyskiwanie i organizowanie informacji dotyczących osób, firm, produktów, rynków, branż i innych
kategorii, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do przechowywania, zarządzania, śledzenia, analizowania i raportowania danych, umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowania online nie do pobrania w celu
ułatwienia komunikacji między równorzędnymi profesjonalistami,
użytkownikami i twórcami gier, usługi dostawcy aplikacji (ASP) obejmujące oprogramowanie do zbierania, zarządzania, automatyzacji,
integracji, testowania, analizowania, raportowania, namierzania i śledzenia użycia aplikacji internetowych i wyników marketingu online
oraz szerokiej gamy danych i informacji, usługi dostawcy aplikacji
(ASP), mianowicie hostowanie aplikacji komputerowych na rzecz
osób trzecich, dostarczanie usług aplikacji, mianowicie hosting, zarządzanie, rozwijanie, analizowanie i utrzymywanie aplikacji, oprogramowania i witryn internetowych innych osób w dziedzinie gier.

(111) 315380
(220) 2018 03 23
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) SURGA ALICJA, Ustronie Morskie, PL.
(540)
(540)

(210) 483108

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.01, 18.02.01
(510), (511) 43 hotele, kawiarnie, restauracje, usługi barowe, biura
zakwaterowania, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi recepcyjne
dla tymczasowego zakwaterowania.
(111) 315381
(220) 2018 03 08
(210) 483258
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) OFICYNA WYDAWNICZA OIKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Konferencja truskawkowa
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, zielony
(531) 05.07.08, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, bilety, biuletyny
informacyjne, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma [periodyki], diagramy, etykiety z papieru lub kartonu, formularze [blankiety, druki], gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi, koperty,
materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia, periodyki [czasopisma], ulotki, torebki
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do pakowania [koperty, woreczki z papieru], materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach), 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie.

(111) 315382
(220) 2018 03 09
(210) 483322
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) BPMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BLA-BLA SCHOOL
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 03.02.01, 03.02.15, 26.04.09, 26.04.15, 29.01.12, 27.05.05,
27.05.17
(510), (511) 41 edukacja jako nauczanie, informacje dotyczące edukacji, usługi klubowe jako rozrywka lub nauczanie, nauczanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów jako szkolenia, przedszkola,
przedszkola jako nauczanie, usługi szkół jako edukacja, poradnictwo
zawodowe jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia, wyższe
uczelnie jako edukacja, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów.
(111) 315383
(220) 2018 03 12
(210) 483410
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 11
(732) ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL.
(540) Wake-up shot
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, szampony, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym: lecznicze balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki,
lecznicze maści, lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze płyny
do pielęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów,
lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze nawilżane chusteczki higieniczne,
preparaty higieniczne do użytku medycznego, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia skóry, płyny medyczne do skóry, lecznicze
żele do higieny jamy ustnej i płyny do płukania ust, medyczne preparaty do leczenia skóry, suplementy diety, produkty higieniczne.
(111) 315384
(220) 2018 03 12
(210) 483411
(151) 2018 10 22
(441) 2018 06 11
(732) ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL.
(540) Youth on demand
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, oliwki, lotiony, balsamy, płyny, żele, preparaty do mycia, szampony, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym: lecznicze balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki,
lecznicze maści, lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze płyny
do pielęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów,
lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecznicze kremy dla dzieci, lecznicze nawilżane chusteczki higieniczne,
preparaty higieniczne do użytku medycznego, lecznicze antybakteryjne preparaty do mycia skóry, płyny medyczne do skóry, lecznicze
żele do higieny jamy ustnej i płyny do płukania ust, medyczne preparaty do leczenia skóry, suplementy diety, produkty higieniczne.
(111) 315385
(220) 2018 03 13
(210) 483437
(151) 2018 10 18
(441) 2018 07 02
(732) REITER-PUTYNKOWSKA BARBARA DESIGN ATELIER
ARCHITEKT BARBARA REITER-PUTYNKOWSKA, Gdańsk, PL.
(540)
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, żółty, niebieski, biały
(531) 26.04.01, 26.04.08, 26.04.09, 29.01.15
(510), (511) 37 usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
budowlanych, nadzór budowlany w zakresie projektów inżynierii
wodno-lądowej, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
dotyczących nieruchomości, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, budowa biur, budowa
sklepów, budowa pomieszczeń, budowa domów, budowanie nieruchomości, budowa bloków mieszkalnych i komercyjnych, nadzór
nad budowaniem konstrukcji, budowa obiektów publicznych, usługi
zarządzania budową, usługi doradcze w zakresie budowania, usługi
odnawiania budynków, usługi instalacji maszyn, usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi w zakresie remontu budynków, usługi budowlane i naprawy budynków, usługi doradcze w zakresie konserwacji budynków, renowacja dziel architektonicznych,
zarządzanie projektem budowy, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie budowy, 42 architektura, doradztwo w dziedzinie
projektowania, architektonicznego, projektowanie architektoniczne,
badania architektoniczne, badania dotyczące architektury, usługi architektury wnętrz, przygotowywanie raportów architektonicznych,
zarządzanie projektami architektonicznymi, usługi projektowania
architektonicznego, przygotowywanie planów architektonicznych,
przygotowywanie projektu architektonicznego, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów architektonicznych,
sporządzanie raportów dotyczących architektury, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, usługi
doradcze w zakresie architektury, usługi architektoniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi architektoniczne i planowania
urbanistycznego, usługi projektowania architektonicznego dotyczące wystaw, doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, projektowanie i opracowywanie architektury sprzętu komputerowego, projektowanie architektoniczne w zakresie planowania
miasta, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków,
usługi doradcze w zakresie planowania architektonicznego, usługi profesjonalne związane z projektami architektonicznymi, usługi
w zakresie architektury i projektowania wnętrz, wspomagane komputerowo usługi projektowe związane z architekturą, usługi architektoniczne w zakresie projektowania obiektów biurowych, usługi
architektoniczne w zakresie projektowania budynków przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
centrów handlowych, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania pomieszczeń do handlu detalicznego, usługi projektowania
architektonicznego w dziedzinie ruchu drogowego i transportu,
dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze i informacyjne w zakresie architektury i infrastruktury technologii informacyjnej, usługi inżynieryjne.
(111) 315386
(220) 2018 03 14
(210) 483475
(151) 2018 10 22
(441) 2018 06 04
(732) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo, PL.
(540) ISKRA
(510), (511) 4 drewno opałowe, hubka jako podpałka, knoty do lamp,
knoty do świec, nafta, olej rzepakowy do celów przemysłowych, olej
słonecznikowy do celów przemysłowych, oleje do farb, oleje do konserwacji murów, oleje do konserwacji skór, oleje do smarowania, oleje do tkanin, oleje silnikowe, oleje ułatwiające wyjmowanie z formy
stosowane w budownictwie, oleje zwilżające, oświetlenie bożonarodzeniowe [świece], paliwo oświetleniowe, parafina, patyczki drewniane na podpałkę, podpałki, podpałki papierowe do zapalania, stearyna, światełka nocne [świeczki], świece, świece zapachowe, wosk
[surowiec].
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(111) 315387
(220) 2018 03 15
(210) 483557
(151) 2018 10 24
(441) 2018 06 04
(732) DALKIEWICZ JAROSŁAW, Warszawa, PL.
(540) VIRINO
(510), (511) 14 artykuły ozdobne do użytku osobistego, biżuteria
szlachetna i sztuczna, części i akcesoria do biżuterii, dzieła sztuki,
figurki wykonane z metali szlachetnych, figurki pokryte metalami
szlachetnymi, imitacje biżuterii i kamieni szlachetnych, kolczyki,
łańcuszki, medaliony, zawieszki, pierścionki, bransolety, kolczyki
do piercingu, miniaturowe zegary, zegarki do nurkowania, zegarki do użytku w sporcie, paciorki do medytacji, różańce, posążki
na biurko, srebro nieprzetworzone lub kule, srebro w stanie surowym, 35 administrowanie działalności gospodarczej w zakresie
franchisingu, administrowanie działalności gospodarczej w zakresie
sklepów detalicznych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie sprzedaży, agencje importowo-eksportowe, dostarczanie informacji dotyczących produktów konsumpcyjnych za pośrednictwem Internetu, organizowanie zakupu
towarów na rzecz osób trzecich, pokazy towarów za pośrednictwem
mediów elektronicznych, telezakupy, zakupy domowe, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, oferowanie
w mediach produktów dla handlu detalicznego, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie związanym z biżuterią i artykułami jubilerskimi,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie związanym z komputerami,
które można nosić na sobie, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
związanym z przedmiotami artystycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie związanym z biżuterią i artykułami jubilerskimi,
usługi sprzedaży hurtowej w zakresie związanym z przedmiotami
artystycznymi, usługi w zakresie obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej.
(111) 315388
(220) 2018 03 16
(210) 483621
(151) 2018 10 24
(441) 2018 06 04
(732) BIMEX-BOLLHOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzemienica, PL.
(540) BIMEX „szpilka”
(540)

(531) 14.03.01, 14.03.03, 27.05.01
(510), (511) 6 nakrętki metalowe, śruby metalowe.
(111) 315389
(220) 2018 03 19
(151) 2018 10 22
(441) 2018 07 02
(732) PAŹ MATEUSZ, Poznań, PL.
(540) Stereotheism
(540)

(210) 483705

(531) 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 315390
(220) 2018 03 19
(151) 2018 10 22
(441) 2018 07 02
(732) PAŹ MATEUSZ, Poznań, PL.
(540) GAIN

(210) 483706

770

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 315391
(220) 2018 05 22
(210) 486167
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) POLSKI CZERWONY KRZYŻ, Warszawa, PL.
(540) KRWIOBIEG
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, 36 działalność finansowa, zbiórki
funduszy i sponsorowanie finansowe, sponsorowanie działalności
sportowej i kulturalnej, usługi zbierania funduszy na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele charytatywne, 41 rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, organizowanie i obsługa zawodów, konkursów
i imprez sportowych, rekreacyjnych i rozrywkowych, organizowanie
i obsługa konferencji, organizowanie szkoleń sportowych, widowisk
rozrywkowych, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, informacje o edukacji, usługi edukacyjne dotyczące sportu.
(111) 315392
(220) 2018 05 22
(210) 486187
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) ZULUS SOUTH AFRICA AFRICAN VINEYARD BEST QUALITY
(540)

(531) 27.05.01, 29.01.15, 01.17.05, 26.04.02, 26.11.03, 26.01.05, 26.01.02
(510), (511) 33 wina.
(111) 315393
(220) 2018 05 22
(210) 486200
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łosice, PL.
(540) MANUFAKTURA WÓDKI PRODUKT POLSKI WÓDKA
z MANUFAKTURY STWORZYLIŚMY Z SUROWCA POCHODZĄCEGO
Z GORZELNI ROLNICZEJ WYRÓB PREMIUM WYKONANA METODAMI
RZEMIEŚLNICZYMI
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, fioletowy, czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15,
27.07.01, 05.07.02, 19.01.01, 19.01.25
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(510), (511) 33 napoje spirytusowe, napoje alkoholowe, wódki, okowity, destylaty, likiery.

(111) 315394
(220) 2018 05 22
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) KULIK MARZENA, Świeszyno, PL.
(540) dermaArt
(540)

(210) 486213

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi w zakresie ozdabiania ciała, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo
w zakresie urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, elektroliza do celów kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, gabinety pielęgnacji
skóry, higiena i pielęgnacja urody, kosmetyczne usuwanie laserem
zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera,
kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg
laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, łaźnie publiczne
do celów higienicznych, łaźnie tureckie, ścinanie włosów, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, udzielanie informacji związanych
z usługami salonów piękności, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji
na temat łaźni tureckich, udzielanie informacji na temat łaźni publicznych, udostępnianie łaźni publicznych do celów higieny osobistej,
udostępnianie łaźni publicznych, udostępnianie wanien do gorących
kąpieli, udostępnianie toalet publicznych, udostępnianie obiektów
i sprzętu toaletowego, udostępnianie instalacji termalnych, stylizacja,
układanie włosów, solaria, salony piękności, salony fryzjerskie, pielęgnacja stóp, ozdabianie ciała, odbudowa włosów, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, mycie włosów szamponem, usługi łaźni, usługi manicure i pedicure, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłuszczowej, usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu,
usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi kształtowania brwi,
usługi kręcenia włosów, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi
kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi koloryzacji
rzęs, usługi koloryzacji brwi, usługi gabinetów odchudzania, usługi farbowania włosów, usługi farbowania rzęs, usługi farbowania brwi, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usługi
doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście,
usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi
doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradcze dotyczące
urody, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi sauny
na podczerwień, usługi saun, usługi salonów pielęgnacji paznokci,
usługi salonów oferujących opalanie natryskowe, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonów fryzjerskich dla służb wojskowych, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi
przedłużania rzęs, usługi prostowania włosów, usługi podkręcania
rzęs, usługi plecenia włosów w warkocze, usługi pielęgnacji urody,
w szczególności w zakresie rzęs, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pedicure, usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi odsysania tłuszczu, usługi nitkowania
brwi, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi manicure świadczone podczas wizyt domowych, usługi woskowania ciała ludzkiego,
usługi wizażystów, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie udostępniania saun, usługi w zakresie udostępniania obiektów
i sprzętu solariów, usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez
uzdrowisko [spa], 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 mikro-
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pigmentacji, usługi w zakresie 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 spa, usługi solariów i salonów oferujących
zabiegi brązujące, usługi solariów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz
i włosy, zabiegi kosmetyczne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi depilacyjne, wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach
piękności lub męskich zakładach fryzjerskich, wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów na cellulit, usługi zabiegów kosmetycznych
na twarz i ciało, usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, usuwanie cellulitu z ciała, usługi dentystyczne, usługi medyczne,
usługi optyczne, usługi w zakresie zdrowia psychicznego, aromaterapia, badania na obecność alkoholu do celów medycznych, badania
przesiewowe [skriningowe], badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności
fizycznej, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], domowa opieka
pielęgniarska, dopasowywanie aparatów słuchowych, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi
[w zakresie zdrowia], doradztwo genetyczne, doradztwo w zakresie
biorytmów, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo
w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo żywieniowe, dostarczanie informacji dotyczących moksybucji, fizjoterapia, hipnoterapia,
opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO), opieka zdrowotna dotycząca
gimnastyki korekcyjnej, opieka medyczna i zdrowotna, ocena kontroli
wagi, naprapatia, nadzór nad programami redukcji wagi, muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, monitorowanie pacjentów, moksybucja, masaż tkanek głębokich, masaż tajski,
masaż sportowy, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż gorącymi kamieniami, masaż, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, leczenie
pacjentów uzależnionych od substancji narkotycznych, leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, leczenie alergii, konsultacje
z dziedziny żywienia, informacje dotyczące masażu, hydroterapia, hospicja, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, poradnictwo żywieniowe, poradnictwo związane z terapią zajęciową, pomoc osobom w rzucaniu
palenia, planowanie rodziny, planowanie programów odchudzających, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie
diet odchudzających, placówki rekonwalescencji, pilates terapeutyczny, ośrodki zdrowia, osteopatia, organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, organizowanie zakwaterowania w domach spokojnej starości, organizowanie zakwaterowania w domach dla rekonwalescentów,
opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej,
opieka zdrowotna związana z osteopatią, opieka zdrowotna związana
z naturopatią, opieka zdrowotna związana z hydroterapią, opieka
zdrowotna związana z homeopatią, opieka zdrowotna związana z głodówką, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka zdrowotna
w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży
terapeutycznych, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej
w domach, świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji
medycznej online, z wyjątkiem stomatologii, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, świadczenie usług przez domy opieki
nad starszymi ludźmi, udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia
przez telefon, udzielanie informacji w zakresie suplementów diety
i odżywiania, udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów
spożywczych, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, udzielanie
informacji dotyczących akupunktury, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, tradycyjny masaż japoński, terapia zajęciowa i rehabilitacja, terapia mowy i słuchu, terapia
antynikotynowa, talasoterapia, sporządzanie raportów dotyczących
opieki zdrowotnej, sanatoria (usługi-), rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, rehabilitacja fizyczna, refleksologia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, usługi klinik medycznych i opieki
zdrowotnej, usługi kliniczne w zakresie homeopatii, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi hydroterapii domowej, usługi
elektroterapii dla fizjoterapii, usługi drenażu limfatycznego, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi
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doradcze związane z dietą, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi doradcze
w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie laktacji, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze i informacyjne
w dziedzinie zdrowia, usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi dietetyków, usługi barów tlenowych, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim, udzielanie informacji związanych
z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie informacji związanych
z odżywianiem, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi świadczone
przez dietetyków, usługi w zakresie medytacji, usługi w zakresie leczenia uzależnień, usługi w zakresie leczenia nałogu palenia, usługi w zakresie leczenia bezsenności, usługi w zakresie krioterapii, usługi w zakresie kontrolowania wagi, usługi w zakresie hydroterapii, usługi
w zakresie akupunktury, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci pomocy pielęgniarskiej, usługi terapii głosu i terapii logopedycznej, usługi terapii autogenicznej, usługi terapeutyczne, usługi szpitalnych domów opieki, usługi stawiania baniek, usługi refleksologiczne,
usługi położnicze [akuszeria], usługi pielęgniarskiej pomocy domowej,
usługi opieki zdrowotnej oferowane za pośrednictwem sieci zakontraktowanych jednostek służby zdrowia, usługi opieki wyręczającej
w postaci domowej pomocy pielęgniarskiej, usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi, usługi mikrodermabrazji,
usługi masażu stóp, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi klinik zdrowia, ziołolecznictwo, zapewnianie tymczasowej opieki zastępczej, zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, zapewnianie
obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zabiegi terapeutyczne dla
twarzy, zabiegi terapeutyczne dla ciała, wypożyczanie sprzętu szpitalnego, wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego, usługi związane z bankami tkanek ludzkich, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, usługi w zakresie zarządzania
stresem, usługi w zakresie terapii zajęciowej, usługi w zakresie terapii
za pomocą światła, usługi w zakresie planowania programów redukcji
wagi, usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, usługi w zakresie patologii związane z leczeniem osób, usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie nauki o włosach i skórze głowy, usługi w zakresie muzykoterapii, usługi w zakresie Reiki.

(111) 315395
(220) 2018 05 23
(210) 486222
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) RZYMANEK ZUZANNA PRACOWNIA SMAKÓW, Warszawa, PL.
(540) Wege Siostry
(510), (511) 29 warzywa gotowane, przekąski na bazie owoców,
przeciery warzywne, sałatki owocowe, sałatki warzywne, warzywa
gotowane, zupy, nasiona przetworzone, nasiona słonecznika przetworzone, pasty na bazie orzechów, hummus, substytuty mleka.
(111) 315396
(220) 2018 05 23
(210) 486232
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) KACPRZAK AGNIESZKA, GŁUSZCZ BARTOSZ STOLICA
SMAKÓW SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) STOLICA LODÓW TRADYCYJNYCH
(540)

Kolor znaku: jasnoróżowy, brązowy, pomarańczowy, różowy,
zielony, biały, ciemnobrązowy
(531) 07.01.08, 07.01.24, 08.01.18, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18,
26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody.
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(111) 315397
(220) 2018 05 23
(210) 486234
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) KACPRZAK AGNIESZKA, GŁUSZCZ BARTOSZ STOLICA
SMAKÓW SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) STOLICA PĄCZKÓW
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, ciemnobrązowy, jasnobrązowy,
jasnoróżowy
(531) 08.01.07, 08.01.09, 08.01.10, 08.01.15, 08.01.25, 07.01.08,
26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 pączki.
(111) 315398
(220) 2018 05 23
(210) 486235
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) SORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brzeszcze, PL.
(540) SORTEX
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, biały
(531) 26.04.09, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 21 bawełna do czyszczenia (szmatki bawełniane)-czyściwo, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży
i dodatków odzieżowych.
(111) 315399
(220) 2018 05 23
(210) 486242
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) SILCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) SPOTKANIA KOBIET AUTENTYCZNYCH
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, różowy, fioletowy,
pomarańczowy
(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 41 organizacja konferencji dla kobiet w wybranych miastach w Polsce.
(111) 315400
(220) 2018 05 23
(210) 486256
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY ARGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łańcut, PL.
(540) Original SKILLS
(510), (511) 30 lizaki, wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki, 35 reklama, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi sprzedaży detalicznej lizaków, wyrobów
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cukierniczych i słodyczy, usługi sprzedaży hurtowej lizaków, wyrobów cukierniczych, słodyczy i cukierków.

(111) 315401
(220) 2018 05 23
(210) 486273
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWOUSŁUGOWE ALDO LESZEK DŁUGOŁĘCKI I ANDRZEJ DŁUGOŁĘCKI
SPÓŁKA JAWNA, Surowe, PL.
(540) NIEBIESKA FLOTA
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 organizowanie transportu, czarterowanie transportu,
logistyka transportu, rezerwacja transportu, transport lądowy, transport drogowy, transport samochodowy, usługi transportowe, wypożyczanie środków transportu, transport i dostawy towarów, profesjonalne doradztwo w zakresie transportu, czarterowanie pojazdów
do transportu, transport pasażerów i ładunków, usługi doradcze
związane z transportem, usługi informacyjne związane z transportem, organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną, spedycja towarów, spedycja ładunków, spedycja towarów drogą lądową.
(111) 315402
(220) 2018 05 23
(210) 486274
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) LWOWSKA KATARZYNA LINGVIKA, Piaseczno, PL.
(540) Lingvika
(510), (511) 41 usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych,
tłumaczenia.
(111) 315403
(220) 2018 05 23
(210) 486275
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 25
(732) MIERZEJEK KAMIL PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE OLVER, Ostrołęka, PL.
(540) Olver
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, ciemnoczerwony, ciemnobrązowy,
ciemnożółty, czerwony, czarny, jasnożółty
(531) 26.05.01, 26.05.04, 26.07.19, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.16,
26.04.18, 29.01.15
(510), (511) 20 meble biurowe, meble kuchenne, meble łazienkowe,
meble gabinetowe, meble recepcyjne, meble biblioteczne, meble
sklepowe, meble hotelowe, meble restauracyjne, meble dziecięce,
meble szkolne, meble RTV, meble do aptek, lady, półki, biurka, garderoby, komody, kredensy, kontenery, meblościanki, ławy, stoliki,
regały, szafki, szafy, toaletki, witryny, zestawy mebli, prezentery wystawowe (ekspozytory).
(111) 315404
(220) 2018 05 23
(210) 486276
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) TOKARSKI MACIEJ KRÓLOWA SHOPPINGU, Sieniawa, PL.
(540) KS Królowa Shoppingu
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05, 24.09.07, 24.09.10, 25.01.05,
27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych on-line obejmujące
odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej.

(111) 315405
(220) 2018 05 24
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) WESTERGAARD KORNELIA, Natolin, PL.
(540) MACRO BIOS BAR
(540)

(210) 486289

Kolor znaku: jasnozielony, czarny
(531) 05.07.01, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku
z żywnością, w szczególności żywnością ekologiczną za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, w szczególności catering, usługi restauracyjne, bary.
(111) 315406
(220) 2018 05 24
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) WESTERGAARD KORNELIA, Natolin, PL.
(540) GOŚCINIEC GB BOCIANOWO
(540)

(210) 486292

Kolor znaku: jasnoróżowy, czarny, biały, czerwony
(531) 03.07.07, 25.01.19, 25.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 wynajmowanie pokoi, domy turystyczne i agroturystyczne, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, usługi hotelarskie w zakresie agroturystyki, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości.
(111) 315407
(220) 2018 05 24
(210) 486296
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) PAŁYSKA KRZYSZTOF BELL PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE, Józefów, PL.
(540) BELL
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, preparaty do makijażu twarzy
i ciała, kosmetyki koloryzujące do skóry, bazy pod makijaż, podkłady do makijażu, fluid do makijażu, korektory [kosmetyki], róże kosmetyczne, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyczne pudry
do twarzy, kosmetyki do ust, pomadki do ust, błyszczyki do ust,
balsamy do ust, kredki do ust, środki do makijażu oczu, kosmetyki
do rzęs, kosmetyki do brwi, kosmetyki do paznokci, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, odżywki do paznokci,
podkłady do paznokci [kosmetyki], zmywacze lakieru do paznokci
[kosmetyki], spraye do utrwalania makijażu, środki do usuwania
makijażu, preparaty do demakijażu, 16 opakowania kartonowe,
opakowania z tworzyw sztucznych, 20 pojemniki opakowaniowe
wykonane głównie z tworzyw sztucznych, kształtowane termicznie
pojemniki z tworzyw sztucznych [inne niż do użytku domowego lub
kuchennego], lusterka do makijażu do torebek, 21 aplikatory do kosmetyków, aplikatory do makijażu, gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, pędzle kosmetyczne, pędzelki do makijażu, pojemniki
na kosmetyki, przybory kosmetyczne, puderniczki [pojemniczki],
szczotki do włosów, grzebienie, grzebyki do rzęs, przyrządy do de-
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makijażu, 40 produkcja kosmetyków na zamówienie, produkcja opakowań do kosmetyków na zamówienie, 42 badania naukowe dotyczące kosmetyków, analiza laboratoryjna w dziedzinie kosmetyków.

(111) 315408
(220) 2018 05 24
(210) 486297
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) CIEKOT SYLWIA P.P.H. HEBE, Częstochowa, PL.
(540) nife SOFT OFFICE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 aktówki, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, etui na klucze, zestawy podróżne [wyroby skórzane], kuferki
na kosmetyki [puste], kufry bagażowe, kufry podróżne, obroże dla
zwierząt, okrycia dla zwierząt, parasole, parasolki, paski skórzane
[inne niż odzież], plecaki, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, rzemienie,
sakiewki do przechowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy osobistych, teczki, torby, podróżne torby na ubranie,
torby na zakupy, torby plażowe, torby turystyczne, torebki, walizki,
25 apaszki [chustki], bielizna osobista, biustonosze, bluzy dresowe,
boa na szyję, buty, chustki [apaszki], daszki [nakrycia głowy], fartuchy [odzież], futra [odzież], garnitury, getry, gorsety, halki [bielizna],
kombinezony, kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty,
kurtki, nakrycia głowy, legginsy, majtki, nauszniki [odzież], ocieplacze, obuwie, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], paski [odzież], pelerynki, piżamy, płaszcze kąpielowe, podwiązki, pończochy, rajstopy,
rękawiczki, skarpetki, spódnice, stroje na maskaradę, stroje plażowe,
stroje przeciwdeszczowe, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki,
szlafroki, woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze, 35 usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizacja
pokazów mody w celach promocyjnych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych
w celach komercyjnych i reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów, mianowicie, odzieży, ubrań, nakryć głowy,
obuwia, toreb, torebek, plecaków, parasolek, parasoli, obroży i okryć
dla zwierząt, kufrów, walizek, portmonetek, portfeli, teczek pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub
hurtowni lub poprzez Internet.
(111) 315409
(220) 2018 05 24
(210) 486298
(151) 2018 10 18
(441) 2018 07 09
(732) CIEKOT SYLWIA P.P.H. HEBE, Częstochowa, PL.
(540) nife
(510), (511) 18 aktówki, nosidełka dla niemowląt do noszenia na ciele, etui na klucze, zestawy podróżne [wyroby skórzane], kuferki
na kosmetyki [puste], kufry bagażowe, kufry podróżne, obroże dla
zwierząt, okrycia dla zwierząt, parasole, parasolki, paski skórzane
[inne niż odzież], plecaki, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry lub
ze skóry wtórnej, pudła skórzane na kapelusze, rzemienie, sakiewki
do przechowywania przyborów do makijażu, kluczy i innych rzeczy
osobistych, teczki, torby, podróżne torby na ubranie, torby na zakupy, torby plażowe, torby turystyczne, torebki, walizki, 25 apaszki
[chustki], bielizna osobista, biustonosze, bluzy dresowe, boa na szyję, buty, chustki [apaszki], daszki [nakrycia głowy], fartuchy [odzież],
futra [odzież], garnitury, getry, gorsety, halki [bielizna], kombinezony,
kąpielówki, kostiumy kąpielowe, koszule, krawaty, kurtki, nakrycia
głowy, legginsy, majtki, nauszniki [odzież], ocieplacze, obuwie, odzież
gotowa, odzież papierowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry,
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okrycia wierzchnie [odzież], paski [odzież], pelerynki, piżamy, płaszcze kąpielowe, podwiązki, pończochy, rajstopy, rękawiczki, skarpetki,
spódnice, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szlafroki, woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze,
35 usługi pośrednictwa w handlu, zarządzanie w zakresie zamówień
handlowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów, mianowicie, odzieży, ubrań, nakryć głowy, obuwia, toreb,
torebek, plecaków, parasolek, parasoli, obroży i okryć dla zwierząt,
kufrów, walizek, portmonetek, portfeli, teczek pozwalające nabywcy
wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub
poprzez Internet.

(111) 315410
(220) 2018 05 24
(210) 486313
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WARSZAWY, Warszawa, PL.
(540) Warsaw Embassy Festival
(540)

Kolor znaku: czerwony, fioletowy, pomarańczowy, żółty,
niebieski, zielony, czarny
(531) 29.01.15, 26.01.03, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, dystrybucja
materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, 41 organizowanie festiwali, organizowanie festiwali w celach rozrywkowych, organizowanie festiwali
w celach edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, koncerty muzyczne na żywo.
(111) 315411
(220) 2018 05 24
(210) 486316
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ALLEBILET
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania
sklepów online, oprogramowanie komputerowe przeznaczone
do obsługi transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe,
sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, aplikacje mobilne przeznaczone do obsługi transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne,
muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, 35 obsługa rynków on-line w celu umożliwienia negocjacji transakcji handlowych
między osobami trzecimi podczas sprzedaży i zakupu towarów,
udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line dla osób trzecich,
usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni
reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen, usługi marketingowe,
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na:
udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać
się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować
zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać
transakcji, usługi handlu online w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny online z tym związane, pomoc w prowadzeniu
przedsiębiorstw handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny
internetowej w światowej sieci komputerowej, za pomocą której
osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać się w bilety na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne,
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rekreacyjne lub kulturalne, umieszczać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe i dokonywać transakcji w tym
zakresie, usługi sprzedaży biletów zawarte w tej klasie, usługi marketingowe w zakresie wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych,
usługi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 41 usługi
rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rozrywkowe,
usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia
kulturalne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi informacyjne dotyczące
wydarzeń rozrywkowych, sportowych, muzycznych, rekreacyjnych
lub kulturalnych, usługi w zakresie sprzedaży lub rezerwacji biletów
na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, 42 usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu
internetowego, tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich,
informatycznych systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania
sklepów online, usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie
wyszukiwarki wydarzeń rozrywkowych, sportowych, artystycznych,
muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych oraz biletów na te wydarzenia w ramach serwisu internetowego, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online,
w których prowadzona jest sprzedaż biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne
lub kulturalne.

(111) 315412
(220) 2018 05 24
(210) 486324
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) AEROLID
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne o działaniu przeciwzapalnym i przeciwastmatycznym.
(111) 315413
(220) 2018 05 24
(210) 486327
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) LAKTOPIN
(510), (511) 5 preparaty probiotyczne do stosowania w przypadku
zmian skórnych.
(111) 315414
(220) 2018 05 24
(210) 486332
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) CALOSTIM K2
(510), (511) 5 preparaty wspomagające mineralizację tkanki kostnej.
(111) 315415
(220) 2018 05 25
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 02
(732) KOLBUS RAFAŁ EFFECT MEDIA, Brwinów, PL.
(540) lovia
(540)

(210) 486358

(531) 27.05.01, 27.05.05, 19.01.11, 26.11.12, 26.13.01
(510), (511) 11 akcesoria do pryszniców, akcesoria do umywalek,
akcesoria łazienkowe, armatury łazienkowe, baterie do umywalek,
baterie do wanien, baterie kranowe, baterie prysznicowe, brodziki
prysznicowe, deski sedesowe, dozowniki środków dezynfekujących
do łazienek, drzwi prysznicowe, dźwignie do obsługi toaletowych
zbiorników wody, głowice prysznicowe, instalacje łazienkowe, kabiny prysznicowe, krany, kurki, metalowe korki do pryszniców, metalowe korki do umywalek, metalowe korki do wanien, muszle klozetowe, natryski, prysznice, osłony zabezpieczające przed dziećmi
na wylewki wannowe, osprzęt do wanien, panele prysznicowe, pisuary, rączki do prysznica, rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
sitka do użytku w brodzikach prysznicowych, spryskiwacze do ba-
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terii, szklane kabiny prysznicowe, ścianki do kabin prysznicowych,
ubikacje, umywalki [części instalacji sanitarnych], wanny, węże prysznicowe, wyposażenie łazienek, wyroby sanitarne wykonane z kamienia, wyroby sanitarne wykonane z porcelany, wyroby sanitarne
ze stali nierdzewnej, zatyczki do umywalek, zawory do rur i rurociągów, zawory prysznicowe, zlewozmywaki, 21 dopasowywane półki
na kremy do twarzy, dopasowywane półki na produkty do utrwalania włosów, dopasowywane uchwyty na kremy do pielęgnacji skóry,
dozowniki do ręczników papierowych, dozowniki mydła, dozowniki
mydła w płynie, dozowniki papieru toaletowego, dozowniki produktów do mycia ciała, dozowniki produktów do utrwalania włosów, dozowniki szamponu, dozowniki żelu pod prysznic, drążki na ręczniki,
misy i miseczki, mydelniczki, uchwyty na mydło, uchwyty na pędzle
do golenia, uchwyty na produkty do mycia ciała, uchwyty na szampon, uchwyty na szklanki do łazienek, wieszaki na ręczniki, 35 usługi
sprzedaży detalicznej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu.

(111) 315416
(220) 2018 05 25
(210) 486365
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 02
(732) RODZEWICZ TOMASZ FORTIS, Ząbkowice Śląskie, PL.
(540) REBELIA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.10,
26.03.23, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, negocjowanie umów
kupna i sprzedaży towarów, promocja sprzedaży, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu
hurtowego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi reklamowe w zakresie promocji napojów, usługi reklamowe w zakresie
odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z napojami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży
hurtowej w związku z piwem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z odzieżą.
(111) 315417
(220) 2018 05 25
(210) 486382
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) PANI TERESKA & FRIENDS
(540)

Kolor znaku: czerwony, brązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.07.16, 11.03.09
(510), (511) 29 galaretki jadalne, produkty mleczne, ryż z mlekiem
w proszku, kasza manna z mlekiem w proszku, zupy w proszku,
wszystkie wyżej wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowanie cukru lub słodzone stewią lub ksylitolem
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i/lub bez laktozy i/lub bez glutenu i/lub wegetariańskie, 30 mieszanki ciasta, w tym ciasta w proszku, produkty żywnościowe z ciasta,
wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, słodkie desery, słodkie
desery w proszku, kremy i polewy do ciast, aromaty do ciast, preparaty do ciast, dekoracje cukiernicze do ciast, puddingi, wszystkie wyżej
wymienione produkty również o obniżonej kaloryczności, bez zastosowanie cukru lub słodzone stewią lub ksylitolem i/lub bez laktozy
i/lub bez glutenu i/lub wegetariańskie, musy owocowe, 38 zapewnianie dostępu do blogów internetowych, komunikacja za pośrednictwem blogów online, poczta elektroniczna, przesyłanie tekstu,
obrazu, wideo i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu
i mediów telekomunikacyjnych, udostępnianie forów internetowych
on-line, 41 usługi pisania blogów, pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, mianowicie pisanie i publikowanie przepisów kulinarnych, organizowanie konkursów kulinarnych, usługi
edukacyjne odnośnie odżywiania i zdrowego trybu życia prowadzone za pośrednictwem mediów społecznościowych.

(111) 315418
(220) 2018 05 28
(210) 486427
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) BLUE LEMON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) OLIMPIA
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe,
soki.
(111) 315419
(220) 2018 05 28
(210) 486434
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) INEA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) INEA stadion
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu
telewizji, radia, poczty, reklama, reklama radiowa, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama w Internecie dla osób
trzecich, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklamy on-line, publikowanie materiałów reklamowych online, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci
komunikacyjnej on-line w Internecie, 38 telewizja kablowa nadająca
informacje, nadawanie telewizji kablowej, transmisja telewizji kablowych, usługi nadawania programów telewizji kablowej i telewizji,
nadawanie programów w telewizji, użytkowanie systemów telewizji
kablowej, usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo,
audio i telewizji: emisja programów telewizyjnych 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, transmisja programów telewizyjnych, transmisja programów radiowych, usługi nadawania
programów telewizyjnych, nadawanie programów przez satelitę,
nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie programów
telewizyjnych i radiowych, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych, transmisja
programów telewizyjnych drogą kablową, nadawanie i transmisja
programów radiowych, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, 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, retransmisja programów telewizyjnych za pośrednictwem satelity
pozaziemskiej, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych
za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji audiowizualnej,
usługi łączności audiowizualnej, transmisja informacji w dziedzinie
audiowizualnej, przesyłanie informacji drogą on-line, zapewnianie
dostępu do treści multimedialnych on-line, 41 usługi rozrywkowe
telewizji przemysłowej, usługi związane z produkcją rozrywki w postaci telewizji, produkcja programów radiowych lub programów
telewizyjnych, prezentowanie programów telewizyjnych, produkcja
programów telewizji kablowej, produkcja radiowych programów
rozrywkowych, realizacja telewizyjnych programów rozrywkowych,
produkcja programów dla telewizji kablowej, udzielanie informacji dotyczących programów telewizyjnych, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja programów telewizyjnych
i radiowych, produkcja i prezentacja programów radiowych, przygotowywanie programów rozrywkowych do emisji, usługi w zakresie
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produkcji programów radiowych, realizowanie rozrywki w postaci
programów telewizyjnych, przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych i radiowych, usługi programów informacyjnych
dla radia lub telewizji, produkcja programów telewizyjnych na żywo
w celach rozrywkowych, udostępnianie rozrywki on-line w postaci
programów typu teleturnieje, zapewnianie rozrywki on-line, rozrywka interaktywna on-line, usługi w zakresie publikowania online,
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie informacji on-line związanych z mediami audiowizualnymi, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem
usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem
usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i on-line, usługi w zakresie informacji sportowej, usługi w zakresie rozrywki
sportowej.

(111) 315420
(220) 2018 05 28
(210) 486435
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) UCHAŃSKI MACIEJ BLUMAK, Wrocław, PL.
(540) BLUMIŚ
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem
stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet artykułów spożywczych, przemysłowych, żywnościowych, tytoniowych, alkoholowych, higienicznych, utrzymania czystości, kosmetycznych, do prania i czyszczenia, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą.
(111) 315421
(220) 2018 05 28
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mBooster
(540)

(210) 486436

Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy, ciemnoczerwony,
niebieski, zielony, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.08, 26.04.09
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 35 usługi doradztwa
oraz pomocy w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania rynku, badania opinii publicznej, usługi przetwarzania danych, usługi wyszukiwania informacji w plikach
komputerowych i w dokumentach na nośnikach papierowych, wynajem oraz dzierżawa maszyn biurowych, sprzętu komputerowego
i wyposażenia biurowego, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, usługi w zakresie agencji pracy tymczasowej, rekrutacja i dobór personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, opracowywanie
i powielanie dokumentów, prace biurowe, administrowanie biurami,
36 usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, świadczone drogą elektroniczną usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, usługi bankowe,
usługi bankowe świadczone drogą elektroniczną, udzielanie kredytów i pożyczek, zarządzanie i doradztwo w sprawach finansowych,
analizy finansowe, wycena finansowa, usługi agentów i brokerów
ubezpieczeniowych, 37 konserwacja i naprawa maszyn biurowych
i sprzętu komputerowego, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji, usługi w zakresie centrów telefonicznych, 39 transport, informacja o transporcie, wynajmowanie środków transportu, pośrednictwo
w transporcie, rezerwacja transportu, magazynowanie i przechowywanie towarów, informacja o magazynowaniu, dostarczanie przesyłek, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w zakresie przechowywania
dokumentów w postaci papierowej i magazynowania elektronicznych nośników danych, 40 usługi drukowania, usługi poligraficzne,
41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie oprogramowania komputerowego, publikacje książek i periodyków, publikacje
elektroniczne on-line książek i periodyków, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie i publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, 42 doradztwo w sprawach oprogramowania,
sprzętu komputerowego i technologii informacyjnej (IT), zarządzanie
technologią informacyjną, projektowanie, powielanie, konserwacja,
instalacja, aktualizacja i wypożyczanie oprogramowania komputerowego oraz technologii informatycznych, tworzenie oraz zarządzanie
stronami internetowymi i portalami internetowymi.

(111) 315422
(220) 2018 05 28
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mFoster
(540)

Nr 3/2019
(210) 486437

Kolor znaku: czerwony, czarny, pomarańczowy, ciemnoczerwony,
niebieski, zielony, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.08, 26.04.09
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, 35 usługi doradztwa
oraz pomocy w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania rynku, badania opinii publicznej, usługi przetwarzania danych, usługi wyszukiwania informacji w plikach
komputerowych i w dokumentach na nośnikach papierowych, wynajem oraz dzierżawa maszyn biurowych, sprzętu komputerowego
i wyposażenia biurowego, usługi w zakresie pośrednictwa pracy,
usługi w zakresie agencji pracy tymczasowej, rekrutacja i dobór personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, opracowywanie i powielanie dokumentów, prace biurowe, administrowanie
biurami, 36 usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, świadczone drogą elektroniczną usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, usługi
bankowe, usługi bankowe świadczone drogą elektroniczną, udzielanie kredytów i pożyczek, zarządzanie i doradztwo w sprawach finansowych, analizy finansowe, wycena finansowa, usługi agentów
i brokerów ubezpieczeniowych, 37 konserwacja i naprawa maszyn
biurowych i sprzętu komputerowego, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji, usługi w zakresie centrów telefonicznych, 39 transport, informacja o transporcie, wynajmowanie środków transportu,
pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, magazynowanie
i przechowywanie towarów, informacja o magazynowaniu, dostarczanie przesyłek, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w zakresie przechowywania dokumentów w postaci papierowej i magazynowania
elektronicznych nośników danych, 40 usługi drukowania, usługi
poligraficzne, 41 usługi wydawnicze, usługi wydawnicze w zakresie
oprogramowania komputerowego, publikacje książek i periodyków,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, pisanie i publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, 42 doradztwo w sprawach oprogramowania, sprzętu komputerowego i technologii informacyjnej (IT),
zarządzanie technologią informacyjną, projektowanie, powielanie,
konserwacja, instalacja, aktualizacja i wypożyczanie oprogramowania komputerowego oraz technologii informatycznych, tworzenie
oraz zarządzanie stronami internetowymi portalami internetowymi.
(111) 315423
(220) 2018 05 28
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) Amomed Pharma GmbH, Wiedeń, AT.
(540) EMPESIN
(540)

(210) 486454

Kolor znaku: różowy, szary
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne.
(111) 315424
(220) 2018 05 28
(210) 486465
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) JACK SEWING MACHINE CO., LTD., Taizhou City, CN.
(540) VI.BE.MAC.
(540)

(531) 26.11.03, 27.05.01
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(510), (511) 7 maszyny do szycia, maszyny do zszywania, maszyny
do obrębiania, maszyny dla przemysłu tekstylnego, przenośne obrotowe prasy parowe do tkanin, napędy do maszyn do szycia, prasownice, krajarki.

(111) 315425
(220) 2018 05 28
(210) 486481
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) SZAŁKOWSKI TOMASZ TOMAS CATERING, Poznań, PL.
(540) Tomas CATERING
(540)
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(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SOKOŁOWSKA SPIŻARNIA
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.13, 26.04.18, 26.11.02, 01.01.05
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, zupy, zupy na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 09.07.19, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), usługi cateringu zewnętrznego.
(111) 315426
(220) 2018 05 29
(210) 486489
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) BAMAL POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krościenko, PL.
(540) Deluxe
(540)

Kolor znaku: niebieski, złoty, ciemnozłoty, biały, czarny,
ciemnoniebieski, ciemnofioletowy
(531) 02.09.01, 27.05.01, 26.11.02, 29.01.15
(510), (511) 3 nawilżane odświeżające chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, żele pod
prysznic, żele do włosów, żele do ciała, żele do golenia, szampony,
16 papier toaletowy, papier toaletowy w rolkach, ręczniki papierowe,
chusteczki higieniczne.

(111) 315430
(220) 2018 03 20
(210) 483768
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 18
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SOKOŁÓW JAKOŚĆ GWARANTOWANA
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 05.01.16, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.03, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, zupy, zupy na bazie mięsa, wyroby na bazie mięsa.
(111) 315431
(220) 2017 12 08
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) HOME ReLAX
(540)

(210) 479884

(111) 315427
(220) 2018 05 29
(210) 486490
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) TEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Suwałki, PL.
(540) ISABELE VALIANTE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wino.
(111) 315428
(220) 2018 05 29
(151) 2018 10 18
(441) 2018 07 02
(732) GUT LASYK ZOFIA, Zakopane, PL.
(540) Adria Pensjonat ZAKOPANE
(540)

(210) 486504
Kolor znaku: zielony, czarny, biały, żółty
(531) 05.05.04, 05.05.21, 27.05.01, 26.03.23, 29.01.14
(510), (511) 29 chipsy, orzeszki, inne przekąski, 30 herbata ekspresowa, herbata granulowana, herbatki rozpuszczalne, kawa mielona,
kawa rozpuszczalna, kawa cappuccino, kawa zbożowa, kakao, napoje
czekoladowe rozpuszczalne, czekolady, batony i wafelki, bombonierki, cukierki nieoblewane paczkowane, cukierki oblewane paczkowane, ciastka oblewane paczkowane, ciastka nieoblewane paczkowane,
wafle paczkowane, żelki, chałwy i sezamki, chrupki, chipsy, paluszki/
precelki, krakersy, inne przekąski, lody.

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 01.01.04, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelowe.
(111) 315429
(151) 2018 10 11

(220) 2018 03 20
(441) 2018 06 18

(210) 483767

(111) 315432
(220) 2018 01 18
(210) 481284
(151) 2018 10 22
(441) 2018 04 16
(732) AEROKLUB NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL.
(540) KORONA KRZYŻÓWKI Z KORONĄ
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(510), (511) 14 agaty, amulety [biżuteria], biżuteria i wyroby jubilerskie, bransoletki [biżuteria], broszki [biżuteria], diamenty, druciki
z metali szlachetnych [biżuteria], gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzony, iryd, kaboszony, kamienie jubilerskie, kamienie półszlachetne, kolczyki, koraliki do wyrobu biżuterii, łańcuszki [biżuteria],
medale, medaliony [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], ozdoby z gagatu, perły [biżuteria], perły z ambroidu [prasowana żywica], perydot,
pierścionki [biżuteria], spinel [kamienie szlachetne], srebro, nieprzetworzone lub kute, zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], złoto,
nieprzetworzone lub kute.

(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny, złoty, żółty, pomarańczowy,
czerwony, szary, zielony
(531) 01.01.01, 24.09.02, 02.03.01, 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 26.01.02
(510), (511) 16 czasopisma i książki z krzyżówkami, czasopisma
i książki szaradziarskie, krzyżówki, 35 reklama i usługi reklamowe,
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online czasopism i książek
z krzyżówkami, czasopism i książek szaradziarskich, krzyżówek.
(111) 315433
(220) 2018 02 01
(210) 481823
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) HAMSTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL.
(540) HAMSTERPOLSKA
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe i ich części, 35 sprzedaż automatycznych umywalek, wiat, wandaloodpornych toalet publicznych, 37 realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, roboty związane ze wznoszeniem
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, roboty związane z budową
dróg kołowych i szynowych, wykonywanie instalacji elektrycznych,
wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, 42 działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,
44 usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni.
(111) 315434
(220) 2018 02 05
(210) 481983
(151) 2018 10 17
(441) 2018 03 26
(732) KUBIAK MARLENA, Łódź, PL.
(540) BIOESTETIC
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów kosmetycznych, wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, agencje
reklamowe, aukcje i przetargi publiczne, doradztwo, handel i wyceny handlowe, agencje importowo-eksportowe, marketing, pokazy
towarów, public relations.
(111) 315435
(220) 2018 02 07
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) MAZURKIEWICZ PATRYK PIK, Warszawa, PL.
(540) 696 JEWELRY
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18, 26.11.01, 27.05.01
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(111) 315436
(220) 2018 02 10
(210) 482249
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HURTOWNIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gniezno, PL.
(540) HRABIANKA
(510), (511) 30 artykuły spożywcze: kawa, herbata, kakao, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, bułki,
wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, syropy, drożdże, proszek
do pieczenia, musztarda, sosy, lód, pieczywo, kanapki, czekolada,
makaron, kasza, sorbety, lukier, musy, ziarna bądź nasiona do spożywania, pasty spożywcze, kluski, pierogi, makarony, placki, płatki
spożywcze, środki do polepszania walorów smakowych artykułów
spożywczych, sól, cukier, ocet, sosy, przyprawy, aromaty, syropy,
32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe lub warzywne, soki owocowe lub warzywne,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, cydr, brzeczka, drinki, koktajle, lemoniada, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne,
orzeźwiające, odalkoholizowane, napoje sportowe, nektary, woda
pitna, wody gazowane, napoje gazowane, 33 napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa, alkohole wysokoprocentowe, ekstrakty i esencje
alkoholowe, ekstrakty owocowe, likiery, brandy, cydr, koktajle alkoholowe, miód pitny, napoje alkoholowe owocowe, rum, whisky,
wino, wódka, nalewki .
(111) 315437
(220) 2018 04 17
(210) 484994
(151) 2018 10 18
(441) 2018 05 28
(732) MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łosice, PL.
(540) PROHIBICJA
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 wódki, napoje spirytusowe, likiery, nalewki, alkohole
wysokoprocentowe, destylaty, whisky.
(111) 315438
(220) 2018 03 20
(210) 483784
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA, Warszawa, PL.
(540) POLSKIE NASIONA
(540)

(210) 482154

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, zielony
(531) 05.07.01, 05.11.10, 05.03.15, 26.04.06, 26.04.15, 26.04.18,
27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do stosowania
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, chemiczne środki ochrony
roślin i ich nasion, nawozy organiczne i mineralne, preparaty do użyźniania gleby, preparaty do nawożenia gleby, nawozy naturalne, preparaty regulujące wzrost roślin, wosk do szczepienia drzew, dodatki
chemiczne do środków owadobójczych i grzybobójczych, podłoża dla
upraw bezgruntowych, ziemia próchnicza, podłoża do hodowli roślin,
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ziemia, torf do uprawy nasion, 6 opakowania metalowe, stoiska metalowe, 9 torby na komputer, 16 czasopisma, katalogi, publikacje drukowane, broszury, prospekty, plakaty, afisze, artykuły biurowe, materiały
piśmienne, emblematy papierowe, kalendarze, komiksy, magazyny,
gazety, nalepki, naklejki, notesy podręczne, reprodukcje graficzne,
ulotki, znaczki pocztowe, opakowania papierowe z nasionami, opakowania produktów z tworzyw sztucznych, banery papierowe, banery
z tworzyw sztucznych, torby reklamowe papierowe, torby reklamowe
z tworzyw sztucznych, 18 torby płócienne, torby na ubrania, 20 wystawowe tablice reklamowe, stoiska wystawowe, skrzynie drewniane,
31 nasiona, grzybnie, cebulki i kłącza kwiatowe, sadzonki, sadzeniaki,
krzewy, drzewa, nasiona roślin uprawnych, nasiona kwiatów, nasiona
traw, byliny, drzewka i krzewy ozdobne, drzewka i krzewy owocowe,
darń naturalna, kora do ściółki, 35 reklama, dystrybucja materiałów
reklamowych, organizowanie wystaw i targów reklamowych w celach
handlowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń, usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży
hurtowej i detalicznej nasion roślin uprawnych, sadzeniaków, kwiatów i traw, cebulek kwiatowych i bylin, drzewek i krzewów ozdobnych
i owocowych oraz innych produktów rolniczych, usługi marketingowe,
41 usługi w zakresie nauczania, organizacji szkoleń i kursów w zakresie
rolnictwa, patologii roślin, leśnictwa.

(111) 315439
(220) 2018 03 20
(210) 483782
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE B & M
GRANITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) B&amp;M GRANITY Sp. z o.o.
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.02
(510), (511) 19 kamień, kamień naturalny, kamień budowlany, granit,
kostka kamienna do brukowania i układania nawierzchni, piaskowiec, piaskowiec dla budownictwa, łupek, bloki wykonane z kamienia naturalnego, materiały budowlane z kamienia naturalnego, płyty
z naturalnego kamienia, kamienie krawężnikowe, płytki kamienne.
(111) 315440
(220) 2015 10 06
(210) 447785
(151) 2018 10 29
(441) 2016 01 04
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Zorro
(510), (511) 5 herbicyd.
(111) 315441
(220) 2015 11 02
(210) 448760
(151) 2018 10 26
(441) 2016 02 01
(732) ATLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) Ω OMEGA
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 28.07.99, 29.01.12
(510), (511) 1 środki chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, 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 wyjątkiem farb i olejów, dodatki chemiczne modyfikujące właściwości
cementu – szczelność, mrozoodporność, spoiwa do betonu, dodatki
modyfikujące właściwości betonu, dodatki modyfikujące właściwości materiałów ściernych, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiega-

779

jące korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie,
żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy,
dekoratorów, drukarzy i artystów, zaprawy i kity cementowe stosowane do uzupełniania ubytków w wyrobach z kamienia sztucznego
i naturalnego, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne
niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy,
budynki przenośne niemetalowe, 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 cementowe i zawierające cement,
prefabrykowane elementy budowlane zawierające cement i wapno,
niemetalowe materiały budowlane do systemów dociepleń, wapno,
artykuły ceramiczne-w tym dachówki ceramiczne, kształtowniki budowlane ceramiczne, rury ceramiczne, ceramiczne okładziny ścian
i podłóg, cegła, ceramiczne wkłady kominowe, tynki gipsowe, tynki
gipsowe mechaniczne, mieszaniny do ręcznego i mechanicznego
wykonywania gładzi gipsowych.

(111) 315442
(220) 2016 02 22
(210) 452557
(151) 2018 10 18
(441) 2016 05 23
(732) GLOBAL SUPPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Otomin, PL.
(540) BAD ASS
(510), (511) 5 dietetyczne dodatki do żywności, napoje z dodatkami
dietetycznymi, odżywki dla sportowców, preparaty wspomagające
stawy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, preparaty witaminowe i mineralne, w tym preparaty w kapsułkach, preparaty wspomagające procesy odchudzania, preparaty wspomagające metabolizm,
preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, preparaty zawierające ekstrakty roślinne, suplementy
diety dla sportowców, suplementy diety wzbogacone witaminami,
solami mineralnymi, aminokwasami, węglowodanami, dodatkami
pochodzenia roślinnego, suplementy diety, suplementy mineralne
i witaminowe do żywności, aminokwasy, wody mineralne do celów
leczniczych, żywność dietetyczna, napoje witaminizowane .
(111) 315443
(220) 2016 03 21
(210) 453898
(151) 2018 10 22
(441) 2016 06 20
(732) Bodegas y Vinedos de Aguirre S.A., Santiago, CL.
(540) REINA ANA
(510), (511) 33 wina pochodzące z Chile, z wyłączeniem win musujących.
(111) 315444
(220) 2016 05 04
(210) 455949
(151) 2018 10 25
(441) 2016 08 01
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) SkinMate
(510), (511) 35 usługi reklamowe, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem przestrzeni reklamowej, publikowanie
tekstów sponsorowanych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, usługi kreowania wizerunku, wszystkie powyższe
usługi odnoszą się do rynku dóbr konsumpcyjnych, 41 publikacja
elektroniczna on-line książek, periodyków, kalendarzy 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, wszystkie powyższe usługi odnoszą
się do rynku dóbr konsumpcyjnych, 44 doradztwo w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, doradztwo świadczone za pośrednictwem
Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, wszystkie powyższe
usługi odnoszą się do rynku dóbr konsumpcyjnych.
(111) 315445
(220) 2016 11 08
(210) 463680
(151) 2018 10 29
(441) 2017 01 02
(732) PRYMAS JAROSŁAW AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) butterfly
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne
do analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż me-
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dyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców,
doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba próchnicza, guano,
humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki chemiczne
dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy środki chemiczne
dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów
oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla upraw bezgruntowych
w ogrodnictwie, preparaty do regulacji wzrostu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, ściółka, preparaty do oczyszczania
z tłuszczy, torf, ziemia do uprawy, preparaty do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz, 5 fungicydy, herbicydy, insektycydy, pestycydy,
środki chwastobójcze, preparaty odstraszające, preparaty do niszczenia grzyba domowego, środki do tępienia larw, preparaty chemiczne
do zwalczania mączniaka zbożowego, środki do odstraszania owadów, środki do zwalczania owadów, środki do tępienia ślimaków, środki do zwalczania gryzoni, ekstrakty tytoniu owadobójcze.

(111) 315446
(220) 2017 10 09
(210) 477434
(151) 2018 10 22
(441) 2018 05 21
(732) DORABIAŁA MAREK MD DORADZTWO TRANSPORTOWE,
Józefosław, PL.
(540) DRIVIA CENTRUM OBSŁUGI TRANSPORTU
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, 39 profesjonalne doradztwo w zakresie transportu,
41 szkolenia biznesowe, 45 profesjonalne usługi doradcze dotyczące
zagadnień prawnych.
(111) 315447
(220) 2017 10 12
(210) 477606
(151) 2018 10 22
(441) 2018 07 02
(732) BOGACKA ANNA STUDIO PIGMENTACJI, Brodnica, PL.
(540) Anna Bogacka PERMANENT MAKEUP ARTIST
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, niebieski
(531) 02.03.01, 26.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 44 analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, bezlaserowe usuwanie
tatuaży i makijaży permanentnych, depilacja woskiem, doradztwo
dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo
świadczone za pośrednictwem internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, elektroliza do celów kosmetycznych, elektroliza
kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia,
gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, higiena i pielęgnacja urody istot ludzkich,
implantacja (wszczepianie) włosów, konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych włosów, kosmetyczne
usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczne wykonywanie tatuaży za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowe
usuwanie tatuaży, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, manicure, medyczna pielęgnacja stóp, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, odbudowa
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włosów, opieka medyczna i zdrowotna, ozdabianie ciała, pielęgnacja
stóp, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, przekłuwanie
ciała, przeprowadzanie badań medycznych, przeprowadzanie diagnozy chorób, salony piękności, salony tatuażu, świadczenie usług przez
salony piękności, tatuowanie, udostępnianie informacji medycznych
w zakresie dermatologii, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące urody,
usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone on-line lub osobiście, usługi doradztwa on-line w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi
doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania brwi,
usługi farbowania rzęs, usługi indywidualnych konsultacji medycznych
świadczone dla pacjentów, usługi informacji medycznej, usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi konsultacyjne dotyczące
pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi kosmetyczne w zakresie
wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi
kształtowania brwi, usługi laserowego usuwania owłosienia, usługi
lecznicze związane z odrastaniem włosów, usługi manicure i pedicure,
usługi medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi mikrodermabrazji, usługi nitkowania
brwi, usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi
opieki zdrowotnej, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji paznokci rąk, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji
urody, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs, usługi
podkręcania rzęs, usługi przedłużania rzęs, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi salonów piękności, usługi spa, usługi sztucznego
opalania, usługi tatuażu brwi, usługi terapeutyczne, usługi trwałego
podkręcania rzęs, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi
w zakresie kolczykowania ciała (piercing), usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie
makijażu permanentnego, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi
w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie nauki
o włosach i skórze głowy, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi
w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie tatuażu, usługi w zakresie trwałego
usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie usuwania włosów,
usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi wizażystów, usługi
woskowania ciała ludzkiego, usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało,
usługi zabiegów pielęgnacji twarzy, usuwanie laserowe pajączków naczyniowych, usuwanie tatuaży i makijaży permanentnych, uzupełnienie włosów, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla
twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody, zabiegi terapeutyczne dla
ciała, zabiegi terapeutyczne dla twarzy.

(111) 315448
(220) 2017 11 14
(210) 477910
(151) 2018 10 24
(441) 2018 06 18
(732) ŚLĄZAK MARIUSZ AQUA-RO, Łódź, PL.
(540) TRIPLEX Trzyskładnikowy środek do uzdatniania wody basenowej.
Zawiera: chlor do dezynfekcji, algicyd zwalczający algi i glony oraz
koagulant niezbędny do prawidłowej filtracji. www.aqua-ro.pl
(540)

Kolor znaku: biały, błękitny, niebieski, brązowy, zielony,
pomarańczowy, czarny
(531) 07.05.15, 02.07.10, 02.07.13, 25.01.01, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.15, 24.17.01, 24.17.02
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(510), (511) 1 chlor do basenów kąpielowych, produkty chemiczne do oczyszczania wody w basenach SPA (z możliwością pływania), środki chemiczne do uzdatniania wody do użytku w basenach
i wannach z hydromasażem, preparaty chemiczne przeznaczone
do oczyszczania wody w basenach pływackich, środki chemiczne
do oczyszczania wody stosowane w basenach, 5 środki do dezynfekcji basenów, algicydy [produkty chemiczne do konserwacji basenów
pływakich], algicydy do basenów, 37 czyszczenie basenów, konserwacja basenów.

(111) 315449
(220) 2017 10 26
(210) 478237
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) AFROLOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI, Gdańsk, PL.
(540) ATELIER SZARPI KŁAK AFRO LOKI EST 2014
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty, czerwony, biały, szary, zielony, brązowy
(531) 25.01.15, 25.01.25, 10.05.13, 10.05.25, 27.05.01, 27.05.03,
27.05.05, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 44 fryzjerstwo.
(111) 315450
(220) 2007 01 23 K
(210) 482321
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 04
(732) STOMED-MAŁGORZATA KOBIERSKA, WALDEMAR KOBIERSKI
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) STOMED
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, biały
(531) 26.07.04, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, 9 wyroby optyczne, 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne,
materiały do zszywania stosowane w chirurgii, 35 usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego dla osób trzecich w zakresie produktów
farmaceutycznych i weterynaryjnych, środków sanitarnych do celów
medycznych, substancji dietetycznych do celów leczniczych, żywności dla niemowląt, plastrów, materiałów opatrunkowych, materiałów do plombowania zębów, wosków dentystycznych, środków
odkażających, środków do zwalczania robactwa, wyrobów optycznych, usługi handlu detalicznego i/lub hurtowego dla osób trzecich
w zakresie aparatury i instrumentów chirurgicznych, medycznych,
stomatologicznych, weterynaryjnych, protez kończyn, oczu i zębów,
artykułów ortopedycznych, materiałów do zszywania stosowane
w chirurgii.
(111) 315451
(220) 2018 02 27
(210) 482823
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) PONIŃSKA IRMINA HANNA, Puszczykowo, PL.
(540) WERANDA FAMILY restaurants
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(540)

(531) 05.01.05, 05.01.16, 05.03.02, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.15
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ryby, skorupiaki, raki, homary,
ślimaki, krewetki, langusty, kawior, małże, ostrygi, podroby, przetwory
z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, galarety mięsne, ekstrakty mięsne, zupy,
w tym jarzynowe, bulion, rosół, flaki, warzywa gotowane, suszone,
chipsy, chrupki, placki ziemniaczane, przetwory owocowe, konfitury,
marmolady, dżemy, galaretki, sałatki owocowe i warzywne, przekąski
na bazie owoców, produkty mleczne, napoje mleczne lub z przewagą
mleka, bita śmietana, sery, jaja i przetwory z jaj, pikle, koncentraty zup,
bulionów i rosołów, koncentraty obiadowych dań mięsnych, rybnych,
drobiowych, warzywnych, nabiałowych oraz dań mieszanych z tych
produktów, koncentraty obiadowych dań na bazie puree ziemniaczanego lub z grochu, kluski i placki ziemniaczane w proszku, tłuszcze
jadalne, 30 aromaty do żywności, aromaty do ciast, aromaty do napojów, aromaty kawowe, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, napoje
na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbata, w tym herbata mrożona, lody, sorbety, jogurty mrożone, napoje na bazie kakao, kanapki,
kawa, napoje na bazie kawy, majonezy, makarony, sosy mięsne, sosy
sałatkowe, paszteciki, pierożki, pizze, przekąski, sosy przyprawiane
na bazie owoców i warzyw, ryż, sosy do polewania deserów, spaghetti,
tarty z nadzieniem owocowym, tarty z nadzieniem z sera, boczku itp.,
tortille, produkty na bazie mąki, koncentraty obiadowych dań makaronowych, gofry, racuchy i naleśniki w proszku, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, napoje bezalkoholowe z soków warzywnych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, wody
mineralne, nektary owocowe, wody gazowane, wody niegazowane,
koktajle bezalkoholowe, lemoniady, piwo, soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje), napoje serwatkowe, 33 napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce, owocowe
ekstrakty z alkoholem, likiery, aperitify, arak, brandy, dżin, gorzkie nalewki, nalewki, koktajle, miód pitny, rum, whisky, wino, wódka, 43 usługi w zakresie prowadzenia kawiarni, restauracji, kafeterii, herbaciarni,
winiarni, piwiarni, barów szybkiej obsługi, barów sałatkowych i innych
punktów gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem-catering, organizowanie przyjęć
okolicznościowych.
(111) 315452
(220) 2018 02 27
(210) 482822
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) PONIŃSKA IRMINA HANNA, Puszczykowo, PL.
(540) WERANDA deli & gifts
(540)

Kolor znaku: biały, jasnobrązowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ryby, skorupiaki, raki, homary,
ślimaki, krewetki, langusty, kawior, małże, ostrygi, podroby, przetwory
z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, galarety mięsne, ekstrakty mięsne, zupy,
w tym jarzynowe, bulion, rosół, flaki, warzywa gotowane, suszone,
chipsy, chrupki, placki ziemniaczane, przetwory owocowe, konfitury,
marmolady, dżemy, galaretki, sałatki owocowe i warzywne, przekąski
na bazie owoców, produkty mleczne, napoje mleczne lub z przewagą
mleka, bita śmietana, sery, jaja i przetwory z jaj, pikle, koncentraty zup,
bulionów i rosołów, koncentraty obiadowych dań mięsnych, rybnych,
drobiowych, warzywnych, nabiałowych oraz dań mieszanych z tych
produktów, koncentraty obiadowych dań na bazie puree ziemniaczanego lub z grochu, kluski i placki ziemniaczane w proszku, tłuszcze
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jadalne, 30 aromaty do żywności, aromaty do ciast, aromaty do napojów, aromaty kawowe, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, napoje
na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbata, w tym herbata mrożona, lody, sorbety, jogurty mrożone, napoje na bazie kakao, kanapki,
kawa, napoje na bazie kawy, majonezy, makarony, sosy mięsne, sosy
sałatkowe, paszteciki, pierożki, pizze, przekąski, sosy przyprawiane
na bazie owoców i warzyw, ryż, sosy do polewania deserów, spaghetti,
tarty z nadzieniem owocowym, tarty z nadzieniem z sera, boczku itp.,
tortille, produkty na bazie mąki, koncentraty obiadowych dań makaronowych, gofry, racuchy i naleśniki w proszku, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, napoje bezalkoholowe z soków warzywnych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, wody
mineralne, nektary owocowe, wody gazowane, wody niegazowane,
koktajle bezalkoholowe, lemoniady, piwo, soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje), napoje serwatkowe, 33 napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce, owocowe
ekstrakty z alkoholem, likiery, aperitify, arak, brandy, dżin, gorzkie nalewki, nalewki, koktajle, miód pitny, rum, whisky, wino, wódka, 43 usługi w zakresie prowadzenia kawiarni, restauracji, kafeterii, herbaciarni,
winiarni, piwiarni, barów szybkiej obsługi, barów sałatkowych i innych
punktów gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem-catering, organizowanie przyjęć
okolicznościowych.

(111) 315453
(220) 2018 02 27
(210) 482821
(151) 2018 08 27
(441) 2018 05 07
(732) PONIŃSKA IRMINA HANNA, Puszczykowo, PL.
(540) NUTS & BERRIES BY WERANDA FAMILY
(540)

(531) 05.03.15, 05.03.20, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ryby, skorupiaki, raki, homary,
ślimaki, krewetki, langusty, kawior, małże, ostrygi, podroby, przetwory
z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, galarety mięsne, ekstrakty mięsne, zupy,
w tym jarzynowe, bulion, rosół, flaki, warzywa gotowane, suszone,
chipsy, chrupki, placki ziemniaczane, przetwory owocowe, konfitury,
marmolady, dżemy, galaretki, sałatki owocowe i warzywne, przekąski
na bazie owoców, produkty mleczne, napoje mleczne lub z przewagą
mleka, bita śmietana, sery, jaja i przetwory z jaj, pikle, koncentraty zup,
bulionów i rosołów, koncentraty obiadowych dań mięsnych, rybnych,
drobiowych, warzywnych, nabiałowych oraz dań mieszanych z tych
produktów, koncentraty obiadowych dań na bazie puree ziemniaczanego lub z grochu, kluski i placki ziemniaczane w proszku, tłuszcze
jadalne, 30 aromaty do żywności, aromaty do ciast, aromaty do napojów, aromaty kawowe, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, napoje
na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbata, w tym herbata mrożona, lody, sorbety, jogurty mrożone, napoje na bazie kakao, kanapki,
kawa, napoje na bazie kawy, majonezy, makarony, sosy mięsne, sosy
sałatkowe, paszteciki, pierożki, pizze, przekąski, sosy przyprawiane
na bazie owoców i warzyw, ryż, sosy do polewania deserów, spaghetti,
tarty z nadzieniem owocowym, tarty z nadzieniem z sera, boczku itp.,
tortille, produkty na bazie mąki, koncentraty obiadowych dań makaronowych, gofry, racuchy i naleśniki w proszku, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, napoje bezalkoholowe z soków warzywnych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, wody
mineralne, nektary owocowe, wody gazowane, wody niegazowane,
koktajle bezalkoholowe, lemoniady, piwo, soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje), napoje serwatkowe, 33 napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce, owocowe
ekstrakty z alkoholem, likiery, aperitify, arak, brandy, dżin, gorzkie nalewki, nalewki, koktajle, miód pitny, rum, whisky, wino, wódka, 43 usługi w zakresie prowadzenia kawiarni, restauracji, kafeterii, herbaciarni,
winiarni, piwiarni, barów szybkiej obsługi, barów sałatkowych i innych
punktów gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem-catering, organizowanie przyjęć
okolicznościowych.
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(111) 315454
(220) 2018 02 27
(210) 482820
(151) 2018 10 11
(441) 2018 05 21
(732) PONIŃSKA IRMINA HANNA, Puszczykowo, PL.
(540) WERANDA bistro
(540)

Kolor znaku: biały, morski
(531) 11.03.08, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ryby, skorupiaki, raki, homary,
ślimaki, krewetki, langusty, kawior, małże, ostrygi, podroby, przetwory
z mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, galarety mięsne, ekstrakty mięsne, zupy,
w tym jarzynowe, bulion, rosół, flaki, warzywa gotowane, suszone,
chipsy, chrupki, placki ziemniaczane, przetwory owocowe, konfitury,
marmolady, dżemy, galaretki, sałatki owocowe i warzywne, przekąski
na bazie owoców, produkty mleczne, napoje mleczne lub z przewagą
mleka, bita śmietana, sery, jaja i przetwory z jaj, pikle, koncentraty zup,
bulionów i rosołów, koncentraty obiadowych dań mięsnych, rybnych,
drobiowych, warzywnych, nabiałowych oraz dań mieszanych z tych
produktów, koncentraty obiadowych dań na bazie puree ziemniaczanego lub z grochu, kluski i placki ziemniaczane w proszku, tłuszcze
jadalne, 30 aromaty do żywności, aromaty do ciast, aromaty do napojów, aromaty kawowe, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze, napoje
na bazie czekolady, galaretki owocowe, herbata, w tym herbata mrożona, lody, sorbety, jogurty mrożone, napoje na bazie kakao, kanapki,
kawa, napoje na bazie kawy, majonezy, makarony, sosy mięsne, sosy
sałatkowe, paszteciki, pierożki, pizze, przekąski, sosy przyprawiane
na bazie owoców i warzyw, ryż, sosy do polewania deserów, spaghetti,
tarty z nadzieniem owocowym, tarty z nadzieniem z sera, boczku itp.,
tortille, produkty na bazie mąki, koncentraty obiadowych dań makaronowych, gofry, racuchy i naleśniki w proszku, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe z soków owocowych, napoje bezalkoholowe z soków warzywnych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, wody
mineralne, nektary owocowe, wody gazowane, wody niegazowane,
koktajle bezalkoholowe, lemoniady, piwo, soki owocowe, soki warzywne, sorbety (napoje), napoje serwatkowe, 33 napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe zawierające owoce, owocowe
ekstrakty z alkoholem, likiery, aperitify, arak, brandy, dżin, gorzkie nalewki, nalewki, koktajle, miód pitny, rum, whisky, wino, wódka, 43 usługi w zakresie prowadzenia kawiarni, restauracji, kafeterii, herbaciarni,
winiarni, piwiarni, barów szybkiej obsługi, barów sałatkowych i innych
punktów gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem-catering, organizowanie przyjęć
okolicznościowych.
(111) 315455
(220) 2018 06 14
(210) 487091
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Włocławki. Usiądziesz z wrażenia!
(510), (511) 29 pulpy owocowe i warzywne, przeciery owocowe i warzywne, owoce przetarte z dodatkiem cukru, kremogeny owocowe
i warzywne, marmolady, powidła, dżemy, konfitury, galaretki, nadzienia cukiernicze owocowe, owoce wysycane i kandyzowane, kompoty, owoce pasteryzowane i mrożone, konserwy warzywne, marynaty
warzywne, warzywa kwaszone, koncentraty warzywne, warzywa
mrożone, konserwy warzywno-mięsne, 30 sosy, w tym do sałatek,
majonez, musztarda, ketchupy, sosy pomidorowe, 32 soki i napoje
owocowe, soki i napoje warzywne, soki owocowe słodzone, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania napojów,
moszcze owocowe i warzywne.
(111) 315456
(151) 2018 10 30

(220) 2018 06 18
(441) 2018 07 16

(210) 487198
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(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) GARDAN
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi, środki przeciwbólowe do użytku medycznego, środki przeciwgorączkowe, środki
przeciwzapalne.
(111) 315457
(220) 2018 06 18
(210) 487212
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) PMP CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) STACJA KEBAB
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, restauracje.
(111) 315458
(220) 2018 06 18
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) MOONFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MOON FOOD
(540)

(210) 487217

(531) 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ryby, owoce morza i mięczaki, nabiał i substytuty nabiału, jaja i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne,
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin 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, cukier, 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 napojów, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe,
udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem posiłków i napojów, usługi w zakresie sprzedaży posiłków z dostawą na miejsce.
(111) 315459
(220) 2018 06 18
(210) 487240
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) CZEPCZYŃSKI ARTUR JAWET-NIERUCHOMOŚCI, Zatom
Nowy, PL.
(540) WEZAJ UDANY WYPOCZYNEK
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 05.01.01, 05.01.07, 05.03.13, 05.03.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 wypożyczanie rowerów, wypożyczanie żaglówek, wypożyczanie kajaków, wypożyczanie jednostek pływających, informacja
turystyczna, zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa turystycznego
i informacji turystycznej, udzielanie informacji turystycznych, organizacja wycieczek turystycznych, usługi przewodników turystycznych,
usługi rezerwacji podróży turystycznych, usługi osobistych przewodników turystycznych, udzielanie informacji turystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania wycieczek
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na rzecz turystów, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem,
usługi organizowania wycieczek, organizowanie usług przewodników
turystycznych, planowanie podróży, organizowanie podróży, organizowanie podróży samolotowych, transport lądowy podróżnych, organizowanie wycieczek [krótkich podróży], planowanie i organizowanie podróży, doradztwo w zakresie podróży, organizowanie podróży
i rejsów, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja biletów na podróż,
przewożenie podróżujących autobusami, usługi rezerwacji wczasów
i podróży, agenci zajmujący się organizowaniem podróży, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące podróży, usługi agencji
rezerwującej podróże lotnicze, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, rezerwacja miejsc na podróż autokarem, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur turystycznych, rezerwowanie podróży
i wycieczek wakacyjnych, usługi agencyjne obejmujące organizację
podróży, organizowanie transportu i podróży, organizowanie podróży
zagranicznych dla celów kulturalnych, planowanie i rezerwowanie podróży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, agencje
rezerwacji podróży, 43 usługi hotelowe, domy turystyczne, rezerwacja
zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania dla turystów, usługi hosteli dla turystów, usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, rezerwowanie pokojów dla podróżnych, rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych,
hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne,
udostępnianie obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach.

(111) 315460
(220) 2018 06 18
(210) 487242
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) CZEPCZYŃSKI ARTUR JAWET-NIERUCHOMOŚCI,
Zatom Nowy, PL.
(540) A/C CZEPCZYŃSKI RODZINA PASJA BIZNES
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 35 marketing telefoniczny, marketing referencyjny,
marketing internetowy, informacja marketingowa, kampanie marketingowe, usługi marketingowe, reklama i marketing, marketing
dotyczący promocji, administrowanie dotyczące marketingu, planowanie strategii marketingowych, projektowanie badań marketingowych, opracowywanie ankiet marketingowych, analiza trendów
marketingowych, marketing imprez i wydarzeń, pomoc w zakresie
marketingu, udzielanie informacji dotyczących marketingu, doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, badania rynku i badania marketingowe, doradztwo
w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo specjalistyczne
w zakresie marketingu, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicznego,
badania w zakresie wizerunku korporacyjnego, doradztwo związane
z rozwojem wizerunku firmy, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, opracowywanie strategii przedsiębiorstw, badania w dziedzinie strategii marketingowych, usługi
doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych,
reklama i usługi reklamowe, usługi badawcze związane z reklamą,
kompilacja statystyk związanych z reklamą, rozpowszechnianie danych związanych z reklamą.
(111) 315461
(220) 2017 02 20
(210) 467841
(151) 2018 08 22
(441) 2017 08 07
(732) AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MAGIC CUP
(510), (511) 25 bielizna osobista.
(111) 315462
(220) 2018 02 14
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) WOJTKOWSKI RAFAŁ, Łochów, PL.
(540) ZIOŁA MATEUSZA

(210) 482344
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(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, substytuty kawy, napoje na bazie kawy, kakao i herbaty lub czekolady, koncentraty spożywcze, cukier,
wyroby cukiernicze, słodycze, desery błyskawiczne w proszki, lody,
lody w proszku, miód, dodatki piekarnicze, mąka, aromaty do ciast,
zioła, przyprawy, budynie, kisiele, sól, ocet, sosy, sosy-przyprawy, sosy
do sałat, sosy mięsne, esencje do żywności i celów spożywczych.

(111) 315463
(220) 2018 03 06
(210) 483145
(151) 2018 09 11
(441) 2018 05 28
(732) GULBINOWICZ-MUSZYŃSKA MARTYNA, MUSZYŃSKI ADAM,
KORYNEK MICHAŁ FIS SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL.
(540) FRYTKI+SOS
(540)

(531) 08.07.08, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, puby,
usługi barów i restauracji, usługi restauracyjne, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos.
(111) 315464
(220) 2018 04 18
(151) 2018 10 16
(441) 2018 05 28
(732) ART BY NATURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ART BY NATURE
(540)

(210) 485006

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, lustra, ramki obrazów.
(111) 315465
(220) 2018 04 18
(210) 485023
(151) 2018 10 23
(441) 2018 05 28
(732) ĆWIKLIŃSKA-TATAR MAGDALENA DOMEK REGIONALNY
ROZETKA, Zakopane, PL.
(540) ROZETKA
(510), (511) 43 usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], wynajem zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, wynajem domów letniskowych, tymczasowy wynajem
pokoi, wynajem zakwaterowania na urlop, domy turystyczne, rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, usługi
hotelowe, usługi restauracji hotelowych, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, udostępnianie
miejsc noclegowych w hotelach, rezerwacja pokojów hotelowych
dla podróżnych, świadczenie usług przez hotele i motele, usługi
restauracyjne świadczone przez hotele, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywości i napojów dla
gości w restauracjach, pensjonaty, domy gościnne, usługi obiektów
gościnnych [posiłki i napoje].
(111) 315466
(220) 2018 04 18
(151) 2018 10 23
(441) 2018 05 28
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) chillizet
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.05

(210) 485024
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(510), (511) 9 płyty i dyski z nagraniami, podcasty, pliki muzyczne
do pobierania, pobieralne nagrania dźwiękowe, nagrania muzyczne, publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje elektroniczne,
16 papier i artykuły papiernicze, publikacje drukowane, afisze, prospekty, katalogi, broszury, naklejki i nalepki, periodyki, czasopisma,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, kalendarze, papeteria, materiały piśmienne, artykuły biurowe zawarte w tej klasie, 35 usługi
agencji impresaryjnej, usługi agencji reklamowej, prowadzenie reklamy i promocji osób trzecich, badanie rynku i opinii publicznej,
opracowywanie i produkcja reklam prasowych, radiowych i telewizyjnych, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i biznesowa,
doradztwo, zarządzanie i pomoc w działalności gospodarczej, organizacja wystaw handlowych lub reklamowych, usługi polegające
na gromadzeniu informacji o działalności gospodarczej, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, 38 usługi agencji informacyjnej, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, retransmisja
programów, opracowywanie i przekazywanie wiadomości z zakresu aktualności, sportu, rozrywki, podcasting, nadawanie muzyki,
dostarczanie muzyki cyfrowej za pomocą telekomunikacji, emisja
programów telewizyjnych i radiowych, 41 organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, rozrywka prasowa, radiowa i telewizyjna, organizacja czasu wolnego, produkcja i organizowanie
widowisk, pokazów, spektakli, koncertów i imprez rozrywkowych
oraz kulturalnych, organizowanie imprez sportowych, udostępnianie
nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań, usługi
w zakresie opracowywania reportaży, usługi w zakresie opracowywania tłumaczeń, organizowanie i rozpowszechnianie programów
edukacyjnych i rozrywkowych na drodze ich transmisji, w tym za pośrednictwem Internetu, produkcja i montaż programów radiowych
i telewizyjnych, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, nie do pobrania, z Internetu, 42 usługi w zakresie doradztwa oraz opracowywania ekspertyz i raportów naukowo-badawczych w dziedzinie mediów, 45 zarządzanie prawami autorskimi do utworów literackich,
publicystycznych, naukowych, muzycznych, słowno-muzycznych,
audialnych w zakresie reprodukcji, wprowadzania do obrotu, zwielokrotniania i rozpowszechniania.

(111) 315467
(220) 2018 04 18
(151) 2018 10 23
(441) 2018 05 28
(732) HORABIK WŁADYSŁAW, Bydgoszcz, PL.
(540) BYDGOSZCZ URZEKA
(540)

(210) 485025

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, ciemnoniebieski,
jasnoniebieski, żółty, pomarańczowy
(531) 02.09.01, 24.17.12, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 marketing imprez i wydarzeń, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, udostępnianie powierzchni reklamowej, umieszczanie reklam, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie targów i wystaw, pośrednictwo
w zakresie reklamy, promocja [reklama] koncertów, promowanie
towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób
trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów
z programami promocyjnymi, promowanie towarów i usług osób
trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, publikacja reklam, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowe, 41 usługi rozrywkowe, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie imprez rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie imprez rekreacyjnych, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych i artystycznych,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie występów rozryw-
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kowych na żywo, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
festiwali, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie festynów
w celach rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
imprez muzycznych.

(111) 315468
(220) 2018 04 18
(210) 485026
(151) 2018 10 24
(441) 2018 05 28
(732) KILIJAŃSKI ANDRZEJ DIGITAL KARABELA, Wyszebórz, PL.
(540) AGILE COMMANDER
(510), (511) 9 programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe do zarządzania projektami, oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, oprogramowanie komputerowe do zarządzania dokumentami, programy komputerowe
do przetwarzania danych, programy komputerowe dotyczące spraw
finansowych, programy do magazynowania danych, komputerowe
programy użytkowe do zarządzania plikami.
(111) 315469
(220) 2018 04 20
(210) 485095
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) ŁOŚ MACIEJ, Lublin, PL.
(540) GARLIMED
(510), (511) 35 usługi sprzedaży następujących towarów: artykuły
spożywcze z dodatkiem czosnku, suplementy diety, dietetyczne artykuły spożywcze zawierające wyciąg z czosnku do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty z ekstraktem z czosnku dla ludzi
i zwierząt, przyprawy na bazie czosnku, dressingi na bazie czosnku.
(111) 315470
(220) 2018 04 20
(210) 485109
(151) 2018 10 29
(441) 2018 07 09
(732) STOKŁOSA ŁUKASZ, Warszawa, PL.
(540) WOLOVE
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, mięso w puszce (konserwy), przetwory owocowe (dżemy), przetwory
do zup jarzynowych, sałatki warzywne, korniszony, mięso i wędliny,
ekstrakty mięsne, galarety mięsne, mięso mrożone i przetwory mięsne, dania na bazie białka, 30 gotowe dania z makaronu, ketchup, sos
chrzanowy, majonez, musztarda, chrzan jako sos przyprawowy, sosy,
kasze spożywcze, mąka, dania na bazie węglowodanów, 32 soki,
woda, napoje bezalkoholowe, napoje warzywne, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: gotowe dania
warzywne, gotowe dania z mięsa, mięso w puszce (konserwy), przetwory owocowe (dżemy), przetwory do zup jarzynowych, sałatki warzywne, korniszony, gotowe dania z makaronu, ketchup, sos chrzanowy, majonez, musztarda, chrzan, sosy, kasze spożywcze, mąka, soki,
woda, napoje bezalkoholowe, napoje warzywne.
(111) 315471
(220) 2018 04 20
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) DIAGNOSIS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok, PL.
(540) DOMOWA DIAGNOSTYKA
(540)

(210) 485111

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.05, 29.01.11, 24.13.01, 24.13.17, 24.13.22, 19.11.04, 01.15.15
(510), (511) 5 domowe testy diagnostyczne w tym do pomiaru poziomu cholesterolu i cukru we krwi, testy do wykrywania przeciwciał
anty Helicobacter, testy do ogólnego badania moczu, testy owulacyjne, testy do mierzenia poziomu leukocytów i azotynów w moczu,
testy ciążowe do użytku domowego, domowe testy ze śliny na obecność alkoholu, paskowe testy narkotykowe z moczu, testy narkotykowe ze śliny, testy do wykrywania markeru nowotworowego gruczołu
prostaty-PSA, testy do wykrywania krwi utajonej w kale, 10 ciśnieniomierze, glukometry, urządzenia do pomiaru cholesterolu i trójglicerydów we krwi, analizatory kwasu moczowego, termometry
do pomiaru temperatury ciała u ludzi, urządzenia do badania tętna,
przenośne urządzenia EKG, testery płodności, urządzenia do monitorowania bezdechu, lancety, nakłuwacze, inhalatory.
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(111) 315472
(220) 2018 04 22
(210) 485148
(151) 2018 10 26
(441) 2018 06 25
(732) UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE, Gdańsk, PL.
(540) UCK Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 16 afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki
[artykuły biurowe], albumy, artykuły biurowe, atlasy, bilety, biuletyny
informacyjne, biurowe maszyny do stemplowania, blankiety, broszury, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności,
chusteczki do nosa [papierowe], czasopisma [periodyki], dozowniki
taśmy przylepnej, druki, etui na identyfikatory, etykiety z papieru i/
lub kartonu, emblematy z papieru i/lub kartonu, formularze, gazety, kartki z życzeniami, karty pocztowe, kalendarze, katalogi, książki,
koperty, korektory w płynie i/lub taśmie, materiały do pisania, materiały drukowane, materiały opakowaniowe z papieru i/lub kartonu,
materiały piśmienne, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe i instruktażowe, nalepki, naklejki, podręczniki, notatniki, notesy,
okładki, obwoluty, ołówki, publikacje drukowane, papier, papier
do elektrokardiografów, papier do maszyn rejestrujących, papier
do użytku na stołach do badań, papier do pisania, papier higieniczny,
papier listowy, papier filtracyjny, papierowe podkładki na tacki dentystyczne, papierowe podkładki pod szklanki, periodyki, papeteria,
pióra i długopisy [artykuły biurowe], pieczątki, pieczątki z adresem,
plany, podkładki do pisania z klipsem, podkładki na biurko, podpórki do książek, podręczniki, podstawki do długopisów i ołówków,
podstawki na stół papierowe, prospekty, próbki biologiczne do mikroskopów (materiał dydaktyczny), przebitki, przezrocza, przyrządy
do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, ręczniki
papierowe, rysunki, skoroszyty, spinacze do papieru, szablony [artykuły piśmienne], skrypty, tacki biurowe, taśmy klejące [materiały
piśmienne] i/lub taśmy elastyczne do użytku biurowego, torebki
papierowe, tuby z tektury, wydawnictwa jako materiały szkoleniowe
i instruktażowe, ulotki, zakładki do książek, nakreślacze, zawiadomienia, zszywacze, zszywki, zwijacze do identyfikatorów, 41 doradztwo
zawodowe, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów oraz
zjazdów, szkoleń, targów i wystaw, edukacja, nauczanie i kursy korespondencyjne, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], szkolenie personelu medycznego,
nauczanie, kształcenie w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji
zdrowia, nauczanie, kształcenie w zakresie leczenia, organizowanie
i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych, informacja o edukacji, szkolenie i doskonalenie umiejętności
lekarzy, pielęgniarek, laborantów, terapeutów, rehabilitantów, usługi
szkoleniowe dla personelu medycznego, usługi związane z edukacją
zdrowotną i kształceniem praktycznym, prowadzenie zajęć fitness,
organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, przedszkola szpitalne, pisanie
i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
redagowanie tekstów pisanych i/lub redagowanie tekstów [innych
niż teksty reklamowe], usługi klubów zdrowia, 44 aromaterapia,
chiropraktyka, chirurgia plastyczna, domy opieki w zakresie opieki
medycznej, hospicja, fizjoterapia, fizykoterapia, kliniki medyczne,
leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające,
masaże, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, placówki rekonwalescencji, pomoc medyczna, placówki opieki pielęgniarskiej, porady
w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, pomoc medyczna,
przychodnie lekarskie, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, szpitale, terapia mowy, tymczasowa medyczna opieka
zastępcza, usługi banków krwi, usługi dentystyczne, usługi opieki
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi świadczone przez szpitale, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, usługi medycyny alternatywnej, usługi
medyczne, usługi optyczne, usługi ortodontyczne, usługi stomatologiczne, usługi położnicze [akuszeria], usługi pielęgniarskie, usługi
psychologów, usługi farmaceutów w zakresie sporządzania leków recepturowych, usługi sztucznego zapłodnienia, usługi telemedyczne,
usługi terapeutyczne, usługi rehabilitacji leczniczej i rekonwalescen-
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cji, usługi zapłodnienia metodą in vitro, usługi ambulatoryjne, usługi
związane z bankami tkanek ludzkich, usługi opieki paliatywno-hospicyjnej, usługi orzekania i opiniowania o stanie zdrowia, usługi
diagnostyczne w zakresie opieki medycznej, wypożyczanie sprzętu
medycznego.

(111) 315473
(220) 2018 04 24
(210) 485204
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) DUDA DARIUSZ FIRMA KOSMETYCZNA DR DUDA, Szaniec, PL.
(540) Dr Duda
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki
eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki
do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów
farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty
przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, zioła lecznicze, borowina lecznicza, suplementy diety.
(111) 315474
(220) 2018 04 24
(210) 485222
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 25
(732) CHĘCIŃSKI WALDEMAR, Wrocław, PL.
(540) PORADNIA INSULINOOPORNOŚCI WALDEMAR CHĘCIŃSKI
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie kursów, sympozjów,
szkoleń oraz konferencji w zakresie leczenia cukrzycy, leczenia stanów przedcukrzycowych, leczenia zespołu metabolicznego, leczenia hiperinsulinemii, leczenia hipoglikemii reaktywnej, leczenia nadwagi i otyłości, 44 usługi gabinetów lekarskich w zakresie leczenia
cukrzycy, leczenia stanów przedcukrzycowych, leczenia zespołu
metabolicznego, leczenia hiperinsulinemii, leczenia hipoglikemii reaktywnej, leczenia nadwagi i otyłości, poradnictwo dietetyczne.
(111) 315475
(220) 2018 04 24
(210) 485229
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 04
(732) FORES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Karpacz, PL.
(540) KOLEJKOWO
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, żółty, czarny, biały
(531) 27.05.01, 18.01.12, 22.01.06, 29.01.15, 01.15.11, 26.04.18
(510), (511) 16 papier, karton, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, artykuły biurowe, datowniki,
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kartki do korespondencji, bloczki do notowania zamówień, blistry
do pakowania, kalendarze, koperty, pieczątki, pojemniki do archiwizacji dokumentów, segregatory, teczki, taśmy klejące, taśmy z papieru, artykuły piśmiennicze, artykuły papiernicze do pisania, artykuły
papiernicze na przyjęcia, banery wystawowe wykonane z kartonu
lub papieru, bileciki stołowe, bilety, materiały drukowane: biuletyny, broszury, zaproszenia, tablice reklamowe, materiały edukacyjne
i ilustracyjne, reklamy, ulotki, prospekty, programy imprez, bony,
cenniki, dekoracje na stół z papieru, dekoracyjny papier do pakowania, druki, dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, emblematy i etykiety z papieru, etykiety z tworzyw sztucznych, figurki wykonane z papieru i tektury, fotografie,
reprodukcje graficzne, historyjki obrazkowe, jednorazowe produkty
papierowe, kartki do opakowań na prezenty, kartki okolicznościowe,
karton opakowaniowy, kartonowe pudełka do pakowania, kartonowe pudełka na prezenty, katalogi, książeczki do kolorowania, książeczki z opowiadaniami dla dzieci, kupony, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, maty papierowe, modele trójwymiarowe do celów
edukacyjnych, materiały do modelowania, naklejki, ozdoby papierowe na przyjęcia, papierowe: identyfikatory imienne, metki, zawieszki i torebki do pakowania, pocztówki i widokówki, publikacje
promocyjne i reklamowe, serwetki jednorazowe, wizytówki, 28 gry
i zabawki-w tym w szczególności: zabawki do sprzedaży w postaci
zestawów, zestawy modeli do składania, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania, miniaturki do gry, miniaturowe odlewane
pojazdy, miniaturowe modele samochodów, modele budynków
w zmniejszonej skali, repliki zwierząt jako zabawki, ludziki do zabawy, gry planszowe, makiety wraz z wszelkimi ich elementami w postaci miniatur budowli, pojazdów, ludzi, zwierząt, roślin, infrastruktury, ukształtowania terenu, dekoracji, przedmiotów codziennego
użytku, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, 35 usługi reklamowe,
zarządzania w działalności administrowania działalnością handlową,
prace biurowe, 41 pokazy edukacyjne, centra rozrywki, organizowanie gier, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, kwizów i zawodów, opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizowanie
i prezentowanie przedstawień i pokazów na żywo, organizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych, widowisk w celach kulturalnych,
edukacyjnych, rozrywkowych oraz przyjęć, organizowanie festynów
w celach rozrywkowych, edukacyjnych, rekreacyjnych i kulturalnych,
organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, rekreacyjnych, rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowanie wystaw do celów
edukacyjnych, rozrywkowych i kulturalnych, prowadzenie wystaw
w celach rozrywkowych, kulturalnych i rekreacyjnych, organizowanie rozrywki na imprezy urodzinowe, planowanie przyjęć, produkcja
filmów wideo, widowisk, publikowanie, udostępnianie obiektów
i sprzętu rozrywkowego i do celów edukacyjnych oraz do zabaw
dla dzieci, usługi edukacyjne: dla dzieci, związane z modelowaniem
i architekturą, usługi szkoleniowe, udzielanie informacji o edukacji
i rozrywce, organizowanie wystaw różnego rodzaju makiet w celach
edukacyjnych i rozrywkowych, 43 usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje.

(111) 315476
(220) 2018 04 26
(210) 485390
(151) 2018 10 26
(441) 2018 06 25
(732) HABZA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HF Habza Finanse
(510), (511) 35 usługi w zakresie prezentacji domów i mieszkań
umożliwiające swobodny wybór w celu ich sprzedaży, przetwarzania
danych, systematyzacja baz danych komputerowych, komputerowe
zarządzanie danymi, plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 doradztwo
w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych, pośrednictwo finansowe, finansowe informacje i operacje, agencje kredytowe, doradztwo finansowe w sprawach kredytów, doradztwo w sprawach nieruchomości, umowy kredytowe, 38 przesyłanie informacji dla banków
przy pomocy komputera.
(111) 315477
(220) 2018 04 26
(151) 2018 09 18
(441) 2018 06 04
(732) GOLEC NATALIA, Gdynia, PL.
(540) .enugo

(210) 485412
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(540)

(531) 24.17.02, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 25 odzież.
(111) 315478
(220) 2018 04 27
(210) 485423
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) ARETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) areTo
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 18 parasole, torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, 21 maty na stół nie z papieru ani materiałów tekstylnych, mopy,
ściereczki do kurzu, ściereczki do polerowania, 25 apaszki [chustki],
czapki [nakrycia głowy), dzianina [odzież], odzież, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, piżamy, rękawiczki.
(111) 315479
(220) 2018 04 27
(210) 485424
(151) 2018 10 26
(441) 2018 06 25
(732) KOPERKIEWICZ LESZEK EXTRA INVEST, Szczecin, PL.
(540) Mennica Szczecińska
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 04.03.01, 04.03.19,
24.09.03, 24.09.05, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, badania
marketingowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi kupna i sprzedaży: złota, złota dewizowego, platyny i srebra, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży
złota, złota dewizowego, platyny i srebra w stanie nieprzerobionym
oraz w postaci sztab, monet i półfabrykatów, pośrednictwo w skupie
i sprzedaży kamieni szlachetnych, w tym diamentów, usługi w zakresie organizowania punktów sprzedaży oraz prowadzenia sprzedaży
detalicznej i hurtowej monet, odznaczeń, medali, znaczków, pieczęci, znaczników probierczych, datowników, katalogów, klaserów, pamiątek z metali szlachetnych oraz opakowań do złota, srebra i kamieni szlachetnych z drewna i tworzyw sztucznych.
(111) 315480
(220) 2018 04 27
(210) 485471
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Mivago
(510), (511) 10 nebulizatory przenośne do celów medycznych, nebulizatory do celów medycznych, nebulizatory do terapii oddechowej,
nebulizatory, ciśnieniomierze do użytku medycznego, ciśnieniomierze, wężyki do ciśnieniomierzy do użytku medycznego, urządzenia medyczne do uśmierzania bólu, pojemniki wydzielające ciepło
do uśmierzania bólu mięśni, przyrządy do analizy medycznej, medyczne przyrządy diagnostyczne, urządzenia i instrumenty medyczne, medyczne przyrządy terapeutyczne, narzędzia do diagnostyki
medycznej, urządzenia monitorujące oddech [medyczne], inhalatory
do użytku medycznego, urządzenia do obrazowania medycznego,
analizatory do użytku medycznego.
(111) 315481
(151) 2018 10 08

(220) 2018 04 30
(441) 2018 06 18

(210) 485537
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(732) TARBONUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Asystent BHP
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe nagrane, programy
komputerowe [software ładowalny], programy komputerowe sterujące nagrane, 16 afisze ogłoszeniowe, blankiety, broszury, czasopisma (periodyki), formularze, gazety, karty pocztowe, karty-zawiadomienia, papeterie, książki, naklejki adresowe, nalepki, materiały
do nauczania, poradniki, książki, notesy, obwoluty, periodyki, wzory
pism, prospekty, reprodukcje graficzne, publikacje drukowane, zeszyty, 35 agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych
w tym próbek, druków, prospektów, broszur, edycja tekstów reklamowych, pokazy towarów, powielanie dokumentów, reklamowanie,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych w postaci próbek,
druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie ulotek reklamowych, wynajmowanie miejsca
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 41 instruktaże, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, nauczanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], pisanie tekstów innych niż reklamowych,
publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, publikacje
elektroniczne on-line nie do pobrania, publikacje tekstów innych niż
reklamowe, usługi reporterskie, prowadzenie i organizowanie warsztatów [szkolenia].
(111) 315482
(220) 2018 04 30
(151) 2018 10 26
(441) 2018 06 18
(732) Girnar Exports, Bombaj, IN.
(540) GOLDEN ASSAM
(540)

(210) 485545

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, fioletowy, granatowy,
pomarańczowy, szary, zielony, żółty
(531) 02.03.04, 02.03.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 herbata.
(111) 315483
(220) 2018 04 30
(210) 485557
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) BLUE LEMON SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) KLUBOWE
(510), (511) 32 piwo.
(111) 315484
(220) 2018 04 30
(210) 485561
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) KOLOROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) KOLOROWA
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, 16 papier i karton, fotografie, torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania, 20 pojemniki, niemetalowe, do przechowywania lub transportu, 22 markizy z materiałów tekstylnych lub syntetycznych, 30 lody, wyroby
cukiernicze i słodycze, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, 35 reklama, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje.
(111) 315485
(151) 2018 10 26

(220) 2018 05 02
(441) 2018 07 09

(210) 485589
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(732) MES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skawina, PL.
(540) MES
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 9 komputerowe systemy do zbierania i analizy sygnałów
z urządzeń medycznych, 10 spirometry, ergospirometry, ergospirometry przenośne, rynomanometry, inhalatory automatyczne, pulsoksymetry, kapnografy, uniwersalne aparaty do badania w czasie
snu, 37 uruchamianie, naprawa i serwis komputerowych systemów
zbierania i analizy sygnałów z urządzeń medycznych, spirometrów,
ergospirometrów, ergospirometrów przenośnych, rynomanometrów, inhalatorów automatycznych, pulsoksymetrów, kapnografów,
uniwersalnych aparatów do badania w czasie snu.
(111) 315486
(220) 2018 05 02
(210) 485603
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) GLUKANKIDS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 315487
(220) 2018 05 04
(151) 2018 10 23
(441) 2018 06 25
(732) Diamond Quest Limited, Road Town, VG.
(540) SAAT
(540)

(210) 485617

Nr 3/2019

(732) Diamond Quest Limited, Road Town, VG.
(540) SYABAS
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papierosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, ustniki
do papierosów, fajki tytoniowe, cygaretki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.
(111) 315490
(220) 2018 05 04
(151) 2018 10 23
(441) 2018 06 25
(732) Diamond Quest Limited, Road Town, VG.
(540)
(540)

(210) 485623

(531) 03.01.02, 03.01.23, 24.01.05, 24.01.18, 25.01.05
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papierosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, ustniki
do papierosów, fajki tytoniowe, cygaretki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.
(111) 315491
(220) 2018 05 07
(151) 2018 10 24
(441) 2018 07 09
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SUPER ROLITO
(540)

(210) 485644

Kolor znaku: czerwony, jasnoszary
(531) 27.05.01, 27.05.02, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, mrożone jogurty i sorbety.
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.22, 24.09.01, 24.09.03, 26.11.01,
26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papierosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, ustniki
do papierosów, fajki tytoniowe, cygaretki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.
(111) 315488
(220) 2018 05 04
(151) 2018 10 23
(441) 2018 06 25
(732) Diamond Quest Limited, Road Town, VG.
(540) D-BLEND John
(540)

(210) 485619

(531) 26.04.01, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, artykuły dla palaczy, zapałki, papierosy, papierośnice, filtry papierosowe, cygarniczki, bibułka papierosowa, ustniki do cygarniczek, papierowe ustniki papierosowe z filtrami, ustniki
do papierosów, fajki tytoniowe, cygaretki, cygara, popielniczki, zapalniczki dla palaczy.
(111) 315489
(151) 2018 10 23

(220) 2018 05 04
(441) 2018 06 25

(111) 315492
(220) 2018 05 07
(210) 485661
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) STOWARZYSZENIE MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM,
Czosnów, PL.
(540) MISJA KAMPINOS
(540)

(210) 485620

Kolor znaku: złoty, zielony
(531) 24.01.09, 03.04.07, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 edycja tekstów reklamowych, publikacja tekstów reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej, usługi agencji informacji i handlowej, wykonywanie badań
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, marketing, usługi reklamy, handel książkami, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych
towarów pozwalające nabywcy wygodnie je kupować i oglądać
w hurtowni i sklepie z produktami określonymi jako produkty lokalne (produkt lokalny produkt wytworzony z surowców lokalnie do-
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stępnych w sposób przyjazny dla środowiska), badanie rynku i opinii
publicznej, promocja postaw prospołecznych (kampanie społeczne,
konsumenckie), 39 turystyka, wytyczanie szlaków turystycznych, informacja turystyczna, organizowanie wycieczek i zwiedzania, rezerwacje podróży: usługi osób towarzyszących podróżnym, 41 organizacja szkoleń, sympozjów, konferencji, kongresów, wystaw i innych
imprez edukacyjnych (w tym wizyt studyjnych), kulturalnych i sportowych, publikacja tekstów innych niż reklamowe, usługi edukacyjne, nauczanie, publikowanie książek, wykonywanie fotoreportaży,
informacja o rozrywkach i rekreacji, lekcje muzealne (ekomuzealne),
zielone szkoły, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów i organizowanie widowisk popularyzujących postawy proekologiczne, usługi
edukacyjne: historyczne, patriotyczne oraz na rzecz ochrony środowiska, organizacja imprez i szkoleń o charakterze gastronomiczno-kulinarnym, organizacja widowisk historycznych i patriotycznych,
42 certyfikowanie jakości produktów i usług, doradztwo techniczne,
doradztwo w zakresie ochrony środowiska, badania w zakresie środowiska naturalnego, projektowanie tras turystycznych, 43 hotele,
domy noclegowe, pensjonaty, motele, bary, restauracje, tymczasowe
zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, pensjonaty agroturystyczne, 45 usługi w zakresie administrowania prawami
własności intelektualnej, udzielania licencji i pośrednictwo w obrocie
prawami własności intelektualnej.

(111) 315493
(220) 2018 05 07
(210) 485673
(151) 2018 10 24
(441) 2018 07 09
(732) JURASZ MAŁGORZATA KRÓLOWA POKOJU, Kraków, PL.
(540) M Królowa Pokoju
(540)
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wych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, fakturowanie, weryfikacja
rachunków, doradztwo podatkowe, doradztwo księgowe w zakresie
podatków, ustalanie podatków, doradztwo księgowe w zakresie sporządzania zeznań podatkowych, przygotowywanie zeznań podatkowych, usługi biznesowe biegłych księgowych, usługi księgowe
związane ze ściąganiem należności, usługi księgowe na potrzeby
fuzji i przejęć, doradztwo w zakresie zwrotu podatku, przygotowywanie listy płac, informacje statystyczne, analizy kosztów, badania
bilansów, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
ekspertyzy opłacalności, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, usługi w zakresie promocji, marketingu, pośrednictwa pracy, prognozy ekonomiczne, badania marketingowe, badania i analizy rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
wycena działalności gospodarczej, usługi reklamowe na rzecz osób
trzecich, audyt przedsiębiorstw, audyt sprawozdań finansowych, audyt działalności gospodarczej, doradztwo związane z audytem, usługi dotyczące rekrutacji personelu, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, public relations, wywiad gospodarczy, 36 usługi finansowe, analizy finansowe, doradztwo w zakresie finansów, ekspertyzy finansowe, zarządzanie finansami, usługi związane z podatkami
(nie dotyczące księgowości): planowanie podatkowe, doradztwo
w zakresie podatków dochodowych, doradztwo finansowe w zakresie podatków, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw,
doradztwo finansowe dotyczące planowania podatków, usługi konsolidacji rachunków, usługi w zakresie rachunków bieżących, doradztwo w zakresie pośrednictwo kupna sprzedaży nieruchomości,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi powiernicze, sponsorowanie
finansowe, 41 prowadzenie kursów i szkoleń, publikowanie wszelkiego rodzaju wydawnictw, kolportaż wydawnictw, kursy szkoleniowe
dotyczące księgowości, usługi edukacyjne dotyczące audytu, szkolenia w zakresie rachunkowości.

(111) 315495
(220) 2018 05 10
(210) 485812
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 02
(732) UNI-LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SUPER AIR
(540)
Kolor znaku: żółty, biały, granatowy, niebieski, czarny
(531) 01.15.09, 01.05.01, 01.05.02, 01.05.12, 24.09.02, 24.09.03,
24.09.14, 24.13.09, 24.13.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty,
afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki, nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 39 usługi w zakresie
transportu ludzi i towarów, wynajem taboru, organizacja przewozów, informacja o taryfach, rozkładach jazdy i sposobach transportu,
usługi biura turystycznego, organizowanie pielgrzymek, wycieczek,
podróży, rezerwacja biletów komunikacyjnych w komunikacji lądowej, morskiej i powietrznej.
(111) 315494
(220) 2018 05 09
(151) 2018 10 18
(441) 2018 07 02
(732) PAYROLL.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raszyn, PL.
(540) payroll.pl
(540)

(210) 485771

Kolor znaku: granatowy, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.01.01, 24.17.02
(510), (511) 9 programy komputerowe dotyczące spraw finansowych, oprogramowanie komputerowe do zarządzania finansami,
oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe dla księgowości, finansów, dla administrowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
16 instrukcje obsługi używane z oprogramowaniem komputerowym, 35 usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, doradztwo
w zakresie księgowości i rachunkowości, prowadzenie spraw księgo-

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.15, 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne.
(111) 315496
(220) 2018 05 10
(210) 485820
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 02
(732) IMMOCHAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) OSHOPPING
(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoróżowy, zielony
(531) 26.13.25, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 drukowane publikacje, czasopisma, periodyki, katalogi, broszury, ulotki, artykuły papiernicze, papier, tektura, folia z tworzywa sztucznego do pakowania, kalendarze, informatory papierowe, prospekty, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, aktówki
z papieru lub tworzyw sztucznych, teczki, akwarele, albumy, materiały piśmienne, drukowane kokardy papierowe, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, afisze, plakaty, plakaty z papieru lub kartonu, bilety,
bloki do pisania, chorągiewki papierowe, emblematy, pieczęcie papierowe, kalkomanie, etykiety nie z materiału tekstylnego, flamastry,
fotografie, gazety, koperty, kartki z życzeniami, karty pocztowe, materiały drukowane, torby na śmieci, skoroszyty, notatniki, notesy
podręczne, ołówki, ołówki automatyczne, pióra jako artykuły biurowe, pióra wieczne, piórniki, przybory do pisania, piśmienne przybory
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szkolne, przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania, temperówki
do ołówków elektryczne lub nieelektryczne, torebki do pakowania,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej kosmetyków, chemii, produktów farmaceutycznych, weterynaryjnych, sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, artykułów oświetleniowych, artykułów gospodarstwa domowego, komputerów i artykułów związanych
z komputerami, wyrobów jubilerskich, zegarmistrzowskich, instrumentów muzycznych, publikacji, prasy, artykułów papierniczych,
wyrobów skórzanych, odzieży, obuwia, nakryć głowy, artykułów skórzanych, mebli, artykułów dekoracyjnych, gier i zabawek, artykułów
spożywczych i przemysłowych, napojów, alkoholi, wyrobów tytoniowych: w centrum handlowym, hipermarkecie, supermarkecie, hurtowni, sklepie, za pośrednictwem strony internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za pośrednictwem systemu telezakupów,
wykorzystując zamówienie korespondencyjne, używając środków
telekomunikacji, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie prowadzenia centrum handlowego, zarządzanie w działalności handlowej, obsługa
administracyjna firm na zlecenie, marketing, zarządzanie w zakresie
zamówień w handlu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, administrowanie działalności handlowej, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, outsourcing, fakturowanie, księgowość, usługi w zakresie reklamy, organizowanie imprez o charakterze reklamowym,
dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych, a w szczególności gazetek i ulotek reklamowych, rozpowszechnianie próbek towarów, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków elektronicznych, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy korespondencyjne, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, reklamy prasowe, usługi reklamy za pomocą plakatów reklamowych, telemarketing, promocja sprzedaży na rzecz osób trzecich, wynajem manekinów
do celów reklamowych i promowania sprzedaży, organizacja wystaw
w celach handlowych lub promocyjnych, dekoracja wystaw sklepowych, usługi w zakresie pozyskiwania i systematyzacji danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie danych w bazach komputerowych, zarządzanie i administracja danymi
w zbiorach informatycznych, przeprowadzanie sondaży i ankiet,
zbieranie opinii, badania rynku, badania marketingowe, badania opinii publicznej, pośrednictwo w uzyskiwaniu zaproszeń na imprezy
biznesowe oraz Imprezy o charakterze reklamowym, agencje Informacji handlowej, biura pośrednictwa pracy, wynajmowanie maszyn
i urządzeń biurowych, powielanie dokumentów, fotokopiowanie,
prenumerata gazet dla osób trzecich, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi modeli i modelek do celów promocji sprzedaży
i reklamy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych i handlowych, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama billboardowa,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie organizacji imprez o charakterze handlowym, promocyjnym oraz reklamowym, 36 inwestycje kapitałowe, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie pawilonów oraz powierzchni handlowych,
wynajmowanie powierzchni na cele komercyjne w centrach handlowych, wynajmowanie powierzchni biurowej, dzierżawa i najem majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie terenami centrów handlowych, doradztwo finansowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, wymiana pieniędzy, wymiana walut, kredytowanie, administrowanie majątkiem nieruchomym, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, ściąganie czynszów,
informacja o powyższych usługach, 39 organizowanie podróży,
transport pasażerski, rezerwacja podróży, organizowanie wycieczek,
rezerwacja transportu, rezerwacja miejsc w środkach transportu,
w tym pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie komunikacji i podróży, czarterowanie, przewóz ludzi i towaru pojazdami mechanicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi bagażowe, przenoszenie
i przewóz bagaży, usługi przeprowadzek, transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, wynajmowanie środków transportu podróżnym,
informacja o transporcie, pośrednictwo transportowe, pakowanie
towarów, pakowanie prezentów, składowanie towarów, dostarczanie
kwiatów, dostarczanie paczek, transport mebli, dostarczanie towa-
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rów, dostarczanie towarów zamówionych korespondencyjnie lub
za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość, logistyka transportu, dystrybucja gazet, dystrybucja wody, wynajmowanie garaży i miejsc postojowych, prowadzenie parkingu, usługi dostarczania korespondencji, dostarczanie przesyłek, usługi
logistyczne, transport, magazynowanie, wynajmowanie magazynów, usługi magazynowania towarów, usługi kurierskie w zakresie
korespondencji lub towarów, spedycja, wynajmowanie magazynów
i powierzchni magazynowej, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie rowerów, 40 wywoływanie filmów fotograficznych, obróbka taśm filmowych, wykonywanie odbitek i reprodukcji fotograficznych, dorabianie kluczy,
usługi punktów ksero, usługi drukowania, laminowanie, introligatorstwo, fotochemigrafia jako obróbka metalu, usługi krawieckie, przeróbki i poprawki odzieży, oprawianie dzieł sztuki, mrożenie żywności, wędzenie żywności, konserwowanie napojów i żywności,
41 organizowanie i obsługa loterii, konkursów, zawodów sportowych, nauczanie, kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne,
organizowanie imprez rozrywkowych, kulturalnych, muzycznych,
sportowych i tanecznych, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, fotoreportaże, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, salony gier, organizacja imprez
sportowych, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o wypoczynku, usługi organizacji imprez karaoke, usługi publikowania książek, wypożyczanie książek, obsługa sal kinowych, pośrednictwo w uzyskiwaniu
zaproszeń na okolicznościowe imprezy rozrywkowe, sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadzenia warsztatów oraz szkoleń, organizowanie i prowadzenie koncertów, konferencji, kongresów, zjazdów, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym lub
rozrywkowym, organizowanie przyjęć, organizowanie spektakli, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, usługi parków rozrywki, prowadzenie zajęć fitness, usługi
klubów fitness, usługi klubów zdrowia, publikowanie i wypożyczanie
książek, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, rezerwacja
miejsc na spektakle, kina, 43 usługi gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, snack bary, stołówki, bufety, kafeterie, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
przygotowywanie żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, usługi barowe, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt
czasowy, wynajmowanie sal na posiedzenia, szkolenia, konferencje
i pokazy, wypożyczanie dystrybutorów wody pitnej, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wypożyczanie
urządzeń oświetleniowych innych niż do dekoracji teatralnych lub
studiów filmowych, usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach handlowych, 44 salony fryzjerskie, salony piękności, salony kosmetyczne, usługi w zakresie odnowy biologicznej, usługi solarium,
fizjoterapia, fizykoterapia, masaż, manicure, aromaterapia, ogrodnictwo, układanie kompozycji kwiatowych, opieka pielęgniarska, medyczna, opieka zdrowotna, usługi salonów optycznych, chirurgia
plastyczna, pomoc medyczna, transport chorych, pomoc weterynaryjna, porady w zakresie farmakologii, sporządzanie receptur w aptekach, usługi doradcze świadczone przez apteki, usługi doradcze
w dziedzinie zdrowia i urody, ośrodki zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi medycyny alternatywnej, usługi wizażystów.

(111) 315497
(220) 2018 05 11
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 02
(732) TEROPLAN SPÓŁKA AKCYJNA, Oświęcim, PL.
(540) hoper
(540)

(210) 485845

(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, nagrane, 35 usługi
agencji informacji handlowej, usługi informacji o działalności go-
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spodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom jako punkty informacji konsumenckiej, 38 usługi
agencji informacyjnych, informacja o telekomunikacji, usługi poczty
elektronicznej, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi telefoniczne, 39 informacja o transporcie, informacja o ruchu drogowym, usługi kierowców, transport kolejowy, logistyka transportu, magazynowanie
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, pośrednictwo
w maklerstwie transportowym, pilotowanie, rezerwowanie miejsc
na podróże, transport podróżnych, usługi osób towarzyszących podróżnym, rezerwacja podróży, rezerwacja transportu, usługi transportowe, informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, transport pasażerski, zwiedzanie turystyczne.

(111) 315498
(220) 2018 05 10
(210) 485893
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Naturell UROMAXIN + C STANDARYZACJA PAC 12% składnika
aktywnego
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnozielony, ciemnozielony, biały, różowy,
jasnoróżowy, szary
(531) 05.05.20, 05.07.09, 05.07.21, 19.13.21, 25.05.01, 26.01.12,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(111) 315499
(220) 2018 05 14
(210) 485899
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540) INDYKPOL Bianka PIERŚ GOTOWANA Z INDYKA GWARANCJA
100% jakości
(540)

Kolor znaku: niebieski, beżowy
(531) 03.07.04, 26.02.07, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12, 03.07.19,
08.05.10
(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, mięso z indyka, wyroby
wędliniarskie, podroby indycze, wędzone mięso z indyka, pieczone
mięso z indyka, szynki, wędliny w postaci mielonki, wyroby garmażeryjne, mrożonki zawarte w tej klasie, półprodukty panierowane, półprodukty z nadzieniem, mięso z indyka w galarecie, wędliny, dania
mięsne gotowe do spożycia, 43 usługi gastronomiczne, catering.
(111) 315500
(220) 2018 05 15
(210) 485934
(151) 2018 10 22
(441) 2018 06 18
(732) POKWICKA-CROUCHER KATARZYNA, Lębork, PL.
(540) Ecoplastomer
(510), (511) 1 polimery kationowe, polimery wzbogacane, polimery
chemiczne, polimery fluorowe, polimerazy termostabilne, polimery
absorbujące wodę, polimery kwasu mlekowego, polimery akrylowe redyspergowalne, polimerowe produkty przejściowe, polimery
rozpuszczalne w wodzie, polimery do zastosowania w przemyśle,
polimery fluidalne do użytku przemysłowego, polimery akrylowe
w postaci proszku, polimery do użytku w procesach separacji, polimery do użytku w analizowaniu białek, polimery glukozy do użytku
w przemyśle, polimery do użytku przy sporządzaniu gipsu, polimery
do stosowania przy wytwarzaniu klejów, polimery aminoakrylowe
do użytku w produkcji, polimery do użytku w analizie substancji
biochemicznych, polimery absorbujące ciecze do użytku w ogrodnictwie, polimery do użytku w analizowaniu kwasów nukleinowych, polimery absorbujące ciecze do użytku w rolnictwie, polimery do użytku przy produkcji wykończeń podłogowych, polimery
do użytku przy sporządzaniu mieszanin cementowych, polimery
do użytku w przemyśle wiertniczym i naftowym, polimery do użytku w analizowaniu organicznych substancji chemicznych, polimery
do użytku w produkcji rolniczych środków chemicznych, 17 polimery
elastomerowe, polimery elastomerowe do użytku w produkcji, polimery elastomerowe w postaci arkuszy do użytku w produkcji, polimery elastomerowe w postaci bloków do użytku w produkcji.
(111) 315501
(220) 2013 07 29
(210) 417182
(151) 2018 10 29
(441) 2013 11 12
(732) SZEWCZYK SŁAWOMIR SEMPRE, Pruszków, PL.
(540) Sempre
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czerwony, jasnobrązowy,
pomarańczowy, zielony
(531) 04.05.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi agencji importowo-eksportowej, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych,
usługi prowadzenia sprzedaży w sklepie i/lub hurtowni oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: lody spożywcze, lody w proszku, pasty smakowe do lodów i ciast, bazy i stabilizatory do lodów, wsady owoce i dekoracje owocowe, koncentraty
spożywcze, mleko w proszku, czekolada, produkty czekolado-podobne, owoce w żelu, sosy do deserów, wafle do lodów, rurki, toppingi, ozdoby cukiernicze, aromaty i esencje do żywności, naturalne
aromaty i pasty owocowe, aromaty do ciast, żele i środki zagęszczające, opakowania do artykułów spożywczych, kubki do lodów, kubki
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do napojów zimnych i gorących, papilotki, formy do wypieku, podkłady, łopatki i łyżeczki do deserów, usługi reklamowe, dystrybucja
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów, wystaw i targów w celach handlowych
i promocyjnych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi badania rynku, 39 usługi
transportowe i spedycyjne, towarowy transport drogowy pojazdami
uniwersalnymi i specjalistycznymi, specjalistyczny transport chłodniczy, składowanie, magazynowanie, magazynowanie chłodnicze,
przechowywanie, pakowanie, sortowanie, konfekcjonowanie, rozładunek, załadunek i dostarczanie towarów, usługi informacyjne i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji.

(111) 315502
(220) 2013 08 20
(151) 2018 10 30
(441) 2013 12 09
(732) MARKETCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) IMPEL SAFETY
(540)

(210) 418015

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 05.01.03, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 mechaniczne, metalowe urządzenia zabezpieczające,
9 instalacje elektryczne, instalacje elektryczne: sygnalizacyjne, budynków i budowli, elektroniczne instalacje i systemy zabezpieczenia
terenów zakładów przemysłowych, obiektów biurowych, sklepów,
magazynów, mieszkań oraz domów wolnostojących, 35 usługi w zakresie gromadzenia i eksponowania towarów oraz ich udostępnianie
klientom w celu ich obejrzenia i nabycia, dekorowanie wystaw sklepowych, profesjonalne doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych, reklamowych i promocyjnych, reklama
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, usługi outsourcingu kadrowo-płacowego, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez jej projektowanie
kadrowo-płacowe, dobór i rekrutacja personelu, dobór personelu
za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo w sprawach zarządzania personalnego, „auditing personalny”-przeprowadzanie
badań testowych umożliwiających wieloaspektową ocenę kadry
menedżerskiej i poszczególnych zespołów pracowniczych, usługi
„outplacementu”-polegające na złagodzeniu negatywnych konsekwencji zwolnień pracowników, pomoc w prowadzeniu rachunkowości, przygotowanie listy płac, usługi w zakresie agencji i pośrednictwa pracy, w tym pracy tymczasowej, rekrutacja pracowników,
pozyskiwanie personelu, doradztwo handlowe, doradztwo w zakresie zarządzania kadrowego, 36 prowadzenie agencji nieruchomości, pośrednictwa w handlu nieruchomościami, wynajmowanie
mieszkań i pomieszczeń biurowych, zarządzanie i administrowanie
majątkiem nieruchomym i nieruchomościami, prowadzenie banków
i kas oszczędnościowych, usługi w zakresie depozytów przedmiotów
wartościowych, kosztowności i depozytów sejfowych, usługi wartości gotówkowych ,,cash processing”-liczenie, sortowanie, pakowanie, kontrola jakości, sprawdzanie pochodzenia banknotów i bilonu,
magazynowanie, komisjonowanie pieniędzy, ładowanie kaset bankomatowych i ich rozliczanie, monitorowanie bankomatów i stanów
gotówkowych w nich, zlecanie ich zasileń, usługi w zakresie operacji bankowych, prowadzenie agencji skupu długów, wykonywanie
analiz finansowych, doradztwo w sprawach finansowych, zbieranie
informacji finansowych, prowadzenie agencji ściągania należności,
usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, doradztwo i informacje w sprawach ubezpieczeń, obrót wierzytelnościami, załatwianie
formalności kredytowych, ubezpieczenia od pożarów, 37 usługi
porządkowo-czystościowe, usługi w zakresie sprzątania, czyszczenie budynków na zewnątrz, czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie i mycie okien, czyszczenie i mycie pojazdów, czyszczenie
dróg, dezynfekcja, deratyzacja, wynajem maszyn i urządzeń, czyszczenie odzieży i wyrobów włókienniczych, 39 usługi transportowe,
dystrybucji, pakowania, magazynowania, rozładunku, składowania
i dostarczania towarów, usługi kurierskie, prowadzenie biur turystycznych, organizowanie wycieczek i podróży, transport przedmiotów wartościowych, usługi w zakresie przeprowadzek, transport,
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załadunek i wyładunek śmieci i odpadów, wypożyczanie pojazdów,
wynajmowanie garaży, magazynów, miejsc parkingowych, powierzchni na salony samochodowe, kontenerów magazynowych,
usługi konfekcjonowania produktów przemysłowych, 40 usługi poligraficzne, pranie tkanin i odzieży, unieszkodliwianie, przetwarzanie, recykling, spalanie i niszczenie odpadów, ścinanie i przycinanie
drzew i krzewów, 41 szkolenie i kształcenie praktyczne, nauczanie,
wydawanie i publikowanie książek, czasopism i gazet, publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, publikacja on-line książek i periodyków, edukacja, kursy korespondencyjne, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie konkursów edukacyjno-rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, wypożyczanie książek
i periodyków, 43 prowadzenie barów, w tym barów szybkiej obsługi (snack-barów), restauracji, w tym restauracji samoobsługowych,
stołówek, kawiarni, usługi zbiorowego żywienia i cateringu, w tym
party serwis, usługi hotelarskie, prowadzenie agencji zakwaterowania, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy i sal na posiedzenia,
prowadzenie domów opieki dla osób w podeszłym wieku, przygotowywanie posiłków i napojów na zamówienie oraz ich dostawa,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, zastawy stołowej
oraz konstrukcji przenośnych, 44 usługi w zakresie aromaterapii,
chiropraktyki, dentystyki i stomatologii, fizjoterapii, fizykoterapii,
implantacje włosów, prowadzenie klinik medycznych i lecznic prywatnych, usługi w zakresie pomocy medycznej i opieki zdrowotnej,
usługi w zakresie medycznej opieki pielęgniarskiej, usługi w zakresie
chirurgii plastycznej, usługi położnicze, porady w zakresie farmakologii, porady psychologiczne, zabiegi psychoterapeutyczne, usługi
szpitalne, usługi w zakresie sztucznego zapłodnienia i zapłodnienia metodą in vitro, usługi w zakresie zagospodarowania terenów
zielonych, ogrodnictwa krajobrazowego, projektowania ogrodów,
sadownictwa, szkółek roślinnych, usługi w zakresie pielęgnacji trawników, niszczenia chwastów, chirurgii drzew, usługi tępienia szkodników w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 45 prowadzenie agencji
detektywistycznych i ochrony nocnej, doradztwo i poradnictwo zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i ochrony mienia i osób, usługi
w zakresie kompleksowej ochrony przeciwpożarowej-organizowanie i prowadzenie zakładowych straży pożarnych, usługi w zakresie
eskorty-ochrony osobistej, usługi w zakresie konwojowania osób,
monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, poszukiwanie osób zaginionych, wypożyczanie odzieży, usługi w zakresie
awaryjnego otwierania zamków.

(111) 315503
(220) 2014 04 29
(210) 428045
(151) 2018 10 29
(441) 2014 08 18
(732) EVANGELOU EVANGELOS, Warszawa, PL.
(540) WFA
(510), (511) 33 alkohole i likiery wspomagające trawienie, alkohol
ryżowy, aperitify alkoholowe, brandy, ekstrakty alkoholowe, destylowane alkohole wysokoprocentowe, dżin, gorzkie nalewki, kirsz
alkohol na bazie wiśni, koktajle alkoholowe, likiery, miód pitny, napoje alkoholowe, napój alkoholowy-jabłecznik, napoje alkoholowe
zawierające owoce, napoje alkoholowe destylowane, owocowe ekstrakty ź alkoholem, rum, sake, whisky, wino, wódka, 35 prowadzenie
usług w zakresie, agencji importowo-eksportowej, agencji informacji
handlowej, badania rynku, specjalistycznego doradztwa handlowo-gastronomicznego w zakresie organizacji I zarządzania, pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, wystawy handlowe,
kreowanie wizerunku firmy, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama telewizyjna, dystrybucji materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, marketing, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, organizowania targów lub wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazów towarów, rozpowszechniania
próbek, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, promocji sprzedaży dla osób trzecich, sprzedaż, prowadzenie sklepów,
hurtowni, sklepów internetowych, hurtowni internetowych, import,
export, sprzedaż wysyłkowa towarów, tak, by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, w szczególności towarów jak, alkohole i likiery wspomagające trawienie,
alkohol ryżowy, aperitify alkoholowe, brandy, ekstrakty alkoholowe,
destylowane alkohole wysokoprocentowe, dżin, gorzkie nalewki,
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kirsz alkohol na bazie wiśni, koktajle alkoholowe, likiery, miód pitny,
napoje alkoholowe, napój alkoholowy-jabłecznik, napoje alkoholowe zawierające owoce, napoje alkoholowe destylowane, owocowe
ekstrakty z alkoholem, rum, sake, whisky, wino, wódka, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
czekolady, napoje na bazie kawy, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, aperitify bezalkoholowe, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, nektary bezalkoholowe owocowe, piwo, 43 prowadzenie usług w zakresie: agencje
zakwaterowania w hotelach i pensjonatach, domy turystyczne, hotele, motele, pensjonaty, domy turystyczne, organizowanie obozów
wakacyjnych z zakwaterowaniem, barów, barów szybkiej obsługi,
snack-barów, pubów, restauracji, restauracji samoobsługowych, stołówek, kafeterii, kawiarni, przygotowania posiłków, przygotowywania dań żywność i napoje na zamówienie oraz ich dostawa, dostarczania dań i posiłków-catering, usług dotyczących zakwaterowania
i wyżywienia.

(111) 315504
(220) 2014 07 08
(151) 2018 10 30
(441) 2014 10 27
(732) POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI, Warszawa, PL.
(540) GWARECTWO myśliwych
(540)

(210) 430916

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, albumy, czasopisma, kalendarze, książki, publikacje, 38 łączność poprzez terminale komputerowe, poczta elektroniczna, 39 biura turystyczne, organizowanie wycieczek, dystrybucja gazet.
(111) 315505
(220) 2014 08 25
(151) 2018 04 12
(441) 2014 12 08
(732) KOPYTO ANNA, Tarnowskie Góry, PL.
(540) KOMU FINANSE INWESTYCJE
(540)

(210) 432623

Kolor znaku: szary, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 35 analizy rynkowe, audyt przedsiębiorstw, badania opinii publicznej, doradztwo w zakresieorganizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, organizowanie działalnościgospodarczej,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, rachunkowość,
sporządzanie sprawozdań rachunkowych, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, biura informacji kredytowej, doradztwo
w sprawach finansowych, usługi finansowe, informacje o ubezpieczeniach, operacje finansowe, oszacowanie majątkunieruchomego,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, rachunkowość finansowa, wycena
finansowa, zarządzanie finansami, 45 badania prawne, badanie przeszłości osób, doradztwo w zakresie własności intelektualnej,zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 315506
(220) 2015 01 26
(210) 438074
(151) 2018 11 15
(441) 2015 05 11
(732) PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W OPOLU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, niebieski, żółty
(531) 06.03.02, 06.03.10, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu działalością gospodarczą, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności
przedsiębiorstw, fakturowanie, informacja o działalności gospodarczej, organizowanie targów, wystaw w celach handlowych, usługowych lub reklamowych, outsourcing [doradztwo handlowe], pomoc
przedsiębiorstwom w działalności gospodarczej (przemysłowej lub
handlowej), public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, promocja
regionalnych podmiotów gospodarczych, promocja sprzedaży wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wyników badań naukowych w dziedzinie nauk technicznych, 36 administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych [nieruchomości], zarządzanie majątkiem nieruchomym,
41 doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych,
organizowanie i prowadzenie seminariów i sympozji, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobierania z sieci komputerowych, 42 badania w dziedzinie fizyki, badania
w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w sprawach
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii,
doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie
systemów komputerowych, stylizacja [wzornictwo przemysłowe],
usługi doradcze w zakresie technologii informacyjnej [IT], wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów [sieci komputerowe],
wypożyczanie serwerów [hosting], 45 badania prawne, doradztwo
i wykonywanie usług w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie programów komputerowych [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, usługi nadzoru w dziedzinie własności
intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 315507
(220) 2015 02 28
(210) 439569
(151) 2018 10 18
(441) 2015 06 08
(732) HERBEWO HERLICZKA-BEŁDOWSKI-WOŁOSZYŃSKI SPÓŁKA
AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) HERBEWO REGENT OFFICE
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czerwony, czarny
(531) 07.01.01, 25.07.22, 26.01.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 ekspertyzy w działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego, rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, usługi sekretarskie, usługi związane z budowaniem i wzmacnianiem wizerunku
firm i marek, sprzedaż: artykułów spożywczych, przemysłowych,
leków, pozyskiwanie informacji do komputerowych baz danych
i administrowanie tymi bazami, usługi: księgowe, pośrednictwa pracy, biurowe, usługi doradcze w zakresie prowadzenia kampanii reklamowo-promocyjnych, badanie rynku i opinii publicznej, pomoc
w zawieraniu transakcji handlowych, usługi związane z kojarzeniem
kontrahentów,pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej polegająca na organizowaniu sieci: handlowych, gastronomicznych,
hotelowych, ośrodków ochrony zdrowia, ośrodków rozrywki i re-
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kreacji, usługi dotyczące: analizy kosztów, sporządzania prognoz
ekonomicznych, gromadzenia i przekazywania informacji z zakresu
ekonomii, wyceny działalności handlowej i wartości przedsiębiorstw,
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych, usługi lobbingu
handlowego, 36 usługi wyceny powierzchni handlowych, biurowych
i usługowych, doradztwo inwestycyjne, pobieranie czynszu, usługi
związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, prowadzenie
kantorów wymiany walut, analizy finansowe, doradztwo w sprawach
finansowych, operacje i usługi finansowe, prowadzenie punktów
wykonujących operacje bankowe, prowadzenie punktów wyceny
biżuterii, prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, wycena dzieł
sztuki, przyjmowanie przedmiotów w depozyt, usługi developerskie
polegające na pozyskiwaniu kapitałów oraz pośredniczeniu w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, wynajmowanie
powierzchni biurowej, usługowej, handlowej, pośredniczenie w zawieraniu umów dotyczących administrowania nieruchomościami,
sprzedaży nieruchomości, wynajmu nieruchomości.

(111) 315508
(220) 2015 05 15
(151) 2018 09 25
(441) 2015 08 31
(732) KOWALSKI PIOTR GOLDCO, Wrocław, PL.
(540) M Mennica Narodowa
(540)

(210) 442541

Kolor znaku: złoty, biały
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 14 metale szlachetne i ich stopy, monety z metali szlachetnych, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, złoto, złoto dewizowe, platyna, srebro, diamenty, biżuteria, sztabki metali szlachetnych, medale, medaliony, monety powszechnego obiegu, monety
kolekcjonerskie, odznaczenia i odznaki z metali szlachetnych, breloki
wykonane z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych,
znaczki metalowe wykonane z metali szlachetnych.
(111) 315509
(220) 2015 06 01
(210) 443201
(151) 2018 10 17
(441) 2015 09 14
(732) PHU POLMOZBYT TORUŃ HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA,
Toruń, PL.
(540) POLMOZBYT HOLDING
(510), (511) 35 usługi oferowania w mediach produktów dla handlu
detalicznego, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu. agencje
importowo-eksportowe, księgowość, marketing, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, przygotowywanie
zeznań podatkowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, rachunkowość, analizy rynkowe, badania rynkowe, zarządzanie
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób, pomoc w doradztwie
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, przygotowywanie zeznań
podatkowych, 36 dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa
nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych jako nieruchomości,
37 mycie pojazdów, mycie pojazdów, mycie samochodów, obsługa
i naprawa samochodów, obsługa samochodów powypadkowych
jako naprawa, usługi stacji obsługi samochodów jako tankowanie
i obsługa, polerowanie pojazdów, smarowanie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją, czyszczenie pojazdów, lakierowanie,
malowanie, informacja o naprawach, regeneracja maszyn zużytych
lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, 39 pomoc drogowa w przypadku awarii samochodu jako holowanie, transport samochodowy, wypożyczanie
samochodów, holowanie, informacja o transporcie, wynajmowanie
magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, wypożyczanie
bagażników dachowych, prowadzenie parkingów, wynajmowanie
miejsc na parkingi, 42 usługi wykonywania badań technicznych, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie jako pomiary, testowanie materiałów, testowanie pojazdów, 45 zarządzanie prawami
autorskimi, prawne administrowanie licencjami, .
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(111) 315510
(220) 2017 02 20
(210) 467838
(151) 2018 08 22
(441) 2017 08 07
(732) AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MY BODY CUP
(510), (511) 25 bielizna osobista.
(111) 315511
(220) 2017 02 20
(210) 467839
(151) 2018 08 22
(441) 2017 08 07
(732) AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MY BODY BRA
(510), (511) 25 bielizna osobista.
(111) 315512
(220) 2018 05 07
(210) 485630
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) Coolcandy GmbH, Uelzen, DE.
(540) BÄCKER BECKER
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, przetworzone orzechy, ziarna i nasiona,
przekąski z orzechów, ziaren i nasion, suszone, solone, przyprawione, prażone orzechy, ziarna i nasiona, prażone migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowane migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowane orzechy, ziarna i nasiona, 30 popcorn,
przekąski zbożowe, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej,
katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż
on-line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią: nabiału, mleka, produktów mlecznych, produktów mlecznych do produkcji lodów,
bitej śmietany, olejów i tłuszczów jadalnych, olejów i tłuszczów
jadalnych do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków,
przetworzonych orzechów, ziaren i nasion, przekąsek z orzechów,
ziaren i nasion, suszonych, solonych, przyprawionych, prażonych
orzechów, ziaren i nasion, prażonych migdałów, preparowanych,
przetworzonych i kandyzowanych migdałów, preparowanych,
przetworzonych i kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, owoców suszonych i kandyzowanych, mrożonych owoców, lukrowanych owoców, chrupek owocowych, owocowych chipsów, skórek
owocowych, chrupek ziemniaczanych, chipsów odtłuszczonych,
chipsów ziemniaczanych, napojów z produktów mlecznych, słodyczy, słodyczy do ssania, słodyczy ozdobnych na choinkę, bożonarodzeniowych, wielkanocnych, walentynkowych i innych okazjonalnych wyrobów cukierniczych, pierników, ciastek, ciast, biszkoptów,
brioszków, chałw, chipsów zbożowych, gofrów, herbatników, krakersów, sucharów, wafli, cukierków, cukierków miętowych, karmelków, pastylek, pomadek, pralinek, czekolady, wyrobów czekoladowych, czekoladek twardych i nadziewanych, pralinek, lizaków,
lodów, marcepana, soków do lodów i deserów, musów czekoladowych i deserowych, napojów czekoladowych z mlekiem, napojów
kakaowych z mlekiem, napojów kawowych z mlekiem, napojów
na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy, popcornu, przekąsek
zbożowych, wyrobów czekoladowych i cukierniczych na bazie prażonych, preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych nasion,
ziaren, migdałów, orzechów, orzechów laskowych, włoskich, arachidowych, kokosowych, rodzynek, owoców kandyzowanych i suszonych, orzechów, migdałów, ziaren i nasion w polewie, dekoracji
cukierniczych do ciast, galaretek owocowych, żelek, kuwertury,
barwników spożywczych, posypek cukrowych, posypek czekoladowych, lodów, mrożonych jogurtów, sorbetów, mrożonych deserów
na bazie kawy lub soków owocowych, napojów mrożonych na bazie kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych na bazie owoców,
napojów mrożonych gazowanych, waty cukrowej, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, promocja, marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie matenalów
reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie targów, imprez, wysław i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych.
(111) 315513
(220) 2018 05 07
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) Coolcandy GmbH, Uelzen, DE.
(540) BÄCKER BECKER 1867 B UELZEN

(210) 485631
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(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.04, 27.07.25, 02.01.11
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów i snacków, przetworzone orzechy, ziarna i nasiona, przekąski z orzechów, ziaren i nasion, suszone, solone, przyprawione, prażone
orzechy, ziarna i nasiona, prażone migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowane migdały, preparowane, przetworzone i kandyzowane orzechy, ziarna i nasiona, 30 popcorn, przekąski zbożowe, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, katalogowej, wysyłkowej, za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on-line) oraz poprzez ofertę bezpośrednią: nabiału, mleka, produktów mlecznych, produktów mlecznych
do produkcji lodów, bitej śmietany, olejów i tłuszczów jadalnych, olejów i tłuszczów jadalnych do produkcji popcornu, przekąsek, chipsów
i snacków, przetworzonych orzechów, ziaren i nasion, przekąsek z orzechów, ziaren i nasion, suszonych, solonych, przyprawionych, prażonych
orzechów, ziaren i nasion, prażonych migdałów, preparowanych, przetworzonych i kandyzowanych migdałów, preparowanych, przetworzonych i kandyzowanych orzechów, ziaren i nasion, owoców suszonych
i kandyzowanych, mrożonych owoców, lukrowanych owoców, chrupek
owocowych, owocowych chipsów, skórek owocowych, chrupek ziemniaczanych, chipsów odtłuszczonych, chipsów ziemniaczanych, napojów z produktów mlecznych, słodyczy, słodyczy do ssania, słodyczy
ozdobnych na choinkę, bożonarodzeniowych, wielkanocnych, walentynkowych i innych okazjonalnych wyrobów cukierniczych, pierników,
ciastek, ciast, biszkoptów, brioszków, chałw, chipsów zbożowych, gofrów, herbatników, krakersów, sucharów, wafli, cukierków, cukierków
miętowych, karmelków, pastylek, pomadek, pralinek, czekolady, wyrobów czekoladowych, czekoladek twardych i nadziewanych, pralinek,
lizaków, lodów, marcepana, soków do lodów i deserów, musów czekoladowych i deserowych, napojów czekoladowych z mlekiem, napojów
kakaowych z mlekiem, napojów kawowych z mlekiem, napojów na bazie czekolady, herbaty, kakao, kawy: popcornu, przekąsek zbożowych,
wyrobów czekoladowych i cukierniczych na bazie prażonych, preparowanych, przetworzonych, kandyzowanych nasion, ziaren, migdałów,
orzechów, orzechów laskowych, włoskich, arachidowych, kokosowych,
rodzynek, owoców kandyzowanych i suszonych, orzechów, migdałów,
ziaren i nasion w polewie, dekoracji cukierniczych do ciast, galaretek
owocowych, żelek, kuwertury, barwników spożywczych, posypek cukrowych, posypek czekoladowych, lodów, mrożonych jogurtów, sorbetów, mrożonych deserów na bazie kawy lub soków owocowych, napojów mrożonych na bazie kakao, czekolady, kawy, napojów mrożonych
na bazie owoców, napojów mrożonych gazowanych, waty cukrowej,
zarządzanie sklepami, detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, promocja, marketing, reklama, reklama internetowa, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie targów, imprez, wystaw i pokazów w celach handlowych lub
reklamowych.
(111) 315514
(220) 2018 05 15
(210) 485939
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) TRANSITION TECHNOLOGIES PSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) psc TRANSITION TECHNOLOGIES
(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy, różowy, zielony
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 programy komputerowe, wszystkie programy komputerowe i oprogramowanie niezależnie od mediów rejestrujących
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lub środków rozpowszechniania, tzn. oprogramowania zapisanego
na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego z odległych sieci komputerowych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia danych, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz
odtwarzania dźwięku lub obrazów, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, komputery, komputery
przenośne, oprogramowanie do urządzeń mobilnych, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, urządzenia, instalacje, aparaty i akcesoria służące do telekomunikacji, oprogramowanie dotyczące komunikacji multimedialnej, magnetyczne, optyczne i cyfrowe nośniki
danych, oprogramowanie komputerowe dla sieci i usług, programy
komputerowe stosowane w Internecie, serwery, oprogramowanie
w zakresie automatyki i systemów sterowania, aplikacje komputerowe i do urządzeń mobilnych, komputerowe programy sterujące,
światłowody, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia systemu GPS, sprzęt do przetwarzania danych, 41 organizowanie i prowadzenie kursów edukacyjnych i szkoleń, organizowanie praktyk zawodowych, usługi wydawnicze i edytorskie, organizowanie konferencji
i szkoleń, usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji, publikacje
multimedialne, organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów,
konferencji, sympozjów, warsztatów oraz pozostałych form edukacji
w dziedzinie IT oraz dziedzin pokrewnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z oprogramowaniem, sprzętem komputerowym,
aplikacjami i sieciami, tłumaczenia, 42 usługi w zakresie projektowania i tworzenia oprogramowania komputerowego i dla urządzeń mobilnych, doradztwo techniczne w dziedzinie oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych, dostosowanie, instalacja,
aktualizacja i konserwacja oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych, dostosowanie, instalacja, aktualizacja i konserwacja komputerowych baz danych, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi wparcia technicznego polegające
na serwisie i naprawie oprogramowania komputerowego i komputerowych baz danych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, prace badawczo-rozwojowe, usługi projektowe, projektowanie w zakresie wzornictwa przemysłowego, grafiki i informacji
wizualnej, projektowanie graficzne związane z działalnością poligraficzną i wydawniczą, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania
komputerowego do komunikacji między różnymi urządzeniami sieciowymi, usługi w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego i systemów komputerowych umożliwiających realizację przetwarzania i przesyłania danych, analizy systemów komputerowych,
programowanie komputerów i urządzeń mobilnych, konserwacja
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie i tworzenie oprogramowania wspierającego i/lub optymalizujące procesy biznesowe, konwersja danych
lub dokumentów na formę elektroniczną, usługi w zakresie opracowywania, integracji, wdrażania w zakresie komputerowego software,
hardware i firmware, systemów opracowania danych i sieci komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania, sprzętu komputerowego i sieci komputerowych, zarządzanie projektami IT, usługi wsparcia architektonicznego IT, usługi consultingowe i outsourcingowe
w zakresie informatyki, outsourcing programistów, informatyków
oraz specjalistów IT, outsourcing usług oraz rozwiązań IT, pomoc
techniczna w zakresie systemów i sprzętów komputerowych, oprogramowania komputerowego, projektowanie komputerowych sieci,
projektowanie komputerowych baz danych, usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, doradztwo, konsultacje
i ekspertyzy w zakresie informatyki oraz systemów komputerowych,
aktualizowanie oprogramowania komputerowego, badania w dziedzinie automatyki i sterowania, chmury obliczeniowe, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo dotyczące
oszczędności energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie
projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
przechowywanie danych elektronicznych, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, wynajmowanie serwerów WWW.
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(111) 315515
(220) 2018 05 16
(210) 485976
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) ZWIĄZEK SOLIDARNOŚCI POLSKICH KOMBATANTÓW,
Gdańsk, PL.
(540) ZWIĄZEK SOLIDARNOŚCI POLSKICH KOMBATANTÓW
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, druki, materiały introligatorskie, materiały
piśmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze, nie ujęte w innych klasach, narzuty na łóżka i obrusy, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe .
(111) 315516
(220) 2018 05 16
(210) 485978
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) studio s-13
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski
optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych,
interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety
wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji,
aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze,
katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe z wykorzystaniem
wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku i opinii publicznej
w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych,
artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji
radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych,
naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych,
konkursów, festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi
w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych, nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe
i telewizyjne produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań
dźwiękowych, biura redakcyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych, 42 Usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących
realizacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu
informacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, prognozy meteorologiczne.

Nr 3/2019

(540)

(531) 27.05.01, 27.07.21, 26.01.01
(510), (511) 35 sprzedaż pojazdów, samochodów i motocykli, sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów, samochodów i motocykli,
sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw, gazu i produktów powiązanych,
doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania działalnością gospodarczą, badania rynku
i badania marketingowe, badania opinii publicznej, 36 finansowanie
leasingu samochodów, usługi ubezpieczeniowe, 37 naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, obsługa i naprawa samochodów,
39 wynajem pojazdów, wynajem samochodów i motocykli, usługi
car-sharingu, usługi holowania pojazdów, usługi holowania samochodów.
(111) 315519
(220) 2018 05 16
(210) 486009
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) CRAZY BALL
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, piłki do zabawy, zabawki,
gry i przedmioty do zabawy.

(111) 315517
(220) 2018 05 16
(210) 485983
(151) 2018 10 23
(441) 2018 06 18
(732) CZERSKA-CZYŻ AGNIESZKA PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWE, Płock, PL.
(540) Kudłata Maryśka
(510), (511) 32 piwo rzemieślnicze, 33 alkohole wysokoprocentowe.

(111) 315520
(220) 2018 05 17
(210) 486022
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BESKID
GORLICKI, Gorlice, PL.
(540) karpating
(510), (511) 35 edycja tekstów reklamowych, publikacja tekstów reklamowych, doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej, usługi agencji informacji i handlowej, wykonywanie badań
w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i kierowania działalnością gospodarczą, pomoc w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, marketing, usługi reklamy,
handel książkami, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je kupować i oglądać w hurtowni i sklepie z produktami określonymi jako produkty lokalne (produkt lokalny-produkt wytworzony z surowców lokalnie dostępnych
w sposób przyjazny dla środowiska), badanie rynku i opinii publicznej, promocja postaw prospołecznych (kampanie społeczne, konsumenckie), prowadzenie kampanii promocyjnych, usługi handlu detalicznego i hurtowego w zakresie pamiątek regionalnych, 39 usługi
agencji turystycznych, wytyczanie szlaków turystycznych, informacja turystyczna, organizowanie wycieczek i zwiedzania, rezerwacje
podróży, usługi osób towarzyszących podróżnym, 41 organizacja
szkoleń, sympozjów, konferencji, kongresów, wystaw i innych imprez edukacyjnych (w tym wizyt studyjnych), kulturalnych i sportowych, publikacja tekstów innych niż reklamowe, usługi edukacyjne,
nauczanie, publikowanie książek, publikowanie serii książkowych,
wykonywanie fotoreportaży, informacja o rozrywkach i rekreacji,
lekcje muzealne (ekomuzealne), zielone szkoły, usługi wydawnicze,
publikowanie tekstów i organizowanie widowisk popularyzujących
postawy proekologiczne, usługi edukacyjne: historyczne, patriotyczne oraz na rzecz ochrony środowiska, organizacja imprez i szkoleń
o charakterze gastronomiczno-kulinarnym, organizacja widowisk
historycznych i patriotycznych, organizowanie konkursów i festiwali,
organizowanie imprez rozrywkowo-handlowych (jarmarki, kiermasze), 42 certyfikowanie jakości produktów i usług, doradztwo techniczne, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, badania w zakresie środowiska naturalnego, projektowanie tras turystycznych,
43 hotele, domy noclegowe, pensjonaty, motele, bary, restauracje,
kawiarnie, tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, pensjonaty agroturystyczne, 45 usługi w zakresie administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji
i pośrednictwo w obrocie prawami własności intelektualnej.

(111) 315518
(220) 2018 05 16
(210) 485992
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) M Master1.pl

(111) 315521
(220) 2018 05 17
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) Chanel SARL, Genewa, CH.
(540) PARIS-VENISE CHANEL

(210) 486024

Nr 3/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 3 produkty do makijażu, pomadki, błyszczyki do ust,
szczoteczki do ust, produkty do pielęgnacji ust, kredki do ust, produkty do pielęgnacji paznokci, lakiery do paznokci, emalie do paznokci, środki do usuwania lakieru, kredki do brwi, ołówki do oczu,
cienie do powiek, kosmetyki do makijażu, tusz do rzęs, kredki
do oczu, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, skóry głowy,
włosów lub paznokci, preparaty kosmetyczne do stosowania na skórę, skórę głowy, włosy lub paznokcie, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze balsamy, płyny do celów kosmetycznych, mydła,
olejki eteryczne, produkty perfumeryjne, perfumy, dezodoranty
i antyperspiranty do użytku osobistego, mydła do golenia, preparaty do golenia, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty
do opalania [kosmetyki], talk, sztuczne paznokcie do użytku kosmetycznego, naklejki na paznokcie, kleje do mocowania sztucznych paznokci, tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, środki odświeżające powietrze [zapachowe], potpourris [zapachy].

(111) 315522
(220) 2018 05 17
(210) 486026
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) CZERSKA-CZYŻ AGNIESZKA PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWE, Płock, PL.
(540) Gruba Baśka
(510), (511) 32 piwo rzemieślnicze, 33 alkohole wysokoprocentowe.
(111) 315523
(220) 2018 05 17
(210) 486032
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) ALERABAT.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) alerabat.com NIEZBĘDNY ELEMENT ZAKUPÓW
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 21.01.14, 26.01.01, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne, udzielanie informacji handlowych, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci
komputerowej, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, promowanie towarów i usług innych
podmiotów za pośrednictwem programów kart rabatowych, promocyjne usługi handlowe, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, skomputeryzowana promocja działalności
gospodarczej, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez
aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów z programami
promocyjnymi, analiza danych biznesowych, usługi w zakresie informacji handlowych dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz danych, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, 38 usługi w zakresie prowadzenia portali
internetowych, usługi w zakresie zbierania i przesyłania aktualności
informacyjnych z wykorzystaniem multimediów i Internetu, elektroniczny serwis informacji typu on-line polegający na tworzeniu,
prowadzeniu baz danych i udostępnianiu informacji z możliwością
elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi
w zakresie zapewnienia dostępu do informacji i komunikacji w trybie
on-line, komunikacja za pośrednictwem blogów online.
(111) 315524
(220) 2018 05 17
(210) 486038
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) DOBROWOLSKA SYLWIA, Szczecin, PL.; NAWROT SYLWIA,
Trzebiegoszcz, PL.
(540) amazINK AREOLA
(540)

(531) 26.04.18, 27.05.01
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(510), (511) 16 fotografie, gazety, igły, rylce stalowe do akwafort,
indeksy, skorowidze, kalendarze, książki, materiały drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki,
naklejki, podręczniki, szyldy z papieru lub z kartonu, wzory do kalkowania, zestawy drukarskie, przenośne, zestawy rysunkowe, zeszyty do pisania lub rysowania, 35 agencje reklamowe, marketing
ukierunkowany, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, telemarketing uaktualnianie
materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wystawy w celach handlowych i reklamowych, 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie
konkursów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów innych niż reklamowe, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych, usługi edukacyjne świadczone przez
szkoły, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi szkoleniowe
zapewniane przy pomocy symulatorów, usługi trenerskie, usługi
w zakresie oświaty, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wyższe
uczelnie, 44 chirurgia plastyczna, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, salony piękności, tatuowanie, usługi klinik medycznych, usługi
medyczne, usługi wizażystów.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 315525
(220) 2018 05 17
(210) 486046
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) PLUTA ARTUR, Sobianowice, PL.
(540) LANGLY
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i nauczanie w zakresie nauki języków obcych i uczenia się, w tym nauczanie korespondencyjne, udostępnianie w trybie on-line nieprzesyłalnych publikacji elektronicznych, publikacja materiałów edukacyjnych, elektroniczna publikacja
tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, usługi tłumaczenia tekstów.
(111) 315526
(220) 2013 04 08
(210) 412671
(151) 2018 10 31
(441) 2013 07 22
(732) ZAKŁADY CHEMICZNE UNIA SPÓŁDZIELNIA PRACY, Poznań, PL.
(540) UNIA
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 płyn, pianka i żel do mycia kuchni, płyn, pianka i żel
do mycia WC, tabletki do WC, płyn do mycia szyb, płyn i balsam
do mycia naczyń, płyn do mycia uniwersalny, mleczko do mycia
i czyszczenia-uniwersalne, proszek do czyszczenia-uniwersalny, granulki do udrażniania rur, płyn, pianka i żel do mycia łazienki, płyn,
pianka i żel do usuwania przypaleń, krążki do spłuczek, zawieszki
zapachowe do WC, kostki do WC, emulsja i zmywacz do podłóg,
emulsja woskowa do podłóg, emulsja wysokopołyskowa do podłóg,
płyn do pielęgnacji paneli, pasta płynna do podłóg, mydło w płynie
i kostce, wybielacz czyszczący, pasty do obuwia z lanoliną i samopołyskowe, środki do odświeżania obuwia z zamszu i nubuku, środki
do czyszczenia tapicerki i dywanów, środki do czyszczenia pomników i nagrobków, proszki do prania, płyn do czyszczenia płyt ceramicznych, płyn do czyszczenia szyb kominkowych i grilli, preparat
do czyszczenia lodówek, płyn do czyszczenia metalu, drewna, szkła
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i sprzętu elektronicznego, preparat do usuwania pleśni, preparat
do czyszczenia mikrofalówek, mleczko do czyszczenia łazienki,
mleczko do czyszczenia kuchni, płyn do mycia paneli antystatyczny, płyn do mycia drewna antystatyczny, płyn do mycia płytek ceramicznych, emulsja wysokopołyskowa do PCV, 35 płyn, pianka i żel
do mycia kuchni, płyn, pianka i żel do mycia WC, tabletki do WC,
płyn do mycia szyb, płyn i balsam do mycia naczyń, płyn do mycia
uniwersalny, mleczko do mycia i czyszczenia-uniwersalne, proszek
do czyszczenia uniwersalny, granulki do udrażniania rur, pianka i żel
do mycia łazienki, płyn, pianka i żel do usuwania przypaleń, krążki
do spłuczek, zawieszki zapachowe i kostki do WC, emulsja i zmywacz
do podłóg, emulsja woskowa i emulsja wysokopołyskowa do podłóg, płyn do pielęgnacji paneli, pasta płynna do podłóg, mydło
w płynie i w kostce, wybielacz czyszczący, pasty do obuwia z lanoliną
i samopołyskowe, środki do odświeżania obuwia z zamszu i nubuku, środki do czyszczenia tapicerki i dywanów, środki do czyszczenia pomników i nagrobków, proszki do prania, płyny do czyszczenia
płyt ceramicznych, szyb kominkowych i grilli, metalu, drewna, szkła
i sprzętu elektronicznego, preparaty do czyszczenia lodówek i mikrofalówek, preparat do usuwania pleśni, mleczka: do czyszczenia
łazienki i kuchni, płyn do mycia paneli antystatyczny, płyn do mycia
drewna antystatyczny, płyn do mycia płytek ceramicznych, emulsja
wysokopołyskowa do PCV.

(111) 315527
(220) 2018 05 17
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) POLSKA IZBA MOTORYZACJI, Warszawa, PL.
(540) PIM
(540)

(210) 486047

Kolor znaku: niebieski, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.04
(510), (511) 16 afisze, plakaty, atlasy, biuletyny informacyjne, blankiety, czasopisma (periodyki), broszury, gazety, kalendarze, karty
indeksowe, książki, publikacje drukowane, ulotki, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie
danych w komputerowych bazach danych, badania biznesowe, badania rynkowe, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
kompilacja informacji w komputerowych bazach danych, marketing
ukierunkowany, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, projektowanie materiałów reklamowych, opiniowanie zagadnień motoryzacyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi
badania rynku, 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw w celach edukacyjnych.
(111) 315528
(220) 2018 05 17
(210) 486054
(151) 2018 10 24
(441) 2018 07 09
(732) ZALEWSKA HANNA TKANSTYL, Łuków, PL.
(540) TKANSTYL
(510), (511) 23 przędza i nici: nici elastyczne, nici dziewiarskie, nici
krzemionkowe, nici szewskie, nici syntetyczne, nici skręcane, nici woskowane, uprzędzone nici, pasmanteria [nici], nici kauczukowe, nici
bawełniane, nici do haftu, nici z konopi, nici do szycia, nici z jedwabiu,
nici do cerowania, włókna tekstylne [nici], nici, przędza wełniana, nici,
przędza z juty, nici z włókna kokosowego, nici z włókna szklanego, nici
ze sztucznego jedwabiu, lniane nici i przędza, nici, przędza z lnu, nici
metalowe do haftu, 24 tkaniny: adamaszek, aksamit, materiały na bieliznę osobistą, bielizna wzorzysta, sukna bilardowe, brokat, brokaty,
bukram [płótno klejone], ceraty, domowe tkaniny w kuponach, drogiet
[tkaniny], drukowane tkaniny perkalowe, drukowane tkaniny w belach,
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dymka, dżersej [materiał], dziane materiały oczkowe, dzianina, dzianiny elastyczne na bieliznę dla pań, dzianiny elastyczne na górne części
garderoby damskiej, dzianiny elastyczne na odzież sportową, dzianiny
elastyczne na stroje gimnastyczne, dzianiny z przędzy bawełnianej,
dzianiny z przędzy jedwabnej, dzianiny z przędzy wełnianej, dzianiny
z przędzy z włókna chemicznego wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, pokrowce i narzuty na meble, dopasowane pokrowce na deski toaletowe [z tkanin lub substytutów tkanin], dopasowane
pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, materiały tkane do mebli, narzuty ochronne na meble z materiałów tekstylnych, narzuty ochronne
na meble ogrodowe, ochronne pokrowce [narzuty] na materace i meble, oparcia krzeseł [artykuły tekstylne], osłony w formie baldachimów,
osłony z materiału na ubikacje, pokrowce do mebli z tworzyw sztucznych, pokrowce na deski klozetowe z tekstyliów, pokrowce na deski
klozetowe, pokrowce na fotele sako, pokrowce na kanapy, pokrowce
na krzesła, pokrowce na meble z tkanin niewyprofilowane, pokrowce
z tkaniny na deski toaletowe, pokrycia mebli z tkanin i tworzyw sztucznych (niedopasowane), pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, pokrycia na meble (nieprofilowane), pokrycia na meble z tkanin, pokrycia
tekstylne i z tworzyw sztucznych na meble (nieuformowane), tekstylne pokrowce ochronne na meble, wymienne pokrowce ochronne
na siedzenia mebli [narzuty], zasłony: draperia, draperie, draperie
w postaci zasłon, draperie w postaci zasłon wykonanych z materiałów
tekstylnych, falbany falbany z tkanin [obramowanie zasłon], firanki koronkowe, gotowe zasłony tekstylne, gotowe zasłony z tworzyw sztucznych, kotary na drzwi [zasłony], lambrekiny, lambrekiny [draperie tekstylne], lambrekiny [zasłony], małe zasłony wykonane z materiałów
tekstylnych, materiały tekstylne do użytku jako zasłony do okien,
ognioodporne tekstylne zasłony prysznicowe, osłony na okna, paski
do związywania zasłon z materiałów tekstylnych, pętelki (oczka) do zasłon z materiałów tekstylnych, plisowane żaluzje przeciwsłoneczne,
podszewki do zasłon, produkty do zakrywania okien wykonane z materiałów tekstylnych, tekstylia w postaci akcesoriów okiennych, tekstylne obramowania zasłon, tekstylne uchwyty do zasłon lub pasy
do związywania zasłon, etykiety z materiału tekstylnego, chorągiewki
tekstylne do użytku przy nakryciach stołu, etykiety tekstylne do oznaczania bielizny, etykiety tekstylne do oznaczania odzieży, etykiety tekstylne na kody kreskowe, etykiety tekstylne opisujące odzież, etykiety
tekstylne opisujące bieliznę, materiały przylepne w formie naklejek
[tkanina], metki materiałowe do naprasowania, metki tekstylne do doczepiania do bielizny, metki z tkanin przyczepiane do odzieży, plakietki
z tkanin, przylepne etykiety tekstylne, samoprzylepne metki tekstylne, tekstylne etykiety drukowane, znaczniki [metki] z tkaniny do materiałów tekstylnych wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, dekoracje ścienne z tkanin, dekoracyjne tkaniny ścienne [z materiałów
tekstylnych], dekoracyjne tkaniny ścienne z materiałów tekstylnych
robione ręcznie, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, paski wykończeniowe [bordery] (ścienne tkaniny dekoracyjne), płytki ścienne z materiałów tekstylnych, pokrycia wyściełane [wiszące tkaniny dekoracyjne] na ściany, ratyna [tekstylne obicia ścienne], tkaniny ścienne,
wiszące dekoracje ścienne z jedwabiu, bielizna stołowa i pościelowa,
bielizna stołowa i kuchenne artykuły tekstylne, bielizna kuchenna, bielizna pościelowa i stołowa, bielizna stołowa, bielizna stołowa niepapierowa, bielizna stołowa tekstylna, bielizna stołowa z materiałów tekstylnych, bieżniki stołowe, bieżniki stołowe niepapierowe, bieżniki
stołowe tekstylne, bieżniki stołowe z materiałów tekstylnych, bieżniki
stołowe z tworzyw sztucznych, bieżniki [tekstylne] na blaty stołowe,
ceraty [obrusy], chorągiewki tekstylne do użytku przy nakryciach stołu, dekoracyjne tekstylne serwety na stół, frotte, jednorazowe obrusy
tekstylne, koronkowe maty stołowe nie z papieru, materiał ręcznikowy, materiały ręcznikowe [tekstylne], maty lniane, maty stołowe
(nie z papieru), nieduże artykuły tekstylne [bielizna stołowa], obrusy,
obrusy niepapierowe bielizna pościelowa i koce, artykuły tekstylne
do użytku jako pościel, baldachimy (bielizna pościelowa), baldachimy
do łóżek, baldachimy nad łóżeczka dziecięce, baldachimy [osłony
na łóżka], bielizna frotowa, bielizna pościelowa dla niemowląt, bielizna
pościelowa i stołowa, bielizna pościelowa z papieru, bielizna pościelowa z tekstylnych materiałów nietkanych, dopasowane pokrowce
na materace, jednorazowa pościel tekstylna, jedwabne koce na łóżka,
kapy na łóżka, kapy na łóżka z bawełny, kapy na łóżka ze sztucznych
włókien, koce dla niemowląt, koce dla zwierząt domowych, koce do łóżeczek dziecięcych, koce do użytku na wolnym powietrzu, koce jedwabne, koce na kanapę, koce [podkłady] na materace, koce wełniane,
kocyki dla niemowląt [rożki], tekstylne artykuły kąpielowe, bielizna
domowa, w tym ręczniki do twarzy, bielizna kąpielowa, z wyjątkiem
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odzieży, duże ręczniki, duże ręczniki kąpielowe, flanela sanitarna, frotte, japońskie ręczniki bawełniane (tenugui), jednorazowe myjki, kołdry
frotte, kołdry [poszwy], materiał ręcznikowy, materiały ręcznikowe
[tekstylne] przystosowane do dozowników, materiały ręcznikowe [tekstylne], myjki do twarzy, myjki do twarzy tekstylne, myjki do twarzy
w postaci rękawiczek, myjki do twarzy z tkaniny frotté, narzuty frotte,
poszewki na kołdry, prześcieradła kąpielowe, prześcieradła kąpielowe
(ręczniki), ręczniki, ręczniki dla dzieci, ręczniki do rąk, ręczniki do rąk
wykonane z materiałów tekstylnych, materiały tekstylne do filtrowania, arkusze płótna żaglowego do osłon, moskitiery zaprawiane insektycydami, 26 dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły
tekstylne, agrafki, agrafki do nabierania oczek do użytku przy robieniu
na drutach, aplikacje [pasmanteria], aplikacje z tkanin [pasmanteria],
artykuły pasmanteryjne z wyjątkiem nici, litery do znakowania bielizny, błyskawiczne zamki, broszki [dodatki do ubrań] cekiny, cekiny
do ozdabiania, nie z metali szlachetnych, cekiny do ubrań, cekiny mikowe, chwosty, chwosty [pasmanteria], ćwieki do odzieży, cyfry do znakowania bielizny, czółenka do wykonywania frywolitek, czółenka
do wyrobu sieci rybackich, łaty przyklejane na gorąco do dekoracji artykułów tekstylnych [artykuły pasmanteryjne], druty do robót dziewiarskich, druty dziewiarskie, dziurki przy butach, elastyczne wstążki
ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów
oraz peruki i sztuczne włosy, dodatki do odzieży, artykuły do szycia
i ozdobne artykuły tekstylne, igły i szpilki entomologiczne, ozdoby
do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki
i sztuczne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, girlandy sztuczne, kompozycje z kwiatów sztucznych,
kwiaty sztuczne, wieńce z kwiatów sztucznych, kwiaty z jedwabiu,
sztuczna ozdobnie kształtowana roślinność, sztuczne bukieciki [przypinane do sukni], sztuczne drzewa inne niż choinki, sztuczne drzewka
[inne niż choinki], sztuczne girlandy bożonarodzeniowe z lampkami,
sztuczne girlandy bożonarodzeniowe, sztuczne girlandy i wieńce,
sztuczne kwiaty przyczepiane do ubrań, sztuczne kwiaty w bukietach,
sztuczne kwiaty z papieru, sztuczne kwiaty z tkanin, sztuczne kwiaty
z tworzyw sztucznych, sztuczne listowie do użytku na zewnątrz,
sztuczne listowie do wnętrz, sztuczne owoce, sztuczne rośliny, sztuczne rośliny inne niż choinki, sztuczne warzywa, sztuczne wieńce,
sztuczne wieńce bożonarodzeniowe z lampkami zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], ozdobne zawieszki do okularów, ozdobne zawieszki do telefonów komórkowych, zawieszki inne
niż do biżuterii, łańcuszków lub breloków do kluczy, igły i szpilki entomologiczne, szpilki entomologiczne, szpilki metalowe do mocowania
owadów .

(111) 315529
(220) 2018 05 17
(210) 486056
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ALLEGRO SMART
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów on-line, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania
sklepów on-line, 35 obsługa rynków on-line w celu umożliwienia
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas
sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej
on-line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen,
usługi marketingowe, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej
w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie
mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać,
określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe,
zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu online w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny online z tym związane, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści
w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, w tym zwłaszcza w zakresie: dostawy towarów, śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, zniżek lub
podwyższenia jakości obsługi, usługi informacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, 42 usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego,
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tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych
systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów on-line.

(111) 315530
(220) 2018 05 18
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) PIETKIEWICZ MARCIN, Działdowo, PL.
(540) FARMER OLAF
(540)

(210) 486069

Kolor znaku: żółty, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 16 książki, 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(111) 315531
(220) 2018 05 18
(210) 486070
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) FUTURE PROCESSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) DiscovAir
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy komputerowe
do monitorowania jakości powietrza, system komputerowy do monitorowania jakości powietrza, aplikacja komputerowa do monitorowania jakości powietrza, programy komputerowe do badania stanu
powietrza, analizatory powietrza, programy komputerowe badające
wpływ powietrza na zdrowie, 35 gromadzenie danych, komputerowe
gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, komputerowe przetwarzanie danych, reklama, sprzedaż
programów i systemów komputerowych, 42 analiza powietrza, analizy chemiczne, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
badania w zakresie składu chemicznego powietrza, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, projektowane oprogramowania komputerowego.
(111) 315532
(220) 2018 05 18
(210) 486080
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) SENDAL MAGDALENA ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY,
Lubasz, PL.
(540) Sendal
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 zupy, kiełbasy, kiszki, kompoty, konserwy mięsne i rybne, krokiety, ryby, owoce morza, mięso, potrawy z mięsa, placki ziemniaczane, sery, tłuszcze jadalne, wędliny, dziczyzna, sałatki warzywne
i owocowe, wyroby garmażeryjne na bazie: warzyw, owoców, mięsa,
ryb, produktów mlecznych, hamburgery, hot dogi, dania gotowe
do spożycia z mięsa i ryb, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane,
dżemy, przetwory warzywne, przetwory mięsne, konserwy mięsne,
ekstrakty mięsne, drób, jaja, mleko, wyroby z mleka, jadalne oleje,
owoce i warzywa konserwowane, suszone, gotowane, galaretki jadal-

800

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ne, konfitury, przeciery owocowe i warzywne, dania mrożone na bazie: warzyw, owoców, mięsa, ryb, produktów mlecznych, dania gotowe
do spożycia z mięs i ryb, 30 ryż, mąka, cukier, bułki, chleb, tosty, gofry,
ciastka, kanapki, pierogi, lody, makarony, produkty mączne, naleśniki,
paszteciki, pieczywo, pierożki, placki, przyprawy, słodycze, spaghetti,
pizze, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby cukiernicze
mrożone, wypieki, torty, polewy cukiernicze, czekolada, czekoladki,
batony, bomboniery, napoje na bazie czekolady, galaretki owocowe,
herbatniki, lody, sorbety, pierniki, pralinki, wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze mrożone, gotowe desery [wyroby
piekarnicze], preparaty zbożowe, żywność na bazie mąki, mrożone
pieczywo, dania gotowe do spożycia na bazie mąki, mrożone półprodukty żywnościowe na bazie mąki, sosy do sałatek, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i on-line artykułów spożywczych, usługi w zakresie
badania rynku, sondaże opinii publicznej, organizowanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych i reklamowych dotyczących
zagadnień branży spożywczej i gastronomicznej, zarządzanie targami
i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, organizowanie
i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych,
usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, 41 doradztwo zawodowe w zakresie piekarnictwa, gastronomii, prowadzenia kuchni, opracowywanie przepisów kulinarnych
dla celów szkoleniowych lub rozrywkowych, organizowanie imprez
powiązanych z pokazami pieczenia, gotowania, podawania do stołu,
organizowanie klubów zainteresowań gastronomią, piekarnictwem,
organizowanie i prowadzenie programów radiowych i telewizyjnych
dotyczących prawidłowego żywienia, przygotowywania posiłków,
przepisów kulinarnych, sztuki podawania do stołu, organizowanie
konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym dotyczącej
tematyki żywienia, piekarnictwa, gastronomii, publikowanie tekstów
innych niż o charakterze reklamowym, w tym w trybie on-line, wydawanie i publikowanie czasopism, w tym czasopism branżowych oraz
książek i periodyków w formie tradycyjnej oraz z zastosowaniem sieci
informatycznych Internetu, 42 projektowanie odzieży dla potrzeb zakładów gastronomicznych i firm produkujących żywność, projektowanie i prowadzenie komputerowych platform informacyjnych o charakterze branżowym, dotyczących tematyki piekarnictwa, gastronomii,
przepisów kulinarnych, sztuki przyrządzania posiłków i podawania
do stołu, testowanie artykułów spożywczych, projektowanie wystroju
wnętrz pomieszczeń gastronomicznych, 43 opracowywanie przepisów kulinarnych dla celów gastronomicznych, usługi gastronomiczne,
hotele, motele, pensjonaty, bary, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe, zajazdy, stołówki, przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie, catering, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, usługi barów typu fast-food na wynos,
usługi cateringu zewnętrznego.

(111) 315533
(220) 2018 05 18
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) AXL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AXL polska
(540)

(210) 486089

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
granatowy
(531) 26.04.01, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 spedycja, pośrednictwo frachtowe, transport, usługi
transportu samochodami silnikowymi.
(111) 315534
(151) 2018 10 09

(220) 2018 05 19
(441) 2018 06 25

(210) 486096
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(732) GALILEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL.
(540) GALILEUM
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.12
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, instruktażowe i edukacyjne dotyczące elektryki, energetyki i gazownictwa, szkolenia dotyczące elektryki, energetyki i gazownictwa, organizacja szkoleń przemysłowych,
usługi szkolenia zawodowego, usługi w zakresie egzaminowania
i ocen prowadzących do uzyskania kwalifikacji, w szczególności kwalifikacji zawodowych z zakresu elektryki, energetyki i gazownictwa,
usługi w zakresie wydawania certyfikatów w związku z egzaminami,
45 usługi organów nadających uprawnienia.
(111) 315535
(220) 2018 05 19
(210) 486097
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) GALILEUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL.
(540) GALILEUM
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, instruktażowe i edukacyjne dotyczące elektryki, energetyki i gazownictwa, szkolenia dotyczące elektryki, energetyki i gazownictwa, organizacja szkoleń przemysłowych,
usługi szkolenia zawodowego, usługi w zakresie egzaminowania
i ocen prowadzących do uzyskania kwalifikacji, w szczególności kwalifikacji zawodowych z zakresu elektryki, energetyki i gazownictwa,
usługi w zakresie wydawania certyfikatów w związku z egzaminami,
45 usługi organów nadających uprawnienia.
(111) 315536
(220) 2018 05 19
(210) 486098
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) KŁOBUCKI MARIUSZ, Poznań, PL.
(540) ECDF
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
analizy kosztów, badania i analizy rynkowe, audyt przedsiębiorstw,
badania rynku i badania marketingowe, badania opinii publicznej,
dziedzinie, badania w działalności gospodarczej, wynajmowanie
maszyn i urządzeń dla biura, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, ekonomiczne prognozy,
informacje i porady udzielane konsumentom [punkty] informacji
konsumenckiej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, księgowość, usługi marketingowe, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, przygotowywanie zeznań podatkowych, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, sondaże opinii, przygotowywanie zeznań podatkowych, rachunkowość, reklama, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, udzielanie porad dla konsumentów o produktach, statystyczne zestawienia,, 36 analizy finansowe, doradztwo kredytowe,
doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie długów,
doradztwo finansowe, informacje finansowe, usługi finansowe, fundusze inwestycyjne wzajemne, inwestycje kapitałowe, zarządzanie
finansami, usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, doradztwo finansowe w zakresie rozliczeń, 42 badania naukowe, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
usługi doradcze i informacyjne w zakresie technologii informacyjnej,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
projektowanie oprogramowania komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie projektów technicznych .
(111) 315537
(220) 2018 05 19
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) BILLENNIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 486102
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(540) PAPERLESS TRUST
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania: czytniki [sprzęt
do przetwarzania danych], programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe, nagrane, sprzęt peryferyjny do komputerów, komputery i sprzęt przetwarzający dane, 35 komputerowe
zarządzanie plikami, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie
danych do-), systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych
bazach danych, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla
osób trzecich, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, 38 elektroniczne przesyłanie wiadomości, przesyłanie informacji cyfrowych, usługi przesyłania danych
komputerowych, przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów,
elektroniczne przesyłanie plików, elektroniczne przesyłanie danych,
usługi przesyłania danych dostępne za pomocą hasła, poczta elektroniczna, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, udostępnianie komputerowej bazy danych, transmisja danych przez Internet, przydzielanie dostępu do Internetu, transmisja plików cyfrowych, 42 analizy
systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie
oprogramowania komputerowego, tworzenie oprogramowania
komputerowego, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych,
usługi kodowania danych, usługi kodowania danych, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja obrazów
z formy fizycznej na formę elektroniczną, konwersja tekstu na format
cyfrowy, konwersja danych elektronicznych, digitalizacja dokumentów, digitalizacja dokumentów [skanowanie], integracja oprogramowania komputerowego, integracja systemów i sieci komputerowych,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
usługi bezpieczeństwa komputerowego w postaci administrowania
certyfikatami cyfrowymi.
(111) 315538
(220) 2018 05 21
(210) 486118
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) STUDZIŃSKI JAROSŁAW AKADEMICKI OŚRODEK
KSZTAŁCENIA, Łódź, PL.
(540) AOK AKADEMICKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 315539
(220) 2018 05 21
(210) 486121
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) JURASZ MAŁGORZATA KRÓLOWA POKOJU, Kraków, PL.
(540) Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
Ks. apostolat margaretka
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony, żółty, ciemnożółty, niebieski
(531) 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.14, 05.05.04
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(510), (511) 38 emisja radiowa, telewizyjna, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, 45 organizacja zgromadzeń religijnych.

(111) 315540
(220) 2018 05 21
(151) 2018 10 18
(441) 2018 07 02
(732) KOSMOWSKI JAN, Kraków, PL.
(540) Kosmowski Doskonałość to proces
(540)

(210) 486124

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.12, 18.01.23, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych,
37 usługi stacji naprawy pojazdów, organizacja naprawy pojazdów,
kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem naprawy, usługi informacyjne i doradcze w związane z naprawą pojazdów, usługi napraw
awarii pojazdów, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, obsługa
i naprawy pojazdów silnikowych, 39 wynajem pojazdów.
(111) 315541
(220) 2018 05 21
(210) 486128
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) STUDIO FILMOWE KRONIKA POLSKA KRONIKA FILMOWA,
Warszawa, PL.
(540) Studio Filmowe KRONIKA POLSKA KRONIKA FILMOWA
(540)

(531) 26.04.05, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 filmy, filmy kinematograficzne, film kinematograficzny
naświetlony, filmy wideo, nagrane filmy, naświetlone filmy światłoczułe, naświetlone taśmy filmowe, obiektywy do filmów, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nagrywania
filmów, urządzenia do odtwarzania filmów, urządzenia do produkcji
filmów, kamera filmowa, 40 kopiowanie filmów, wywoływanie filmów, reprodukcja filmów kinematograficznych, kopiowanie filmów
kinowych, obróbka taśmy filmowej, obróbka taśm filmów kinematograficznych, kopiowanie filmów kinowych na potrzeby telewizji,
remastering filmów z jednego formatu na inny, udzielanie informacji
związanych z przetwarzaniem filmów kinematograficznych, 41 produkcja filmów kinowych, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy
pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dystrybucja filmów,
montaż filmów, obsługa studia filmowego, pisanie scenariuszy filmowych, pokazy filmów kinowych, prezentacja filmów, produkcja efektów specjalnych do filmów, produkcja filmów dla telewizji, produkcja
filmów szkoleniowych, produkcja filmów w celach edukacyjnych,
produkcja filmów w celach rozrywkowych, przedstawianie filmów,
przygotowanie napisów do filmów, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, udostępnianie informacji dotyczących filmów, usługi produkcji filmów, usługi wypożyczania filmów, wynajem kamer
filmowych, usługi studiów filmowych, usługi w zakresie produkcji
filmów kinematograficznych, wypożyczanie urządzeń oświetleniowych do planów filmowych i studiów filmowych.
(111) 315542
(220) 2018 05 21
(210) 486130
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) TEAM PREVENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, PL.
(540) FORUM ZDROWEGO BIZNESU
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, jasnoszary, szary
(531) 17.02.01, 17.02.04, 17.02.25, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji informacji
handlowej, analizy kosztów, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, informacja
o działalności gospodarczej, specjalistyczne doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
analiza kosztów, marketing, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, analizy rynku,
organizowanie targów, wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi doradcze i pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 41 prowadzenie usług w zakresie: porady w zakresie edukacji
lub kształcenia, edukacja, nauczanie, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, informacja o edukacji, informacja o rekreacji, poprawianie kondycji poprzez kluby zdrowia, kultura fizyczna, gimnastyka z instruktażem, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie zawodów sportowych, usługi trenerskie, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, udostępnianie ośrodków
rekreacji, usługi trenerskie, informacje o wypoczynku, wypożyczanie
sprzętu sportowego, instruktaże, organizowanie i prowadzenie i obsługa konferencji oraz seminariów, sympozjów, zjazdów, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw
z dziedziny edukacji, edukacyjne pokazy innowacyjnych wyrobów
i technologii, publikowanie książek, pisanie tekstów innych niż reklamowe, fotoreportaże, 44 prowadzenie usług w zakresie: aromaterapia, chirurgia plastyczna, detoksykacja po przedawkowaniu środków
odurzających, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja, usługi klinik medycznych, masaż, usługi farmaceutów w zakresie sporządzania leków
recepturowych, masaż, opieka pielęgniarska medyczna, opieka zdrowotna, salony piękności, placówki opieki medycznej, pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, usługi sanatoryjne, usługi
sauny, usługi solaria, usługi terapeutyczne, usługi doradcze w dziedzinie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi logopedyczne, usługi medycyny alternatywnej, wypożyczanie sprzętu medycznego.

(111) 315543
(220) 2018 05 21
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) UKRGOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 486132

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 26.03.23, 26.04.01, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.11, 26.04.12,
26.05.04, 26.07.17, 26.07.25, 29.01.13
(510), (511) 29 mleko, mleko skondensowane, mleko zagęszczone,
35 usługi handlu hurtowego związane z następującymi produktami:
mleko, mleko skondensowane, mleko zagęszczone, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: mleko, mleko
skondensowane, mleko zagęszczone.
(111) 315544
(220) 2018 05 21
(210) 486136
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) Anti-Aftal
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów,
maści kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne
do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowe-

Nr 3/2019

go do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze,
ekstrakty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne
do celów leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów,
proszków, pianek, aerozoli, 10 wyroby medyczne inne niż do celów
leczniczych.

(111) 315545
(220) 2018 05 21
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) JAKUBOWSKA LIDIA, Milanówek, PL.
(540) SILKADORE
(540)

(210) 486142

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież i dodatki do odzieży z jedwabiu.
(111) 315546
(220) 2018 05 21
(210) 486149
(151) 2018 10 18
(441) 2018 07 02
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AromaVap
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w postaci kremów,
kosmetyki w formie żelów, kremy do ciała, mydła, nielecznicze pasty do zębów, preparaty do kąpieli, odświeżacze do ust w aerozolu,
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do czyszczenia
protez zębowych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
olejki eteryczne, 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne,
leki, witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych, mineralne
wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe
do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty
biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne
do celów medycznych, szczepionki, surowice, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, leki weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze, 10 wyroby medyczne,
aparaty i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, aparatura
i instrumenty dentystyczne, przyrządy do fizykoterapii, przyborniki
lekarskie, bandaże, poduszki do celów leczniczych, aparaty i narzędzia weterynaryjne.
(111) 315547
(220) 2018 05 22
(210) 486153
(151) 2018 10 18
(441) 2018 07 02
(732) PPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) TORUŃSKIE WÓDKI GATUNKOWE T 1884 PLUM VODKA
ŚLIWOWICA POLSKA
(540)

(531) 24.03.07, 24.03.13, 03.03.01, 24.01.20, 26.04.02, 26.04.09,
26.04.18
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 315548
(220) 2018 05 22
(151) 2018 10 18
(441) 2018 07 02
(732) BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) autopay

(210) 486154
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(540)

Kolor znaku: granatowy, różowy, pomarańczowy, czarny
(531) 26.07.03, 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje komputerowe
do pobrania, elektroniczne bazy danych, elektroniczne bazy danych
zapisane na nośnikach komputerowych, komputerowe bazy danych,
mobilne aplikacje, oprogramowanie do przetwarzania płatności
elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby
trzecie, oprogramowanie do przetwarzania transakcji biznesowych,
oprogramowanie do technologii biznesowych, oprogramowanie
do telefonów komórkowych, oprogramowanie do tabletów, oprogramowanie do smartfonów, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania
danych, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji finansowych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania komunikacji, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania
płatności elektronicznych, oprogramowanie komputerowe do e-handlu, oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego
umożliwiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej,
oprogramowanie komputerowe dla celów biznesowych, oprogramowanie użytkowe do telefonów komórkowych, oprogramowanie
użytkowe do urządzeń bezprzewodowych, programy komputerowe
dotyczące spraw finansowych, programy komputerowe (oprogramowanie do pobrania), 35 marketing bezpośredni, usługi marketingu
bezpośredniego, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego,
marketing finansowy, marketing internetowy, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, usługi
reklamowe, usługi reklamowe i marketingowe, usługi promocyjne,
usługi reklamowe za pośrednictwem baz danych, przeprowadzanie
badań rynkowych za pomocą komputerowej bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami, komputerowe zarządzanie bazami danych,
dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji
kontaktowych za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji
handlowych z internetowych baz danych, dostarczanie informacji
handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych, 36 bankowość internetowa, dokonywanie transakcji finansowych, elektroniczne przetwarzanie płatności, elektroniczne przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, elektroniczny
transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji,
handel walutami i wymiana walut, handel walutami on-line w czasie rzeczywistym, komputerowe usługi informacyjne dotyczące zarządzania finansami, obsługa płatności, osobiste usługi finansowe,
pośrednictwo w usługach finansowych, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, przetwarzanie płatności elektronicznych,
przetwarzanie płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu
przedpłaconych kart, skomputeryzowane usługi bankowe, skomputeryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi dotyczące
danych finansowych, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą
telefonu, usługi finansowe, usługi finansowania, usługi pośrednictwa
finansowego, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi w zakresie elektronicznych płatności, usługi w zakresie
płatności zdalnych, usługi finansowe świadczone za pośrednictwem
Internetu i za pomocą telefonu, usługi ubezpieczeniowe, usługi
ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, zautomatyzowane usługi
płatnicze, zarządzanie finansami, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów informatycznych, projektowanie syste-
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mów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie systemów informatycznych związanych z finansami, tworzenie platform
internetowych do handlu elektronicznego, opracowywanie, wdrożenie instalacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego w zakresie systemów informatycznych związanych z finansami, opracowywanie, instalacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego
dotyczącego obsługi transakcji finansowych, usługi projektowania
oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania
komputerowego.

(111) 315549
(220) 2018 05 29
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) AGROKORDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szosa Turecka, PL.
(540) COR’NICHON
(540)

(210) 486517

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 ogórki konserwowe.
(111) 315550
(220) 2018 05 29
(210) 486524
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) FLEXHR DORADZTWO PERSONALNE AGENCJA
ZATRUDNIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) FlexHR
(540)

Kolor znaku: czerwony, fioletowy
(531) 26.13.25, 26.01.02, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, agencje zatrudnienia tymczasowego, dostarczanie informacji
dotyczących rekrutacji pracowników, organizowanie i prowadzenie
targów pracy, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, usługi
dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, usługi biur pośrednictwa
pracy, profesjonalne usługi w zakresie rekrutacji, reklama rekrutacji
personelu, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, konsultacje i doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, leasing pracowniczy, doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, dostarczanie
informacji na temat zatrudnienia za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, przeprowadzanie testów na potrzeby sprawdzenia
kompetencji zawodowych, przeprowadzanie programów motywacyjnych dla pracowników, badania rynkowe, badania biznesowe,
badania dotyczące informacji biznesowych, doradztwo biznesowe,
doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, 41 kursy szkoleniowe, prowadzenie warsztatów [szkolenia], usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne
i szkoleniowe), doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, konferencje (organizowanie i prowadzenie-), organizowanie i prowadzenie konferencji
związanych z biznesem, edukacją, organizowanie i prowadzenie wykładów, usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami
zarządzania pracownikami, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi
publikacji.
(111) 315551
(220) 2018 05 29
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) HEALTHUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 486525
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(540) AioCare
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, pomiarowe, sprawdzające, sygnalizacyjne i kontrolne do rozwijania i optymalizacji systemów do terapii inhalacyjnej i diagnostyki układu oddechowego,
aplikacje do pobrania na smartfony do monitorowania funkcji układu
oddechowego, aplikacje komputerowe do pobrania do monitorowania funkcji układu oddechowego, aplikacje mobilne do pobrania
do monitorowania funkcji układu oddechowego, oprogramowanie
i aplikacje do urządzeń przenośnych do monitorowania funkcji układu oddechowego, oprogramowanie komputerowe związane z monitorowaniem funkcji układu oddechowego, oprogramowanie komputerowe do pomiaru i zapisu funkcjonowania płuc, oprogramowanie
komputerowe do sterowania urządzeniami medycznymi, komputery
przystosowane do pomiaru i zapisu funkcjonowania płuc, elektroniczna aparatura monitorująca, inna niż do celów medycznych, monitory oddechu [niemedyczne], spirometry do użytku naukowego,
powyższe towary nie są związane z towarami stosowanymi do pielęgnacji zębów, w chirurgii stomatologicznej, ortodontycznej lub
w laboratoriach stomatologicznych, 10 aparaty i instrumenty medyczne związane z układem oddechowym, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli związane z układem oddechowym, towary
do użytku w zakresie medycyny zajmującej się układem oddechowym, przyrządy do terapii oddechowej, spirometry [aparatura medyczna], spirometry do badania czynności płuc, aparatura do pomiaru, testowania i zapisu funkcjonowania płuc, mierniki do przepływu
wydychanego powietrza, urządzenia do pomiaru funkcjonowania
płuc, urządzenia monitorujące oddychanie, urządzenie do badania
działania płuc do użytku medycznego, urządzenia do kontrolowania
parametrów płucnej wymiany gazowej, urządzenia do łagodzenia
trudności z oddychaniem, urządzenia do badania czynności płuc,
nebulizatory do terapii oddechowej, inhalatory do użytku medycznego, elektryczna aparatura i instrumenty medyczne w zakresie inhalacji i pneumologii, elektryczna aparatura i instrumenty medyczne
do analizy, diagnozy i terapii w zakresie zaburzeń układu oddechowego, w szczególności sprzęt do spirometrii i sprzęt do oksymetrii,
części i akcesoria do wymienionych towarów, w szczególności zawory, czujniki przepływu, ustniki, pierścienie uszczelniające, powyższe towary nie są związane z towarami stosowanymi w pielęgnacji
zębów, w chirurgii stomatologicznej, ortodontycznej lub w laboratoriach stomatologicznych, 42 projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, projektowanie i opracowywanie
technologii medycznej, badania naukowe i przemysłowe w zakresie
inhalacji, pneumologii diagnostycznej i terapeutycznej, badania kliniczne w dziedzinie chorób układu oddechowego, projektowanie
sprzętu komputerowego i oprogramowania w zakresie medycyny
zajmującej się układem oddechowym, usługi rozwijania sprzętu
komputerowego i oprogramowania komputerowego w zakresie medycyny zajmującej się układem oddechowym, 44 usługi medyczne
w zakresie monitorowania funkcjonowania płuc pacjentów, udzielanie informacji w zakresie medycyny zajmującej się układem oddechowym, usługi medyczne w dziedzinie inhalacji i pulmonologii,
usługi telemedyczne, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 315552
(220) 2018 05 29
(210) 486528
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) DOGMAT SYSTEMY SPÓŁKA AKCYJNA, Suchy Las, PL.
(540) TBN Twoje Bezpieczne Należności
(540)

Kolor znaku: fioletowy, różowy, czarny
(531) 24.01.01, 24.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, fakturowanie, sporządzanie faktur, audyt finansowy, audyt przedsiębiorstw,
audyt działalności gospodarczej, audyt sprawozdań finansowych,
rachunkowość, księgowość i audyt, doradztwo związane z audytem,
36 usługi w zakresie faktoringu faktur, usługi w zakresie dyskonta
faktur, windykacja, skomputeryzowana windykacja wymagalnych
należności, elektroniczne usługi windykacji należności, windykacja
należności i odzyskiwanie długów, windykacja należności i odzysk

Nr 3/2019

długu, usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, finansowanie projektów, zapewnianie finansowania, finansowanie pożyczek, usługi finansowania, finansowe usługi konsultingowe,
indywidualne planowanie finansowe, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, pomoc finansowa, inwestycje finansowe, organizowanie transakcji finansowych, zarządzanie ryzykiem finansowym, usługi finansowo-inwestycyjne, informacja finansowa, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, zapewnienie finansowania dla firm, zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw,
usługi finansowe dla spółek, usługi finansowe, pieniężne i bankowe,
ściąganie należności i faktoring.

(111) 315553
(220) 2018 05 30
(210) 486538
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) THE HOUSE OF FABLES ROBASZYŃSKI-JANIEC SPÓŁKA
JAWNA, Warszawa, PL.
(540) TRAINS VR
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny, niebieski, brązowy
(531) 15.07.01, 07.11.15, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 9 symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, aplikacje komputerowe do pobrania, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz
odtwarzania dźwięku lub obrazów, dyski kompaktowe [CD-ROM-y],
dyski optyczne, ekrany wideo, filmy rysunkowe animowane, grafika
do pobrania do telefonów komórkowych, interfejsy komputerowe,
kamery wideo, komputery, komputery do noszenia na ciele lub
w ubraniach, monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub
w ubraniach, odtwarzacze płyt DVD, oprogramowanie gier, optyczne nośniki danych, pamięci komputerowe, programy komputerowe
nagrane, smartfony, sprzęt komputerowy, tablety, oprogramowanie
rzeczywistości wirtualnej, okulary do rzeczywistości wirtualnej, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, 28 gry planszowe, gry
przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie,
kontrolery do konsoli gier, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne, przenośne gry i zabawki posiadające funkcje
telekomunikacyjne, urządzenia do gier, gry-łamigłówki, gry elektroniczne, gry.
(111) 315554
(220) 2018 05 30
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) NEO ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Neo Energy
(540)

(210) 486550

Kolor znaku: niebieski, jasnozielony, czarny
(531) 01.15.09, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.19, 26.07.04, 26.11.03,
26.11.14, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 energia elektryczna, 39 dostawa energii elektrycznej,
40 wytwarzanie energii.
(111) 315555
(220) 2018 05 30
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) AVET PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 486552

Nr 3/2019
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(540) UNIREGEN
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, balsamy inne niż
do celów medycznych, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje chroniące
przed promieniowaniem słonecznym, farby do włosów, farby do brody, henna [barwnik kosmetyczny], kosmetyki do brwi, kosmetyki
do rzęs, lakier do włosów, lakier do paznokci, maski kosmetyczne,
odżywki do włosów, ołówki do brwi, płyny do pielęgnacji włosów,
preparaty do kręcenia włosów, preparaty do prostowania włosów,
suche szampony, szampony, rzęsy sztuczne, zestawy kosmetyków,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy i preparaty
witaminowe, mineralne dodatki do żywności w postaci suplementów,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, suplementy diety dla
ludzi, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze,
napary lecznicze, herbatki lecznicze, preparaty medyczne, materiały
do leczenia zębów, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, medyczne preparaty
do odchudzania, dietetyczne napary do celów medycznych, kapsułki
odchudzające, dodatki dietetyczne w formie napojów, napoje stosowane w lecznictwie, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, preparaty dietetyczne do użytku medycznego, preparaty
witaminowe w postaci suplementów diety, preparaty zmniejszające
apetyt, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety
do użytku medycznego, suplementy ziołowe w płynie, tabletki wspomagające odchudzanie, ziołowe suplementy diety dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla diabetyków wszystkie wyżej wymienione
towary nie są przeznaczone dla zwierząt.
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należności i odzyskiwanie długów, windykacja należności i odzysk
długu, usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, finansowanie projektów, zapewnianie finansowania, finansowanie pożyczek, usługi finansowania, finansowe usługi konsultingowe,
indywidualne planowanie finansowe, gromadzenie funduszy i sponsorowanie finansowe, pomoc finansowa, inwestycje finansowe, organizowanie transakcji finansowych, zarządzanie ryzykiem finansowym, usługi finansowo-inwestycyjne, informacja finansowa, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, zapewnienie finansowania dla firm, zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw,
usługi finansowe dla spółek, usługi finansowe, pieniężne i bankowe,
ściąganie należności i faktoring.

(111) 315559
(220) 2018 05 30
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) DĄBEK ŁUKASZ DIVENTI, Leżajsk, PL.
(540) zbita szybka
(540)

(210) 486576

(111) 315558
(220) 2018 05 29
(210) 486570
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) DOGMAT SYSTEMY SPÓŁKA AKCYJNA, Suchy Las, PL.
(540) DS DOGMAT SYSTEMY
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.05,
26.04.10, 26.04.11, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.05
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami
komórkowymi, usługi handlu detalicznego w zakresie akcesoriów
telefonicznych i komputerowych, reklama i marketing w zakresie
usług serwisowych urządzeń elektronicznych, reklama w Internecie
dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem komputerowej
sieci komunikacyjnej, usługi w zakresie tworzenia marki, promocja,
reklama i marketing stron internetowych on-line, reklama poprzez
wszystkie publiczne środki komunikacji, informacja marketingowa
na temat usług serwisowych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do telefonów komórkowych, udzielanie informacji o działalności gospodarczej dotyczącej franchisingu, informacja handlowa
wspomagana komputerowo, udzielanie informacji handlowych
w zakresie usług serwisowych urządzeń elektronicznych, informacje na temat metod sprzedaży, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat usług serwisowych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do telefonów komórkowych, handlowe
informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów
i usług, 37 instalowanie i naprawa telefonów, naprawa lub konserwacja aparatów telefonicznych, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu telefonicznego, usługi ładowania baterii do komputerów
i telefonów, naprawa komputerów, usługi instalacji komputerów,
usługi konserwacji komputerów, naprawa i konserwacja urządzeń
elektronicznych, naprawa i konserwacja elektronicznych paneli wyświetlających, usługi naprawcze w zakresie elektronicznego sprzętu
biznesowego, naprawa lub konserwacja maszyn i urządzeń elektronicznych, instalowanie i naprawa sprzętu telekomunikacyjnego, wymiana baterii, telefoniczne udzielanie informacji na temat usług serwisowych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do telefonów
komórkowych, udzielanie informacji konsumenckich o produktach
i usługach w zakresie usług serwisowych urządzeń elektronicznych
oraz akcesoriów do telefonów komórkowych, 42 odblokowywanie telefonów komórkowych, usługi komputerowe, odzyskiwanie
danych z komputerów, usługi diagnostyki komputerowej, naprawa
oprogramowania komputerowego, instalacja, utrzymanie, naprawa
i serwis oprogramowania komputerowego.

Kolor znaku: różowy, czarny, fioletowy
(531) 27.05.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, fakturowanie, sporządzanie faktur, audyt finansowy, audyt przedsiębiorstw,
audyt działalności gospodarczej, audyt sprawozdań finansowych,
rachunkowość, księgowość i audyt, doradztwo związane z audytem,
36 usługi w zakresie faktoringu faktur, usługi w zakresie dyskonta
faktur, windykacja, skomputeryzowana windykacja wymagalnych
należności, elektroniczne usługi windykacji należności, windykacja

(111) 315560
(220) 2018 05 30
(210) 486578
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) Arcona Property Fund N.V., Amsterdam, NL.
(540) TUŻTUŻ
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej
towarów takich jak: artykuły spożywcze, pieczywo, słodycze, wyroby cukiernicze, mięso, wędliny, owoce i warzywa, artykuły chemii
gospodarczej i kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego, leki,
preparaty witaminowe i lecznicze, kwiaty cięte i doniczkowe, artykuły kwiaciarskie, odzież, obuwie, telefony komórkowe i akcesoria
GSM, artykuły wędkarskie i zoologiczne, artykuły elektrotechniczne,

(111) 315556
(220) 2018 05 30
(210) 486553
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) OILER ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Oiler Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, szary
(531) 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 40 utylizacja i zagospodarowanie odpadów, 41 edukacja
ekologiczna, 42 ochrona środowiska-doradztwo.
(111) 315557
(220) 2018 05 30
(210) 486567
(151) 2018 10 29
(441) 2018 07 09
(732) TALAREK MAREK JAN, Warszawa, PL.
(540) SYSTEMA POLAND
(510), (511) 41 szkolenia sportowe, prowadzenie warsztatów (szkolenia).
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narzędzia ogrodnicze, sprzęt komputerowy i fotograficzny, biżuteria
oraz upominki, 36 usługi w zakresie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, dzierżawa pomieszczeń sklepowych.

(111) 315561
(220) 2012 04 11
(210) 399285
(151) 2018 10 18
(441) 2012 07 16
(732) ARES BRACIA MACIOŁEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) ARES BRACIA MACIOŁEK
(540)

(531) 03.01.08, 03.06.03, 27.05.01
(510), (511) 3 środki do mycia, czyszczenia i higieny zwierząt, szampony dla psów, środki kosmetyczne dla zwierząt, 5 leki do celów weterynaryjnych, środki weterynaryjne, dodatki do karmy i preparaty dietetyczne dla zwierząt, środki dezynfekcyjne, preparaty do stosowania
na sierść i skórę zwierząt w celach leczniczych, środki przeciwgrzybiczne dla zwierząt, środki odstraszające insekty dla zwierząt, obroże przeciw pasożytom i przeciw insektom dla zwierząt, 18 kagańce, obroże,
smycze, ubrania dla zwierząt, 35 ściółki dla zwierząt, środków do mycia, czyszczenia i higieny zwierząt, środków weterynaryjnych, środków
dezynfekcyjnych dla zwierząt, środków przeciw pasożytom i insektom
dla zwierząt, 43 hotele dla zwierząt, 44 usługi weterynaryjne, usługi
pielęgnacyjne, usługi hodowli i rozmnażania zwierząt.
(111) 315562
(220) 2014 08 05
(151) 2018 10 30
(441) 2014 11 24
(732) P & A COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzekuń, PL.
(540) mimi
(540)

(210) 431937

Kolor znaku: biały, niebieski, fioletowy
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, kosmetyki, perfumy, olejki eteryczne, preparaty do mycia, dezodoranty
do użytku osobistego, odświeżacze do ust w aerozolu, preparaty
do golenia, 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 pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne,
lakiery do włosów, olejki perfumeryjne, pasty, proszki i płyny do zębów, lakiery do paznokci, toniki, żele, odżywki, sole wspomagające
wyszczuplanie, maski do zabiegów kosmetycznych, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające,
preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, cienie,
pudry, fluidy-make-up, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze do paznokci, kosmetyki do opalania, płyny i proszki do prania,
płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb,
płyny do mycia powierzchni, saszetki zapachowe do bielizny, środki
do namaczania bielizny, preparaty do czyszczenia, krochmal, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, preparaty do odtłuszczania,
środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, pasty do skór, preparaty do polerowania, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, w szczególności dla dzieci i niemowląt,
do pielęgnacji dla seniorów, do higieny w tym do higieny intymnej,
do demakijażu, ściereczki do czyszczenia nasączane detergentami,
w szczególności do pielęgnacji i czyszczenia mebli, łazienek, płyt
ceramicznych, kominków, kuchni, kokpitów samochodowych, elementów plastikowych w samochodzie, elementów skórzanych, szyb,
ekranów LCD, ekranów i paneli komputerowych, płyt marmurowych
i kamiennych, elementów z metali, bawełna dla celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, patyczki kosmetyczne, patyczki
higieniczne dla dzieci, patyczki do czyszczenia uszu, płatki kosmetyczne, płatki kosmetyczne nawilżane, płatki do demakijażu, płatki
nawilżane dezodoryzujące, chusteczki dezodorujące i antyperspira-

Nr 3/2019

cyjne, jednorazowe ściereczki nasączane wodą kolońską, waciki dla
celów kosmetycznych, kosmetyki samochodowe.

(111) 315563
(220) 2015 03 23
(210) 440553
(151) 2018 04 17
(441) 2015 07 06
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Polska Orkiestra Radiowa POLSKIE RADIO
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
dyski optyczne komputerowe, dyskietki, dystrybutory dysków, filmy
do nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety wideo, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania
informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze,
16 dzienniki, czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalendarze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki,
artykuły papiernicze, materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji,
38 usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, prowadzenia
transmisji z imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, zbierania i przekazywania informacji, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania audycji radiowych
i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie organizowania imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych,
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie nagrywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych,
nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usługi
wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwiękowych,
biura redakcyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych.
(111) 315564
(220) 2015 12 01
(210) 449903
(151) 2018 10 19
(441) 2016 02 29
(732) BAŁDYGA JÓZEF ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO JBB,
IMPORT-EKSPORT, JÓZEF BAŁDYGA, Łyse, PL.
(540) dobrowolska
(510), (511) 35 badanie rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, opinie, sondaże, usługi umożliwiające odbiorcom dogodny
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez internet w branżach: odzieżowej, obuwniczej.
(111) 315565
(220) 2017 08 22
(210) 475597
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) NOWAKOWSKA-MAREK ANITA, BOCZEK WIOLETTA
PROMOMARKA SPÓŁKA CYWILNA, Laski, PL.
(540) HUTIK
(540)

(531) 27.05.01, 26.05.01, 26.03.04, 26.05.16, 26.13.25
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(510), (511) 18 torby, torby odblaskowe, dyplomatki, aktówki kufry,
torebki, torby na zakupy, torby plażowe, torby podróżne, torby szkolne, teczki, tornistry, etui na klucze, kasetki ze skóry, parasole, parasolki, pasy i paski skórzane, plecaki, portfele, portmonetki, sakiewki,
sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, walizki, walizy, nosidełka dla
dzieci, futra, siatki na zakupy, materiały odblaskowe, pokrowce podróżne na ubrania, worki i pokrowce odblaskowe, 25 odzież, odzież
ze skóry i z imitacji skóry, odzież odblaskowa, obuwie, nakrycia głowy, materiały odblaskowe do odzieży.

(111) 315566
(220) 2017 12 27
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) DOMAŃSKI JERZY, Dąbrowa Górnicza, PL.
(540) DOMFIT FITNESS FOR YOU
(540)

(210) 480561

Kolor znaku: brązowy, ciemnozielony, czarny
(531) 01.01.04, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 dietetyczne środki żywności, zwłaszcza do ćwiczeń
fitness, odżywki dla celów leczniczych i suplementy diety, 9 nagrane nośniki elektroniczne z ćwiczeniami fitness, 16 książki i poradniki
w zakresie ćwiczeń fitness, 25 odzież sportowa, 28 sprzęt sportowy
i do ćwiczeń fitness, 29 odżywki proteinowe, 30 odżywki węglowodanowe, 41 sport i fitness, prowadzenie zajęć fitness, usługi klubów
fitness, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fitness, udostępnianie
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie informacji
dotyczących treningu fitness za pomocą portali on-line, organizacja
kursów, szkoleń i obozów treningowych z zakresu ćwiczeń fitness,
43 bary przekąskowe i sałatkowe, kawiarnie, catering, 44 usługi dietetyków, doradztwo dietetyczne w odniesieniu do ćwiczeń fitness.
(111) 315567
(220) 2018 02 20
(210) 482578
(151) 2018 09 28
(441) 2018 06 04
(732) YORK PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo k/Poznania, PL.
(540) AZUR
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski, pomarańczowy,
żółty
(531) 01.15.11, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.03, 29.01.15
(510), (511) 20 oprawy do mopów, mioteł i szczotek, wieszaki
na ubrania, wieszaki stojące, kosze niemetalowe, kosze z pokrywką,
kosze z tworzyw sztucznych, kosze do przechowywania, haczyki
na zasłony prysznicowe, wkładki do zlewozmywaków, maty wyjmowane do zlewu, zatyczki do zlewów, nie z metalu, wkładki do zlewozmywaków, 21 przybory kuchenne nieelektryczne, zawarte w tej
klasie, naczynia do gospodarstwa domowego, wiadra łazienkowe,
wiadra z wyżymaczkami do mopów, wiadra z wyciskarkami do mopów, niemetalowe kije do mioteł, mopów i szczotek, niemetalowe
trzonki do mioteł, mopów i szczotek, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, ścierki, zmywaki ścierne, zmywaki do szorowania,
przybory kosmetyczne, przybory toaletowe, przybory kosmetyczne
i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, szufelki do zamiatania, szufelki
lub przyrządy do zbierania okruszków, przybory kuchenne nieelektryczne, zawarte w tej klasie, naczynia do gospodarstwa domowego,
szczotki do mycia, szczoteczki do paznokci, szczoteczki do zębów,
szczotki do ciała, szczotki do: czyszczenia pojemników, butelek,
do misek klozetowych, szczotki do mycia naczyń, szczotki do szorowania, miotły do sprzątania, mopy, wkłady do mopów, ściągacze
do wody, myjki, zmiotki, wiadra do użytku w gospodarstwie domowym, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki do prania, zesta-
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wy akcesoriów do pomieszczeń klozetowych, klamerki do mocowania bielizny, zmywaki metalowe do szorowania, suszarki do suszenia
bielizny, rękawice do kąpieli, gąbki, gąbki do celów domowych, gąbki
toaletowe, gąbki do mycia samochodu, ścierki, ścierki do mycia podłóg, ścierki do wycierania kurzu, do mebli, ściereczki do osuszania
szkła, zmywaki, zmywaki kuchenne, foremki, wkładki do zlewozmywaków, mydelniczki, zestawy szczotek toaletowych, dozowniki
do papieru toaletowego, uchwyty na papier toaletowy, kosze na pranie, rękawice kuchenne, rękawice ogrodnicze, rękawice do ścierania
kurzu, rękawice gumowe do użytku domowego, wieszaki na ręczniki,
klamerki do wieszania ubrań na sznurze, skrobaczki do użytku domowego, mydelniczki, rolki do usuwania kłaczków, łapki na insekty,
łapki do garnków, maty do pieczenia, gąbki do mycia naczyń, kosze
na śmieci, niemetalowe kije do mioteł, mopów i szczotek, niemetalowe trzonki do mioteł, mopów i szczotek, 35 usługi sprzedaży za pomocą Internetu oraz usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w zakresie towarów: drabiny metalowe oraz kije metalowe do szczotek,
papier, papier do pieczenia, folia do żywności, folia do żywności, folia
spożywcza, bielizna stołowa papierowa, worki na śmieci, chłonne arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub plastiku do pakowania żywności, papierowe
torebki, papier śniadaniowy, torebki i rękawy do pieczenia, bielizna
stołowa papierowa, filtry do kawy, meble, wyroby z drewna, korka,
trzciny, wikliny, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych:
kosze, skrzynie, skrzynki, kufry, kuferki, parasolniki, tace, tacki, chlebaki, podkładki, folia aluminiowa, folia metalowa do gotowania, folia
metalowa do pakowania, trzonki metalowe, kije do mioteł, szczotek, trzepaczki do dywanów, oprawy do mioteł i szczotek, wieszaki
na ubrania, wieszaki stojące, haki do wieszania odzieży, pojemniki
niemetalowe, materace, poduszki, kołdry, śpiwory, tekstylia, bielizna pościelowa domowa, stołowa, ręczniki, chusteczki, rękawice
do gospodarstwa domowego, przybory kuchenne nieelektryczne,
naczynia do gospodarstwa domowego, przybory toaletowe, przybory kosmetyczne, szczotki, szczoteczki do paznokci, szczoteczki
do zębów, szczotki do ciała, szczotki do: czyszczenia pojemników,
butelek, do misek klozetowych, szczotki do mycia naczyń, szczotki
do szorowania, miotły, mopy, wkłady do mopów, ściągacze do wody,
myjki, zmiotki, wiadra, wanienki dla niemowląt przenośne, wanienki
do prania, komplety WC, klamerki, zmywaki metalowe do szorowania, linki do bielizny, rękawice do kąpieli, gąbki do celów domowych,
gąbki toaletowe, do mycia naczyń, gąbki do mycia samochodu, ścierki, ścierki do mycia podłóg, ścierki do wycierania kurzu, do mebli,
ściereczki do osuszania szkła, zmywaki, zmywaki kuchenne, foremki
do pieczenia, woreczki do lodu, worki na śmieci, wkłady do zlewu,
podkładki pod mydło, liny, linki, sznury, woreczki do prania, woreczki
i torby do pakowania z materiałów tekstylnych.

(111) 315568
(220) 2018 03 14
(151) 2018 08 03
(441) 2018 04 16
(732) KOIMEX SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin, PL.
(540) X
(540)

(210) 483491

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 39 transport towarów, spedycja, wynajmowanie magazynów.
(111) 315569
(220) 2018 05 10
(210) 485814
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 02
(732) Meda AB, Solna, SE.
(540) DIFFLAM
(510), (511) 5 farmaceutyki, preparaty farmaceutyczne, preparaty
lecznicze, preparaty medyczne.
(111) 315570
(151) 2018 10 10

(220) 2018 05 17
(441) 2018 06 25

(210) 486059
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(732) WÓJCIK ANDRZEJ SNAKE SPÓŁKA CYWILNA, Toruń, PL.;
WÓJCIK MARIUSZ SNAKE SPÓŁKA CYWILNA, Toruń, PL.; WÓJCIK
DARIUSZ SNAKE SPÓŁKA CYWILNA, Toruń, PL.
(540) BREAD & WINE RESTAURACJA GRILL PIZZA BAR
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, beżowy
(531) 09.07.19, 26.07.05, 24.17.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracyjne, restauracje dla turystów, restauracje z grillem, restauracje oferujące dania na wynos, usługi restauracji hotelowych, usługi
barowe, bary, usługi kawiarni, usługi koktajlbarów, usługi w zakresie
pubów, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, usługi kateringowe, organizacja przyjęć [żywność i napoje], organizowanie
bankietów, rezerwacja stolików w restauracjach, usługi ogródków
piwnych, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], imprezy
[zapewnianie jedzenia i napojów], usługi hotelowe, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi
w zakresie wynajmu pokojów, tymczasowe zakwaterowanie, usługi
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 315571
(220) 2018 05 18
(151) 2018 10 24
(441) 2018 07 09
(732) MŁODAWSKA ANNA, Warszawa, PL.
(540) Celem życia jest rozwój
(540)

(210) 486072

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 27.05.01, 24.15.01, 24.15.07, 29.01.12, 26.04.02
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, aplikacje komputerowe do pobrania, dyski kompaktowe [CD-ROM-y],
pliki muzyczne do pobierania, płyty kompaktowe [audio-wideo],
programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania,
16 biuletyny informacyjne, książki, materiały drukowane, periodyki
[czasopisma], podręczniki [książki], 41 tłumaczenia, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, publikowanie książek, udostępnianie filmów on-line nie do pobrania, informacja o edukacji, sprawdziany edukacyjne, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], kursy korespondencyjne, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, informacja o imprezach rozrywkowych.
(111) 315572
(220) 2018 05 30
(210) 486557
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) antal THE VALUE OF SPECIALIZED TALENTS
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(540)

Kolor znaku: szary, fioletowy, zielony
(531) 26.07.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą
powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania dotyczące
działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa,
biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
za pośrednictwem punktów informacji konsumenckiej, impresariat
w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, maszynopisanie, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób
trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji
dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing w zakresie doradztwa biznesowego, pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu,
powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych
z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych,
rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna
lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, telemarketing, transkrypcja wiadomości w zakresie prac biurowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych,
usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe,
usługi menedżerskie dla sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi
pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich,
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy,
usługi przypominania o spotkaniach wchodzące w zakres prac biu-
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rowych, usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania
spotkań wchodzące w zakres prac biurowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich obejmujące zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów stanowiących tablice reklamowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania
dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie
programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(111) 315573
(220) 2018 05 30
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) Arcona Property Fund N.V., Amsterdam, NL.
(540) tużtuż
(540)

(210) 486579

(111) 315576
(220) 2018 05 31
(210) 486588
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) MEDICHECK
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne, 16 katalogi, publikacje drukowane,
periodyki, publikacje periodyczne drukowane, książki, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji, następujących towarów: aplikacje do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku
z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony,
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, publikacje
w formie elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne, katalogi, publikacje drukowane, periodyki, publikacje periodyczne
drukowane, książki, produkty biobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty
i artykuły medyczne, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, szkolenia, usługi wydawnicze.
(111) 315577
(220) 2018 05 31
(210) 486589
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO-USŁUGOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) MEDICHECK
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, żółty, fioletowy
(531) 27.05.01, 17.01.05, 17.01.09, 26.02.01, 26.11.12, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej
towarów takich jak: artykuły spożywcze, pieczywo, słodycze, wyroby cukiernicze, mięso, wędliny, owoce i warzywa, artykuły chemii
gospodarczej i kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego, leki,
preparaty witaminowe i lecznicze, kwiaty cięte i doniczkowe, artykuły kwiaciarskie, odzież, obuwie, telefony komórkowe i akcesoria
GSM, artykuły wędkarskie i zoologiczne, artykuły elektrotechniczne,
narzędzia ogrodnicze, sprzęt komputerowy i fotograficzny, biżuteria
oraz upominki, 36 usługi w zakresie nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, dzierżawa pomieszczeń sklepowych.
(111) 315574
(220) 2018 05 30
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) CYRAŃSKI RAFAŁ FUNKYMEDIA, Łódź, PL.
(540) fm funkymedia
(540)
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(210) 486581

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.11.13, 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, reklama w Internecie dla osób trzecich, marketing internetowy, optymalizacja stron internetowych.
(111) 315575
(220) 2018 05 30
(210) 486584
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) WOJTOŃ EWELINA ALLOELLO, Turze Pole, PL.
(540) alloello
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.08, 27.03.02, 02.09.01
(510), (511) 28 ubranka dla lalek, zabawki wypchane.

Kolor znaku: niebieski, czerwony, różowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.07, 24.17.20, 26.04.01,
26.04.04, 26.04.05, 26.04.16, 26.01.01, 26.01.03
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie i aplikacje
do urządzeń przenośnych, publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne, 16 katalogi, publikacje drukowane,
periodyki, publikacje periodyczne drukowane, książki, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji, następujących towarów: aplikacje do pobrania, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania do użytku
z telefonami komórkowymi, aplikacje do pobrania na smartfony,
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, publikacje
w formie elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne, katalogi, publikacje drukowane, periodyki, publikacje periodyczne
drukowane, książki, produkty biobójcze, środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, preparaty
i artykuły medyczne, produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, szkolenia, usługi wydawnicze.
(111) 315578
(220) 2018 05 31
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) MORGULEC ARTUR MARIA, Warszawa, PL.
(540) SZKOLENIA GROM
(540)

(210) 486590

Kolor znaku: czarny, biały, brązowy, zielony, jasnozielony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.16, 26.04.18, 26.13.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie].
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(111) 315579
(220) 2018 06 01
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) WYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540)
(540)

(210) 486594
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metalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, podłogowe płyty parkietowe, słupy cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, słupy niemetalowe dla
linii elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy
telegraficzne niemetalowe, sztuczny kamień.

(111) 315582
(220) 2018 06 01
(210) 486601
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) KEFAL KEMPISTY SPÓŁKA JAWNA, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) KEFAL
(540)

Kolor znaku: złoty, czerwony, szary, niebieski
(531) 29.01.14, 04.03.19, 03.01.16, 03.01.24, 01.15.05, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.13, 26.01.15, 26.04.04, 26.04.06, 26.07.05
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 315580
(220) 2018 06 01
(210) 486598
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ
ALZHEIMERA, Warszawa, PL.
(540) POLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBĄ
ALZHEIMERA
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, biały
(531) 05.03.11, 05.03.14, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 audyty domów opieki pod kątem spełniania warunków dla pobytu w nich chorych na chorobę Alzheimera, badania
opinii publicznej, zbieranie ankiet i badania statystyczne dotyczące
informacji związanych z osobami chorymi na chorobę Alzheimera,
41 opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych i edukacyjnych dla osób chorych na chorobę Alzheimera, ich opiekunów
oraz członków ich rodzin, wypożyczanie książek, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, szkoleń, grup wsparcia, edukacja [nauczanie], kształcenie wyższego i średniego personelu medycznego
oraz pracowników placówek pomocy w zakresie spraw związanych
z chorobą Alzheimera, udzielanie porad opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz innych w zakresie spraw dotyczących osób chorych
na chorobę Alzheimera, 44 opieka zdrowotna, prowadzenie terapii
dla osób chorych na chorobę Alzheimera, ich opiekunów oraz członków ich rodzin, udzielanie wsparcia psychicznego, udzielanie porad
psychologicznych, prowadzenie telefonu zaufania dla osób chorych
na chorobę Alzheimera i ich opiekunów oraz członków ich rodzin.
(111) 315581
(220) 2018 06 01
(210) 486599
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) KEFAL KEMPISTY SPÓŁKA JAWNA, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) KEFAL
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne
powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, konstrukcje budowlane niemetalowe, cegły, cement, dzieła sztuki wykonane
z kamienia, betonu lub marmuru, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, wyroby kamieniarskie, materiały wiążące do produkcji kamieni, kamień, kamień budowlany, łupek, łupki dachowe,
dachówka łupkowa, proszek łupkowy, cement magnezjowy, margiel
wapienny, marmur, materiały budowlane niemetalowe, materiały
do pokryć nawierzchni drogowych, mozaiki dla budownictwa, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla
budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane nie-

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.24, 26.04.02, 26.04.04,
26.04.09, 26.04.18, 26.03.23, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10, 26.11.13
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne
powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, konstrukcje budowlane niemetalowe, cegły, cement, dzieła sztuki wykonane
z kamienia, betonu lub marmuru, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, wyroby kamieniarskie, materiały wiążące do produkcji kamieni, kamień, kamień budowlany, łupek, łupki dachowe,
dachówka łupkowa, proszek łupkowy, cement magnezjowy, margiel
wapienny, marmur, materiały budowlane niemetalowe, materiały
do pokryć nawierzchni drogowych, mozaiki dla budownictwa, nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla
budownictwa, płyty brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe, płyty do brukowania wykonane z materiałów niemetalowych, podłogowe płyty parkietowe, słupy cementowe, słupy niemetalowe dla budownictwa, słupy niemetalowe dla
linii elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy
telegraficzne niemetalowe, sztuczny kamień.
(111) 315583
(220) 2018 06 01
(210) 486604
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) SOWA TOMASZ TRINITY MEDIA ENTERTAINMENT
DEVELOPMENT, Warszawa, PL.
(540) moc klasyki
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.12, 26.04.18, 26.11.03
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie: aplikacje na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach: grafika do pobrania
do telefonów komórkowych, publikacje elektroniczne [ładowalne],
publikacje elektroniczne do pobrania, publikacje elektroniczne zarejestrowane na nośnikach komputerowych, 16 materiały drukowane: afisze, plakaty, plakaty reklamowe, biuletyny informacyjne,
drukowane arkusze muzyczne, drukowane arkusze informacyjne,
arkusze z nutami w formie drukowanej, formularze (blankiety, druki), gazety, publikacje drukowane, ulotki, ulotki drukowane, ulotki
reklamowe, drukowane ulotki informacyjne, jednorazowe produkty
papierowe: afisze, plakaty z papieru lub kartonu, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne: etykiety z papieru, etykiety z papieru lub kartonu, etykiety przylepne z papieru, kalendarze drukowane, kalendarze ścienne, kalendarze na biurko, koperty i artykuły
piśmiennej, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki, notatniki (notesy), torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania
z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych: torby papierowe, torby
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papierowe do pakowania, papierowe torby na prezenty, 35 usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne: produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, produkcja wizualnych
materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych i reklam, reklama, reklama zewnętrzna, reklama banerowa, promocja
[reklama) koncertów, reklama w czasopismach, reklama na bilbordach elektronicznych, reklama poprzez wszystkie publiczne środki
komunikacji, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama radiowa, reklamy telewizyjne,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe: organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie), organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych
lub rozrywkowych), organizowanie widowisk scenicznych, organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie widowisk [impresariat|,
organizowanie widowisk w celach kulturalnych, organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne: produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych lub telewizyjnych, produkcja
widowisk, produkcja widowisk teatralnych, produkcja przedstawień
muzycznych, produkcja przedstawień teatralnych, produkcja przedstawień i programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, usługi agencji dystrybucji biletów, usługi artystów estradowych, usługi artystów estradowych świadczone przez
muzyków, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi orkiestry,
usługi orkiestry symfonicznej, usługi edukacyjne i instruktażowe:
udostępnianie filmów on-line nie do pobrania.

(111) 315584
(220) 2018 06 01
(210) 486606
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) BROWAR LUBICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) TRAD.1840 BROWAR LUBICZ APARTHOTEL
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 29.01.02, 27.05.01, 05.07.02, 05.11.15, 19.01.06
(510), (511) 36 usługi w zakresie majątku nieruchomego, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, zakwaterowanie.
(111) 315585
(220) 2018 06 01
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 09
(732) USARYA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) USARYA POLSKA
(540)

(210) 486610

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.12, 18.03.21
(510), (511) 7 aeratory do trawników [maszyny], grabiarki [maszyny],
kombajn zbożowy [maszyny], kosiarki [maszyny], kosiarki do trawy
[maszyny], kosiarki do zarośli [maszyny], kosy [maszyny], kultywatory
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[maszyny], kultywatory rotacyjne [maszyny], maszyny do belowania,
maszyny do cięcia pniaków, maszyny do cięcia trawników, maszyny
do korowania, maszyny do koszenia [elektryczne], maszyny do koszenia [na benzynę], maszyny do obróbki drewna, maszyny do pielenia, maszyny do pozyskiwania drewna, maszyny do robót leśnych,
maszyny do rozdrabniania odpadów ogrodniczych, maszyny do rozrzucania ziemi [maszyny], maszyny do separacji zbóż, maszyny do separowania zboża, maszyny do siania, maszyny do siekania, maszyny
do śrutowania, maszyny do strzyżenia trawy, maszyny do uprawy ziemi do trawnika i ogrodu, maszyny do użytku w rolnictwie, maszyny
do walcowania trawników, maszyny do zbijania bel słomy, maszyny
i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, maszyny rolnicze do kultywacji, maszyny rolnicze do kultywacji ziemi, maszyny rolnicze do nawożenia, maszyny rolnicze do orki, maszyny rolnicze do przycinania
trawy, maszyny rolnicze do siania, maszyny rolnicze do uprawiania
ziemi, maszyny rolnicze do zbierania plonów, maszyny rolnicze
do zbierania trawy, maszyny rozpylające, maszyny rozrzucające nawóz, maszyny uprawowe do użytku rolniczego, maszyny zrywające
do użytku ogrodowego, młyny do słomy [maszyny], narzędzia ogrodnicze [maszyny], nożyce do żywopłotów [maszyny], nożyce ogrodnicze [maszyny], obcinacze do gałęzi drzew [maszyny], ogrodowe
maszyny uprawowe, opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny],
opryskiwacze [maszyny], opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, opryskiwacze [maszyny] rolnicze, piły otwornice [maszyny], pługi stanowiące maszyny rolnicze, podnośniki źdźbeł w żniwiarkach [maszyny],
przycinacze do drzew [maszyny], przycinarki do żywopłotów [maszyny], przycinarki krawędzi trawników [maszyny], rolnicze maszyny
rozprowadzające, rozpylacze insektycydów [maszyny], rozpylacze
owadobójcze [maszyny], rozrzutniki kiszonki [maszyny], rozrzutniki
nawozów [maszyny], ściernice [maszyny], sekatory do gałęzi drzew
[maszyny], sieczkarnie [maszyny], siewniki [maszyny], sortowniki
ziemniaków [maszyny], urządzenia do nawożenia [maszyny], walce
ogrodowe [maszyny], zamiatarki do trawników [maszyny], zgrabiarki
do trawników [maszyny], 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym
za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line, sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: aeratory do trawników [maszyny], grabiarki [maszyny], kombajn zbożowy [maszyny],
kosiarki [maszyny], kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki do zarośli
[maszyny], kosy [maszyny], kultywatory [maszyny], kultywatory rotacyjne [maszyny], maszyny do belowania, maszyny do cięcia pniaków, maszyny do cięcia trawników, maszyny do korowania, maszyny
do koszenia [elektryczne], maszyny do koszenia [na benzynę], maszyny do obróbki drewna, maszyny do pielenia, maszyny do pozyskiwania drewna, maszyny do robót leśnych, maszyny do rozdrabniania
odpadów ogrodniczych, maszyny do rozrzucania ziemi [maszyny],
maszyny do separacji zbóż, maszyny do separowania zboża, maszyny do siania, maszyny do siekania, maszyny do śrutowania, maszyny
do strzyżenia trawy, maszyny do uprawy ziemi do trawnika i ogrodu,
maszyny do użytku w rolnictwie, maszyny do walcowania trawników, maszyny do zbijania bel słomy, maszyny i urządzenia rolnicze,
ogrodnicze i leśne, maszyny rolnicze do kultywacji, maszyny rolnicze
do kultywacji ziemi, maszyny rolnicze do nawożenia, maszyny rolnicze do orki, maszyny rolnicze do przycinania trawy, maszyny rolnicze
do siania, maszyny rolnicze do uprawiania ziemi, maszyny rolnicze
do zbierania plonów, maszyny rolnicze do zbierania trawy, maszyny rozpylające, maszyny rozrzucające nawóz, maszyny uprawowe
do użytku rolniczego, maszyny zrywające do użytku ogrodowego,
młyny do słomy [maszyny], narzędzia ogrodnicze [maszyny], nożyce
do żywopłotów [maszyny], nożyce ogrodnicze [maszyny], obcinacze
do gałęzi drzew [maszyny], ogrodowe maszyny uprawowe, opielacze
rolnicze mechaniczne [maszyny], opryskiwacze [maszyny], opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, opryskiwacze [maszyny] rolnicze, piły
otwornice [maszyny], pługi stanowiące maszyny rolnicze, podnośniki źdźbeł w żniwiarkach [maszyny], przycinacze do drzew [maszyny],
przycinarki do żywopłotów [maszyny], przycinarki krawędzi trawników [maszyny], rolnicze maszyny rozprowadzające, rozpylacze insektycydów [maszyny], rozpylacze owadobójcze [maszyny], rozrzutniki
kiszonki [maszyny], rozrzutniki nawozów [maszyny], ściernice [maszyny], sekatory do gałęzi drzew [maszyny], sieczkarnie [maszyny],
siewniki [maszyny], sortowniki ziemniaków [maszyny], urządzenia
do nawożenia [maszyny], walce ogrodowe [maszyny], zamiatarki
do trawników [maszyny], zgrabiarki do trawników [maszyny], marketing, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz
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organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją
następujących towarów: aeratory do trawników [maszyny], grabiarki
[maszyny], kombajn zbożowy [maszyny], kosiarki [maszyny], kosiarki do trawy [maszyny], kosiarki do zarośli [maszyny], kosy [maszyny],
kultywatory [maszyny], kultywatory rotacyjne [maszyny], maszyny
do belowania, maszyny do cięcia pniaków, maszyny do cięcia trawników, maszyny do korowania, maszyny do koszenia [elektryczne],
maszyny do koszenia [na benzynę], maszyny do obróbki drewna,
maszyny do pielenia, maszyny do pozyskiwania drewna, maszyny
do robót leśnych, maszyny do rozdrabniania odpadów ogrodniczych, maszyny do rozrzucania ziemi [maszyny], maszyny do separacji zbóż, maszyny do separowania zboża, maszyny do siania, maszyny
do siekania, maszyny do śrutowania, maszyny do strzyżenia trawy,
maszyny do uprawy ziemi do trawnika i ogrodu, maszyny do użytku
w rolnictwie, maszyny do walcowania trawników, maszyny do zbijania bel słomy, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, maszyny rolnicze do kultywacji, maszyny rolnicze do kultywacji ziemi,
maszyny rolnicze do nawożenia, maszyny rolnicze do orki, maszyny
rolnicze do przycinania trawy, maszyny rolnicze do siania, maszyny
rolnicze do uprawiania ziemi, maszyny rolnicze do zbierania plonów,
maszyny rolnicze do zbierania trawy, maszyny rozpylające, maszyny
rozrzucające nawóz, maszyny uprawowe do użytku rolniczego, maszyny zrywające do użytku ogrodowego, młyny do słomy [maszyny],
narzędzia ogrodnicze [maszyny], nożyce do żywopłotów [maszyny],
nożyce ogrodnicze [maszyny], obcinacze do gałęzi drzew [maszyny],
ogrodowe maszyny uprawowe, opielacze rolnicze mechaniczne [maszyny], opryskiwacze [maszyny], opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, opryskiwacze [maszyny] rolnicze, piły otwornice [maszyny], pługi stanowiące maszyny rolnicze, podnośniki źdźbeł w żniwiarkach
[maszyny], przycinacze do drzew [maszyny], przycinarki do żywopłotów [maszyny], przycinarki krawędzi trawników [maszyny], rolnicze maszyny rozprowadzające, rozpylacze insektycydów [maszyny],
rozpylacze owadobójcze [maszyny], rozrzutniki kiszonki [maszyny],
rozrzutniki nawozów [maszyny], ściernice [maszyny], sekatory do gałęzi drzew [maszyny], sieczkarnie [maszyny], siewniki [maszyny], sortowniki ziemniaków [maszyny], urządzenia do nawożenia [maszyny],
walce ogrodowe [maszyny], zamiatarki do trawników [maszyny],
zgrabiarki do trawników [maszyny], udzielanie porad handlowych
konsumentom, promocja sprzedaży.

(111) 315586
(220) 2018 06 01
(210) 486611
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) GŁOWACKI BARTŁOMIEJ GRZEGORZ, Ilkowice, PL.
(540) TOPCATSYSTEMS
(510), (511) 20 słupki do drapania dla kotów, meble, stolarstwo meblowe [wyroby], półki, wyroby stolarskie, posłania dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt domowych, budy dla zwierząt domowych, kojce, stojaki.
(111) 315587
(220) 2018 06 04
(210) 486654
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 09
(732) RUSSELL BEDFORD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RB Magazine
(510), (511) 35 doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, doradztwo i informacja o działalności gospodarczej,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek, doradztwo w zakresie przenoszenia
przedsiębiorstwa, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów
biznesowych dla osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe],
planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia
ich interesów, pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem
handlowym w zakresie reklamy, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc przy zarządzaniu przedsiębior-
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stwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w organizowaniu
działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej,
porady w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, przygotowywanie dokumentów związanych
z działalnością gospodarczą, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, rocznych zeznań podatkowych na rzecz przedsiębiorstw,
świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacji o działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacyjne
o działalności gospodarczej, usługi ekspertów do spraw efektywności działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi inspekcji
i unowocześniania procesów biznesowych, usługi szacowania ryzyka
w działalności gospodarczej, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć, usługi
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, usługi w zakresie nawiązywania
kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii działalności gospodarczej,
usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej, usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw,
usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi w zakresie strategii
biznesowych, analiza cen, analiza danych biznesowych, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy gospodarcze,
analizy kosztów, analizy kosztów i korzyści, analizy rynku, badania
biznesowe, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, ocena możliwości dla działalności gospodarczej, ocena możliwości w zakresie
działalności gospodarczej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, porównywanie rozwiązań w działalności gospodarczej
(ocena praktyk w organizacji działalności gospodarczej), usługi w zakresie analiz dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospodarczej, usługi
w zakresie analizy cen, usługi wyceny działalności gospodarczej, wycena firm, wyceny dotyczące spraw handlowych, wyceny dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, wyceny handlowe, doradztwo podatkowe [rachunkowość],
audyt przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], doradztwo związane z audytem, dostarczanie
raportów dotyczących informacji rachunkowych, księgowanie kosztów, audyt skomputeryzowany, doradztwo i informacja dotycząca
rachunkowości, księgowość, księgowość administracyjna, księgowość i prowadzenie ksiąg, planowanie podatkowe [rachunkowość],
porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych, prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych, przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, przygotowywanie i wypełnianie zeznań podatkowych, przygotowywanie profesjonalnych
bilansów dla firm, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz
dla przedsiębiorstw, przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki],
przygotowywanie zeznań podatkowych, przygotowywanie zeznań
podatkowych i doradztwo podatkowe, rachunkowość komputerowa,
rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, rachunkowość na rzecz osób trzecich, skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], sporządzanie bilansów finansowych, sporządzanie dokumentów dotyczących
opodatkowania, sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie wyciągów z konta, udostępnianie informacji dotyczących kont
[rachunkowość], usługi biznesowe biegłych księgowych, usługi doradcze dotyczące rachunkowości handlowej, usługi doradcze i informacyjne dotyczące rachunkowości, usługi podatkowe, zarządzanie
rachunkami firm, zarządzanie rachunkowością, analizy i raporty statystyczne, gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie danych,
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analizy gospodarcze, analizy kosztów, analizy kosztów i korzyści,
analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej,
badania biznesowe, badania dla celów działalności gospodarczej,
pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej,
badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dostarczanie danych
dotyczących działalności gospodarczej, doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo związane z zarządzaniem,
usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
i operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi konsultingowe
w zakresie księgowości podatkowej, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności,
usługi w zakresie rachunkowości śledczej, zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgadnianie kont w imieniu osób trzecich, zarządzanie
sprzedażą i bazą klientów, obróbka tekstów, reklama, rozpowszechnianie reklam, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi
przeglądu prasy, 36 uregulowanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż na życie, usługi biur rozwiązujących roszczenia, usługi gwarancyjne w zakresie ubezpieczeń osobistych od wypadków, usługi
gwarantowania rent rocznych, usługi gwarantowania ubezpieczeń,
usługi gwarantowania ubezpieczeń medycznych, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych,
usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi regulowania
i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeń
w dziedzinie lotnictwa, usługi w zakresie gwarantowania ubezpieczeń, usługi w zakresie gwarantowania emisji, usługi w zakresie
ubezpieczeń gwarancji, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń,
usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń kredytowych, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń dla firm, administrowanie funduszami
i inwestycjami, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, usługi
transferu i transakcji w dziedzinie funduszy inwestycyjnych, usługi
zarządzania funduszami powierniczymi na rzecz klientów prywatnych, powiernictwo aktywów w funduszach, usługi finansowania,
doradztwo finansowe, doradztwo finansowe w zakresie podatków,
doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, doradztwo
i analiza finansowa, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw,
informacje finansowe i wyceny, prognozy finansowe, profesjonalne
usługi konsultacyjne dotyczące finansów, doradztwo podatkowe
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], oceny finansowe, ekspertyzy
dla celów fiskalnych, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń biznesowych, usługi wyceny, uregulowania i zaspokajania roszczeń
ubezpieczeniowych, wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, wycena ładunków w celach ubezpieczeniowych, wycena roszczeń ubezpieczeniowych, wycena roszczeń z ubezpieczenia, wycena
ubezpieczeń przeciwpożarowych, wyceny dla celów ubezpieczeniowych, wyceny nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, wyceny roszczeń ubezpieczeniowych dla własności osobistych, wyceny
finansowe dla celów ubezpieczenia, wyrównanie strat, zarządzanie
ryzykiem ubezpieczeniowym, zarządzanie w zakresie regulacji roszczeń ubezpieczeniowych, zawieranie ubezpieczeń na opłaconą
z góry opiekę zdrowotną, zawieranie ubezpieczeń majątkowych, zawieranie ubezpieczeń na opłacone z góry świadczenia prawne, zawieranie ubezpieczeń transportowych, zawieranie ubezpieczeń
tranzytowych, zawieranie ubezpieczeń w dziedzinie ubezpieczeń
od odpowiedzialności zawodowej, zawieranie umów ubezpieczeniowych innych niż na życie, gwarancja wykonania zobowiązania,
gwarancje (przedłużone-) na maszyny, gwarancje (przedłużone-)
na sprzęt gospodarstwa domowego, gwarancje w zakresie pojazdów, przedłużone gwarancje, przedłużone gwarancje na urządzenia,
przedłużone gwarancje na domowe urządzenia elektryczne, przedłużone gwarancje na urządzenia elektryczne, świadczenie usług
rozszerzonych gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu kart
kredytowych, ubezpieczenia przedłużonych gwarancji, udzielanie
gwarancji na pojazdy, udzielanie przedłużonych gwarancji na domowe artykuły elektryczne, udzielanie ubezpieczeń chroniących zakup
w zakresie towarów kupowanych za pomocą kart kredytowych, usługi administrowania w zakresie roszczeń gwarancyjnych, usługi gwarancji przedłużonych na elektryczne artykuły gospodarstwa domowego, ubezpieczenia, usługi gwarancji ubezpieczenia w przypadku
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awarii mechanicznej silnika, usługi gwarancyjne dla pojazdów drogowych, usługi gwarancji w zakresie pojazdów, usługi gwarancyjne
w zakresie pojazdów drogowych, usługi programów gwarancyjnych
związanych z silnikami przyczepnymi, usługi ubezpieczeń gwarancji,
usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony zakupów, ochrony cen
i rozszerzonych gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu kart
kredytowych, usługi związane z programami gwarancyjnymi, zapewnianie gwarancji na lądowe pojazdy silnikowe, zapewnianie
gwarancji związanych z używanymi silnikowymi pojazdami ląd, administrowanie finansami, administrowanie finansowe w zakresie prywatnego ubezpieczenia kosztów leczenia dentystycznego, administrowanie w zakresie funduszy powierniczych, badania finansowe
w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badanie wypłacalności finansowej, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym],
doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę,
działalność finansowa, obsługa funduszy powierniczych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi oceny ryzyka finansowego, szacowanie strat, zarządzenie funduszem inwestycyjno-kapitałowym, doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe, doradztwo
finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, organizowanie ubezpieczenia,
doradztwo finansowe dotyczące planowanie podatków, doradztwo
finansowe dotyczące podatków, 41 przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], przygotowywanie seminariów dotyczących
szkoleń, sympozja związane z edukacją, udostępnianie informacji
na temat kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi w zakresie wystaw w celach edukacyjnych,
doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, doradztwo w zakresie
szkoleń, doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, doradztwo
zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo zawodowe
i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych,
kursy edukacyjne dotyczące finansów, kursy edukacyjne związane
z ubezpieczeniami, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe dotyczące
księgowości, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, kursy szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy szkoleniowe w dziedzinie ubezpieczeń, organizacja zajęć,
kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, organizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizacja sympozjów dotyczących
szkoleń, organizacja szkoleń, organizacja warsztatów i seminariów,
organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja wystaw
w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzanie sympozjów
naukowych, organizowanie i prowadzenie zajęć, organizowanie
i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konferencji
związanych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie kongresów
edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie
sympozjów edukacyjnych, organizowanie szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń handlowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, szkolenia biznesowe, szkolenia dla
dorosłych, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w dziedzinie
medycyny, szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami i pracownikami,
szkolenia związane z finansami, szkolenie personelu zajmującego się
finansami, szkolenie w zakresie podatków, szkolenie w zakresie rachunkowości, szkolenie związane z karierą zawodową, szkolenie zaawansowane, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, usługi
edukacji biznesowej, usługi edukacji medycznej, usługi edukacyjne
dla dorosłych dotyczące finansów, usługi edukacyjne dla dorosłych
dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące
własności intelektualnej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące
zagadnień środowiskowych, usługi edukacyjne dla dorosłych doty-
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czące handlu, usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się
do księgowości, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące audytu,
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem
majątkiem nieruchomym, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi
edukacyjne w zakresie zarządzania, usługi edukacyjne zapewniające
instruktaż z podatków od nieruchomości, usługi edukacyjne zapewniające warsztaty z podatków od nieruchomości, usługi szkolenia
w dziedzinie zarządzania, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe dla biznesu, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, usługi w zakresie wykładów związane z umiejętnościami zarządzania,
prowadzenie seminariów, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie publikacji elektronicznych (nie do pobrania), 45 organizowanie świadczenia usług prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu
umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, porady prawne
w zakresie franchisingu, pośrednictwo w procedurach prawnych,
prawne administrowanie licencjami, profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, profesjonalne usługi doradcze dotyczące
praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze związane
z naruszeniem praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, programy komputerowe (licencjonowanie-) [usługi prawne], przenoszenie tytułu własności, rozstrzyganie
spraw spornych, składanie wniosków o rejestrację wzorów, sporządzanie ekspertyz prawnych, sporządzanie protokołów sądowych,
sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności
z prawami i regulacjami, sprawy sporne (usługi pomocy w-), świadczenie usług w zakresie badań prawnych, udostępnianie informacji
w dziedzinie własności intelektualnej, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, usługi prawne, doradztwo w zakresie sporów
sądowych, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych,
usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej,
usługi doradcze w zakresie nazw domen, usługi informacji prawnej,
usługi doradcze w zakresie prawa, usługi doradcze związane z rejestracją, usługi doradcze związane z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi doradcze związane z prawami autorskimi, usługi
doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów
i instytucji badawczych, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla wynalazców, usługi doradztwa w zakresie własności
intelektualnej w dziedzinie patentów i zastosowań patentowych,
usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji
non-profit, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
zagadnień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii
prawnych, usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta, usługi
kancelarii patentowych, usługi monitorowania znaków towarowych,
usługi monitorowania znaków towarowych do celów doradztwa
prawnego, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej,
usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi
prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne
w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej,
usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie
mediacji, usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi
prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania
i udzielania praw licencyjnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji, usługi prawne związane z eksploatacją praw
własności przemysłowej i praw autorskich, usługi rejestracyjne
(prawne), usługi prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi, usługi prawne związane z eksploatacją praw
autorskich do druków, usługi prawne związane z licencjonowaniem
praw autorskich, usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów, usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych, usługi prawne związane z wykorzystywaniem
praw do transmisji, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi prawne związane z zarządzaniem prawami autorskimi
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i prawami pokrewnymi oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi
prawnicze związane z prawami do własności wakacyjnej, usługi radców prawnych, usługi rzeczników patentowych, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie badań
prawnych, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi w zakresie
mediacji, usługi w zakresie mediacji rozwodowej, usługi w zakresie
pomocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, usługi w zakresie rejestracji firm, usługi w zakresie sporów
sądowych, usługi w zakresie wydawania licencji, usługi wsparcia
prawnego, usługi wsparcia procesowego w sporach sądowych, usługi związane z ochroną własności przemysłowej, usługi związane
z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], usługi związane
z własnością intelektualną, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, własność intelektualna (licencjonowanie-), doradztwo w zakresie własności intelektualnej, mediacje, prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], sprawy sporne
(usługi pomocy w-), usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego,
ochrona własności intelektualnej, udzielanie informacji na temat
praw własności przemysłowej, udzielanie informacji sądowych,
udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi,
udzielanie opinii prawnych przez ekspertów, usługi adwokackie,
usługi adwokatów, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów,
usługi arbitrażowe, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów,
usługi arbitrażu w zakresie stosunków pracowniczych, usługi asystentów prawnych, usługi badań prawnych i sądowych w dziedzinie
własności intelektualnej, usługi biegłych sądowych, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej, doradztwo związane z ochroną znaków towarowych.
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rozrywki muzycznej anonimowej, usługi rozrywki muzycznej świadczone przez grupy wokalne, usługi rozrywki muzycznej świadczone
przez grupy instrumentalne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na koncerty muzyczne.
(111) 315589
(220) 2018 06 04
(210) 486664
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 09
(732) ZIOMEK KRZYSZTOF, SIEREK PIOTR TOPS SPÓŁKA CYWILNA,
Czechowice-Dziedzice, PL.
(540) TOPS
(510), (511) 37 konserwacja maszyn biurowych, konserwacja urządzeń biurowych, konserwacja urządzeń automatycznych, naprawa
lub konserwacja maszyn i przyrządów pomiarowych, instalowanie,
konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń
biurowych, naprawa maszyn i urządzeń biurowych, 42 instalacja,
konserwacja, aktualizacja i ulepszanie oprogramowania komputerowego, instalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania
bazy danych, aktualizacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego do baz danych, doradztwo techniczne związane z instalacją i konserwacją oprogramowania komputerowego,
projektowanie opakowań, usługi projektowania opakowań przemysłowych, doradztwo w zakresie projektowania opakowań, usługi
projektowania związane z opakowaniami, projektowanie opakowań
i materiałów do pakowania, projektowanie opakowań na rzecz osób
trzecich, ulepszanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja
i ulepszanie oprogramowania komputerowego, badania, opracowywanie, projektowanie i ulepszanie oprogramowania komputerowe-
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go, tworzenie oprogramowania komputera, tworzenie programów
komputerowych, tworzenie oprogramowania komputerowego, pisanie programów komputerowych, pisanie oprogramowania komputerowego, pisanie i aktualizacja oprogramowania komputerowego, pisanie i projektowanie oprogramowania komputerowego,
znajdowanie i usuwanie błędów w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowanie], kontrola jakości w zakresie
systemów komputerowych, kontrola jakości w zakresie oprogramowania komputerowego, wynajem oprogramowania komputerowego: wynajem oprogramowania sprzętowego, wynajem programów
komputerowych, wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego, opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie
oprogramowania sprzętowego, opracowywanie i testowanie oprogramowania, opracowywanie programów do komputerów, opracowywanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, wykonywanie pomiarów, usługi pomiarowe.

815

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 18.05.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych.

telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, usługi telefoniczne,
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 dostarczanie 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, telewizyjne usługi rozrywkowe, 42 analizy systemów komputerowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż
konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń
bezpieczeństwa danych, opracowywanie projektów technicznych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS],
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie budowlane, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW.

(111) 315591
(220) 2018 06 04
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 09
(732) OPERATOR WSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Fiberhost.
(540)

(111) 315592
(220) 2018 06 04
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 09
(732) OPERATOR WSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Fiberhost.
(540)

(111) 315590
(220) 2018 06 04
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 09
(732) STYBOR MAGDALENA, Gdańsk, PL.
(540) 3TM.com.pl TARGI MOTORYZACYJNE
(540)

(210) 486666

(210) 486668

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 9 anteny, aplikacje komputerowe do pobrania, druty
[przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, interfejsy komputerowe, kable koncentryczne, kable światłowodowe, komputery, komputery cienki klient,
komputery przenośne [podręczne], maszty do anten bezprzewodowych, modemy, nadajniki [telekomunikacja], odbiorniki radiotelefonicze, oprogramowanie gier, pamięci komputerowe, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy sterujące
komputerowe, nagrane, przyrządy pomiarowe, smartfony, sprzęt
komputerowy, światłowody, telefony, telefony bezprzewodowe,
telefony komórkowe, układy scalone, urządzenia do komunikacji
wewnętrznej, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia
do transmisji dźwięku, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia
telewizyjne, urządzenia zdalnego sterowania, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 37 instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 38 komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem
sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów
komórkowych, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów

(210) 486671

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 anteny, aplikacje komputerowe do pobrania, druty
[przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, interfejsy komputerowe, kable koncentryczne, kable światłowodowe, komputery, komputery cienki klient,
komputery przenośne [podręczne], maszty do anten bezprzewodowych, modemy, nadajniki [telekomunikacja], odbiorniki radiotelefonicze, oprogramowanie gier, pamięci komputerowe, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy sterujące
komputerowe, nagrane, przyrządy pomiarowe, smartfony, sprzęt
komputerowy, światłowody, telefony, telefony bezprzewodowe,
telefony komórkowe, układy scalone, urządzenia do komunikacji
wewnętrznej, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia
do transmisji dźwięku, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia
telewizyjne, urządzenia zdalnego sterowania, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, 37 instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
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elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, 38 komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem
sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów
komórkowych, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów
telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, usługi telefoniczne,
zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, 41 dostarczanie 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, telewizyjne usługi rozrywkowe, 42 analizy systemów komputerowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania
i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii
komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja
oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania
komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż
konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych
w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń
bezpieczeństwa danych, opracowywanie projektów technicznych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS],
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie budowlane, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW.

(111) 315593
(220) 2018 06 04
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) TWINS-INSTALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TWINS-INSTALL Sp. z o.o.
(540)

(210) 486711

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.04.01, 29.01.13
(510), (511) 9 skrzynki rozdzielcze elektryczne, szafy rozdzielcze, tablice rozdzielcze, dotykowe tablice rozdzielcze, skrzynki rozdzielcze
zasilania, rozdzielacze energii elektrycznej, kable pomiarowe, pręty
pomiarowe, przyrządy pomiarowe, urządzenia pomiarowe, pomiarowe przetworniki, elektroniczne czujniki pomiarowe, przyrządy
pomiarowe czujnikowe, cyfrowe urządzenia pomiarowe, elektryczne
urządzenia pomiarowe, urządzenia do pomiaru energii elektrycznej,
przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, modemy kablowe, kable telekomunikacyjne, kable światłowodowe, kable elektroniczne,
kable elektryczne, kable do mobilnego połączenia wysokiej jakości
(MHL), kable elektryczne do łączenia, kable elektryczne powlekane
gumą, materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, nadajniki telekomunikacyjne, sieci telekomunikacyjne, sprzęt telekomunikacyjny,
światłowodowe urządzenia telekomunikacyjne, 37 modernizacja instalacji do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, instalacja
sprzętu do automatyki budynkowej, usługi doradcze związane z instalacją sprzętu automatyki budynkowej, usługi modernizacji i przekształcania maszyn, naprawa lub konserwacja maszyn i przyrządów
pomiarowych, montaż rozdzielni elektrycznych, 42 usługi w zakresie
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inżynierii elektrycznej, badania w dziedzinie inżynierii elektrycznej,
usługi inżynieryjne w dziedzinie energii elektrycznej i produkcji gazu
ziemnego, testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej,
usługi analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii elektrycznej,
testowanie urządzeń w dziedzinie inżynierii elektrycznej do celów
certyfikacji, projektowanie systemów elektrycznych, projektowanie
płytek obwodów elektrycznych, pomiary inżynieryjne, wykonywanie pomiarów, usługi pomiarowe, usługi pomiarów technicznych,
projektowanie systemów pomiarowych, wypożyczanie urządzeń
pomiarowych, usługi w zakresie pomiarów i testów technicznych,
projektowanie instalacji elektrycznych.

(111) 315594
(220) 2018 06 05
(210) 486726
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Lokovitki
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt.
(111) 315595
(220) 2018 06 05
(210) 486727
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA Minosil
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.12, 02.09.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt.
(111) 315596
(220) 2018 06 05
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) MAGNAPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Lubderm
(540)

(210) 486744

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki upiększające, żele do twarzy, kosmetyki do pielęgnacji skóry, toniki do twarzy, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w formie mleczek,
maseczki do skóry, płyny do twarzy, olejki do ciała, płyny do mycia
twarzy, płyny do pielęgnacji skóry, kremy do pielęgnacji skóry, środki
do oczyszczania skóry twarzy, preparaty kosmetyczne do skóry trądzikowej, preparaty do pielęgnacji skóry, 5 dermatologiczne emulsje do twarzy, higieniczne środki nawilżające, preparaty medyczne,
preparaty dermatologiczne, płyny lecznicze, płyny do użytku dermatologicznego, żele do użytku dermatologicznego, kremy do użytku
dermatologicznego, farmaceutyczne produkty dermatologiczne.
(111) 315597
(220) 2018 06 05
(210) 486746
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Lokovita
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryj-
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nych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt.

(111) 315598
(220) 2018 06 05
(210) 486747
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA Biotimea
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 02.09.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt.
(111) 315599
(220) 2018 06 05
(210) 486748
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA Carbon One
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.12, 02.09.01
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt.
(111) 315600
(220) 2018 06 05
(210) 486751
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) KOSTUSIAK MARIA N.Z.O.Z. TECHNODENT, Łęczyca, PL.
(540) wellCAMdent
(510), (511) 10 biodegradowalne implanty do zespalania kości, implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, protezy
dentystyczne, przyrządy i przybory dentystyczne, aparatura dentystyczna, elektryczna, ochraniacze zębów do celów dentystycznych,
sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów, wiertła dentystyczne,
aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 40 usługi technika
dentystycznego, frezowanie, odlewanie metali, odpuszczanie metali, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu.
(111) 315601
(220) 2018 06 05
(151) 2018 10 29
(441) 2018 07 09
(732) KRATA PIOTR KRATEX, Zduńska Wola, PL.
(540) KRATEX
(540)

(210) 486766

Kolor znaku: zielony
(531) 26.04.01, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.12, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe
konstrukcje budowlane, drobne wyroby metalowe, drzwi metalowe,
okna metalowe, parapety metalowe, parapety z aluminium gięte,
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tłoczone, płytkowe, parapety stalowe lakierowane, parapety stalowe okleinowe. profile wykończeniowe metalowe, gzymsy metalowe,
metalowe bramy garażowe, profile aluminiowe, pręty aluminiowe,
blachy aluminiowe, blachy stalowe, 19 materiały budowlane niemetalowe, drzwi niemetalowe, drzwi drewniane, niemetalowe gzymsy
i kształtki elewacyjne, niemetalowe kształtowniki i listwy, niemetalowe nadproża oraz okna i ościeżnice, parapety niemetalowe, niemetalowe parapety komorowe, niemetalowe parapety renowacyjne
i parapety z postformingu, parapety z aglomarmuru, parapety drewniane, parapety granitowe, parapety z kamienia naturalnego, parapety z materiałów syntetycznych, niemetalowe podłogi, parkiety,
niemetalowe płytki budowlane, okna dachowe z PCV, włazy dachowe niemetalowe, okna obrotowe dachowe niemetalowe, niemetalowe wypełnienia drzwiowe, płyty wiórowe, podbitka dachowa, profile wykończeniowe niemetalowe, płytki granitowe, płytki z kamienia
naturalnego, okładziny niemetalowe dla budownictwa, niemetalowe bale i balustrady, panele dekoracyjne, maskownice grzejnikowe,
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, 35 reklama,
promocja towarów, zarządzanie i administrowanie działalnością handlową, prowadzenie przedstawicielstw handlowych i usługowych
podmiotów zagranicznych w kraju, agencje importowo-eksportowe,
pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, organizowanie
wystaw handlowych i reklamowych, usługi prowadzenia sklepu i/lub
hurtowni z budowlanymi materiałami metalowymi i niemetalowymi,
drobnymi wyrobami metalowymi, farbami, szkłem, sprzętem i wyposażeniem sanitarnym oraz hydraulicznym i grzejnym, akcesoriami
do aut terenowych (offroad): żarówkami i oświetleniem, oponami
i felgami do aut terenowych, wyciągarkami i podnośnikami, usługi
sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej i domów sprzedaży wysyłkowej, 37 usługi budowlane wykończeniowe, instalowanie
drzwi i okien, montaż wyposażenia kuchennego, usługi doradztwa
budowlanego, konsultacje budowlane, murowanie, zakładanie stolarki budowlanej, obsługa i naprawa samochodów (pojazdów) terenowych, usługi spawania aluminium, 42 usługi projektowe, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie budowlane,
wzornictwo przemysłowe, usługi konsultacyjne dotyczące architektury i aranżacji wnętrz.

(111) 315602
(220) 2018 06 05
(210) 486774
(151) 2018 10 29
(441) 2018 07 09
(732) AYCOM NIEWÓJT SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) Rf MATRIX CRISS MESOTHERAPY
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparaty elektryczne dla zabiegów kosmetycznych.
(111) 315603
(220) 2018 06 06
(210) 486785
(151) 2018 10 29
(441) 2018 07 09
(732) ZIEMIANEK MARCIN RASO SPORTS WEAR, Stary Sącz, PL.
(540) Raso
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież sportowa, odzież kolarska, odzież triathlonowa, koszulki kolarskie, spodenki kolarskie, buty sportowe, artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, czapki z daszkiem, czapki kolarskie,
rękawiczki dla rowerzystów, ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze
na kolana [odzież], ocieplacze na nogi [getry], skarpety sportowe .
(111) 315604
(151) 2018 10 29

(220) 2018 06 06
(441) 2018 07 09

(210) 486786
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(732) Lidl Stiftung & Co.KG, Neckarsulm, DE.
(540) TARG RYBNY Lidla
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.05.02, 26.05.18, 26.05.22, 26.11.02, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, mrożone owoce morza, mrożone małże, ryby mrożone, mrożone gotowane ryby, mrożone produkty rybne, mrożone posiłki składające się głównie z ryb,
pasty rybne, ryby solone, pulpety rybne, krakersy rybne, tuńczyk
[nieżywy], ekstrakty z ryb, paluszki rybne, konserwowane ryby, filety
rybne, kiełbaski rybne, steki z ryb, pęcherze pławne, ryby przetworzone, konserwy rybne, potrawy rybne, konserwowane produkty
rybne w słoikach, ikra rybia przetworzona, sztuczna ikra rybia, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, żywność chłodzona składająca się głównie z ryb, przetwory i produkty rybne do spożycia dla
ludzi, przetworzone produkty z ryby do spożycia dla ludzi, kawior.
(111) 315605
(220) 2018 06 06
(210) 486792
(151) 2018 10 29
(441) 2018 07 09
(732) NAVIGATOR BUSINESS CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Navigator Business Consulting
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą
powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów,
audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia
reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy,
fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 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 danych [pozyskiwanie 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 trzecich, obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV
dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych
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z telezakupami, projektowanie materiałów 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 pisemnych i danych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta,
sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe],
tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi handlu detalicznego 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 filmów nagranych
oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki
świadczone 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 biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi prenumeraty
gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi
sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla
innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu
rynkowego, usługi związane z listami prezentów, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów
automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk
handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami,
zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usługodawców pracujących
jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych.

(111) 315606
(220) 2018 06 06
(210) 486793
(151) 2018 10 29
(441) 2018 07 09
(732) SOCIETE BIC, Clichy, FR.
(540) BODYMARK
(510), (511) 3 ołówki kosmetyczne, ołówki kosmetyczne do wykonywania tatuaży zmywalnych, flamastry kosmetyczne do wykonywania
tatuaży zmywalnych, ołówki kosmetyczne do wykonywania zdobień, flamastry kosmetyczne do wykonywania zdobień, 16 przyrządy do pisania, mianowicie flamastry do skóry.
(111) 315607
(220) 2018 06 06
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) BEJSTER BARTŁOMIEJ, Świdnica, PL.

(210) 486807
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(540) FIREWOOL
(540)

(540) PBC POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 4 podpałki, podpałki do grilla, brykiety drzewne, brykiety węglowe, brykiety paliwowe.
(111) 315608
(220) 2018 06 06
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) BEJSTER BARTŁOMIEJ, Świdnica, PL.
(540) WATER KING
(540)

819

(210) 486808

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 silniki do łodzi, silniki do pontonów, silniki do poduszkowców, silniki wysokoprężne do pojazdów wodnych, silnik spalinowe
do jednostek pływających, zanurzalne silniki elektryczne, silniki elektryczne inne niż do pojazdów lądowych, 12 pontony, łodzie, jednoosobowe jednostki pływające, pojazdy wodne, 28 sprzęt wędkarski.
(111) 315609
(220) 2018 06 07
(210) 486834
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PBC Planner
(540)

Kolor znaku: oliwkowy, niebieski, bordowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie,
kształcenie, działalność kulturalna, 42 badania oraz usługi-naukowe
i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu i oprogramowania
komputerowego.
(111) 315610
(220) 2018 06 07
(210) 486835
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PBC
(540)

Kolor znaku: oliwkowy, niebieski, bordowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie,
kształcenie, działalność kulturalna, 42 badania oraz usługi-naukowe
i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu i oprogramowania
komputerowego.
(111) 315611
(220) 2018 06 07
(210) 486836
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

Kolor znaku: oliwkowy, niebieski, bordowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 41 nauczanie,
kształcenie, działalność kulturalna, 42 badania oraz usługi-naukowe
i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu i oprogramowania
komputerowego.
(111) 315612
(220) 2018 06 07
(210) 486856
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) BRZOZOWSKI GABRIEL BEAUTY SKIN, Warszawa, PL.
(540) BEAUTY SKIN
(540)

Kolor znaku: szary, różowy
(531) 26.02.07, 27.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.12
(510), (511) 44 salony piękności, usługi klinik medycznych, chirurgia
plastyczna.
(111) 315613
(220) 2018 06 04
(210) 486859
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) LEWANDOWSKA MONIKA, SKWARA SEBASTIAN, SKWARA
MARIUSZ GRANITY SKWARA GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Słopsk, PL.
(540) Granity Skwara-Kamień Naturalny
(510), (511) 19 granit, pomniki z granitu, kamień, kamienie, kamień
budowlany, łupki kamienne, kamienie brukowe, płytki kamienne,
materiały budowlane ze sztucznego kamienia, kamienie brukowe
betonowe.
(111) 315614
(220) 2018 06 07
(210) 486863
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) URSTYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) URSTYLE
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, prace biurowe, 38 telekomunikacja, 42 badania oraz
usługi – naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz
oprogramowania komputerowego.
(111) 315615
(220) 2018 06 08
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) SOIŃSKI PRZEMYSŁAW, Reda, PL.
(540) WESELE DYSKOTEKA
(540)

(210) 486868

Kolor znaku: różowy, fioletowy, czarny
(531) 01.15.19, 02.09.01, 17.02.01, 17.02.02, 17.02.04, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
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(510), (511) 41 usługi klubów nocnych, usługi związane z dyskotekami, biura rezerwacji biletów koncertowych, organizowanie balów,
koncerty muzyczne, dyskoteki, planowanie przyjęć.

(111) 315616
(220) 2017 02 13
(210) 467567
(151) 2017 11 30
(441) 2017 07 10
(732) KOLET-ICIEK ANNA WYDAWNICTWO KRAKÓWEK, Kraków, PL.
(540) MIASTO pociech
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 gazety, czasopisma i publikacje poligraficzne, 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, 38 portale i fora internetowe, 41 publikowanie on line książek
i czasopism, publikowanie książek, publikowanie on line tekstów
i materiałów innych niż reklamowe, informacja o edukacji, imprezach
rozrywkowych i rekreacji.
(111) 315617
(220) 2017 09 04
(210) 476079
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 09
(732) TOOLS FOR BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) KASHŌKI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 płatki z bawełny do celów kosmetycznych, patyczki
higieniczne, pumeks, ozdoby do celów kosmetycznych, przybory
toaletowe, produkty kosmetyczne, produkty do makijażu, produkty do zmywania makijażu, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, kleje,
substancje klejące i motywy dekoracyjne do użytku kosmetycznego,
8 narzędzia i przyrządy o napędzie ręcznym, ostrza do golenia, przybory do depilacji, przybory do manicure i pedicure, pęsety, nożyczki,
etui z przyborami do pedicure, etui z przyborami do manicure, cążki
do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, nożyczki do paznokci,
pilniczki do paznokci, przyrządy do polerowania paznokci elektryczne
lub nieelektryczne (bloczki do matowienia), przyrządy do odsuwania
skórek, separatory do palców u nóg, szczypczyki, pęsetki, maszynki
do golenia elektryczne lub nieelektryczne, żyletki do golarek, nesesery
z przyborami do golenia, szczypczyki do wywijania rzęs (zalotki), aplikatory do nakładania sztucznych rzęs (szczypce do rzęs), golarki (brzytwy do brwi), nożyczki do brwi, obcinacze, gilotyny do tipsów, skórek,
tarka do stóp, nożyki do pięt, frezy, stylografy do paznokci, 11 promienie ultrafioletowe (lampy UV/LED) inne niż do celów leczniczych,
16 materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, broszury, dekoracyjny papier do pakowania, drukowane ulotki informacyjne, materiały drukowane, papier do korespondencji, papier firmowy, papierowe
torby na prezenty, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, teczki papierowe, torby papierowe,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub
kartonu, ulotki, zakładki, wizytówki, katalogi, papier, karton i wyroby
z nich nie zwarte w innych klasach, saszetki papierowe do opakowania,
temperówki, temperówki do ołówków do makijażu, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, pędzle do malowania, 18 pokrowce ze skóry lub imitacji skóry, kufry, kuferki przeznaczone na artykuły
toaletowe tzw. „vanity-cases”, kuferki na zestawy toaletowe, pojemniki na kosmetyki, kosmetyczki na przybory toaletowe i do makijażu,
kuferki na przybory do makijażu, etui na pędzle do makijażu, tuby
na pędzle do makijażu, torby, 20 lustra, lusterka kieszonkowe, lusterka
do torebek, lustra do makijażu, 21 pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne nieujęte w innych klasach, nieelektryczny sprzęt do de-
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makijażu, przybory kosmetyczne i toaletowe, gąbki toaletowe, szczotki, pędzle do golenia, naczynia oraz naczynia jednorazowe, puderniczki nie z metali szlachetnych, szczoteczki do makijażu, szczoteczki
toaletowe, szczoteczki do paznokci, pędzle do golenia, podstawki
na pędzle do golenia, szczotki do włosów, aplikatory do kosmetyków,
gąbki do makijażu, podstawki na gąbki, nesesery na przybory toaletowe i do makijażu (przybory oraz pojemniki), przyrządy do czyszczenia
pędzli, stojaki, osłonki i pojemniki na pędzle, organizery na kosmetyki,
gąbki do makijażu, puszki do makijażu, aplikatory do cieni, szablony
do brwi, palety do mieszania pigmentów i podkładów, szpatuły do nakładania cieni i mieszania podkładów, gąbki konjac do mycia twarzy,
gąbki do mycia twarzy, czyściki, szczoteczki do twarzy, przyrządy
do zaskórników, kieliszki do henny, pędzle do makijażu (również zestawy), szablony do przedłużania paznokci, pędzle do zdobień paznokci, sondy do malowania zdobień, separatory do manicure i pedicure,
wzorniki do paznokci, miseczki do manicure, dozowniki z pompką,
podłokietniki do wykonywania manicure, szczoteczki do pyłu, pudełka
na ozdoby, palce do ćwiczeń (akcesoria manicure), klipsy do usuwania
hybryd, korektory lakieru do paznokci, przybory do manicure/pedicure, akcesoria do zdobień paznokci, akcesoria do makijażu, szczoteczki
do brwi, szczoteczki do rzęs, pojemniki podróżne, 25 odzież, nakrycia
głowy, 26 ozdoby, ozdoby do włosów, peruki, sztuczne pasma włosów,
sztuczne włosy, pióra jako akcesoria ubraniowe, artykuły dekoracyjne
do włosów, spinki automatyczne do włosów jako klamry do włosów,
siatki do włosów, opaski do włosów, szpilki do włosów, szpilki do ondulacji, wałki do włosów, warkocze, koki, grzebienie lub zaokrąglone
grzebyki do trzymania włosów/wstążki do włosów, gumki i inne akcesoria podtrzymujące koński ogon, gumki powleczone marszczoną tkaniną, sztuczne kwiaty do włosów, koraliki do włosów, opaski
na czoło, opaski na głowę, wsuwki do włosów, 35 usługi reklamowe
i promocyjne, usługi handlu detalicznego i hurtowego, w tym online:
akcesoriami kosmetycznymi, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, obsługa sklepów internetowych, promocja
sprzedaży produktów kosmetycznych, reklama za pośrednictwem
Internetu, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, konfekcjonowanie wyrobów kosmetycznych, magazynowanie, pakowanie produktów, dostarczanie towarów, 45 udzielanie
licencji praw własności przemysłowej i praw autorskich, zarządzanie
własnością intelektualną i przemysłową, usługi polegające na udzielaniu licencji na używanie znaków towarowych, know-how, udzielanie
licencji dla projektów franczyzowych.

(111) 315618
(220) 2017 09 04
(210) 476080
(151) 2018 02 20
(441) 2017 10 09
(732) TOOLS FOR BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) TB TOOLS FOR BEAUTY
(540)

(531) 27.01.01, 27.05.05
(510), (511) 3 płatki z bawełny do celów kosmetycznych, patyczki
higieniczne, pumeks, ozdoby do celów kosmetycznych, przybory
toaletowe, produkty kosmetyczne, produkty do makijażu, produkty do zmywania makijażu, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, kleje,
substancje klejące i motywy dekoracyjne do użytku kosmetycznego,
8 narzędzia i przyrządy o napędzie ręcznym, ostrza do golenia, przybory do depilacji, przybory do manicure i pedicure, pęsety, nożyczki,
etui z przyborami do pedicure, etui z przyborami do manicure, cążki
do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, nożyczki do paznokci,
pilniczki do paznokci, przyrządy do polerowania paznokci elektryczne
lub nieelektryczne (bloczki do matowienia), przyrządy do odsuwania
skórek, separatory do palców u nóg, szczypczyki, pęsetki, maszynki
do golenia elektryczne lub nieelektryczne, żyletki do golarek, nesesery
z przyborami do golenia, szczypczyki do wywijania rzęs (zalotki), aplikatory do nakładania sztucznych rzęs (szczypce do rzęs), golarki (brzytwy do brwi), nożyczki do brwi, obcinacze, gilotyny do tipsów, skórek,
tarka do stóp, nożyki do pięt, frezy, stylografy do paznokci, 11 promienie ultrafioletowe (lampy UV/LED) inne niż do celów leczniczych,
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16 materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, broszury, dekoracyjny papier do pakowania, drukowane ulotki informacyjne, materiały drukowane, papier do korespondencji, papier firmowy, papierowe
torby na prezenty, publikacje reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, teczki papierowe, torby papierowe,
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru lub
kartonu, ulotki, zakładki, wizytówki, katalogi, papier, karton i wyroby
z nich nie zwarte w innych klasach, saszetki papierowe do opakowania,
temperówki, temperówki do ołówków do makijażu, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, pędzle do malowania, 18 pokrowce ze skóry lub imitacji skóry, kufry, kuferki przeznaczone na artykuły
toaletowe tzw. „vanity-cases”, kuferki na zestawy toaletowe, pojemniki na kosmetyki, kosmetyczki na przybory toaletowe i do makijażu,
kuferki na przybory do makijażu, etui na pędzle do makijażu, tuby
na pędzle do makijażu, torby, 20 lustra, lusterka kieszonkowe, lusterka
do torebek, lustra do makijażu, 21 pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne nieujęte w innych klasach, nieelektryczny sprzęt do demakijażu, przybory kosmetyczne i toaletowe, gąbki toaletowe, szczotki, pędzle do golenia, naczynia oraz naczynia jednorazowe, puderniczki nie z metali szlachetnych, szczoteczki do makijażu, szczoteczki
toaletowe, szczoteczki do paznokci, pędzle do golenia, podstawki
na pędzle do golenia, szczotki do włosów, aplikatory do kosmetyków,
gąbki do makijażu, podstawki na gąbki, nesesery na przybory toaletowe i do makijażu (przybory oraz pojemniki), przyrządy do czyszczenia
pędzli, stojaki, osłonki i pojemniki na pędzle, organizery na kosmetyki,
gąbki do makijażu, puszki do makijażu, aplikatory do cieni, szablony
do brwi, palety do mieszania pigmentów i podkładów, szpatuły do nakładania cieni i mieszania podkładów, gąbki konjac do mycia twarzy,
gąbki do mycia twarzy, czyściki, szczoteczki do twarzy, przyrządy
do zaskórników, kieliszki do henny, pędzle do makijażu (również zestawy), szablony do przedłużania paznokci, pędzle do zdobień paznokci, sondy do malowania zdobień, separatory do manicure i pedicure,
wzorniki do paznokci, miseczki do manicure, dozowniki z pompką,
podłokietniki do wykonywania manicure, szczoteczki do pyłu, pudełka
na ozdoby, palce do ćwiczeń (akcesoria manicure), klipsy do usuwania
hybryd, korektory lakieru do paznokci, przybory do manicure/pedicure, akcesoria do zdobień paznokci, akcesoria do makijażu, szczoteczki
do brwi, szczoteczki do rzęs, pojemniki podróżne, 25 odzież, nakrycia
głowy, 26 ozdoby, ozdoby do włosów, peruki, sztuczne pasma włosów,
sztuczne włosy, pióra jako akcesoria ubraniowe, artykuły dekoracyjne
do włosów, spinki automatyczne do włosów jako klamry do włosów,
siatki do włosów, opaski do włosów, szpilki do włosów, szpilki do ondulacji, wałki do włosów, warkocze, koki, grzebienie lub zaokrąglone
grzebyki do trzymania włosów/wstążki do włosów, gumki i inne akcesoria podtrzymujące koński ogon, gumki powleczone marszczoną tkaniną, sztuczne kwiaty do włosów, koraliki do włosów, opaski
na czoło, opaski na głowę, wsuwki do włosów, 35 usługi reklamowe
i promocyjne, usługi handlu detalicznego i hurtowego, w tym online:
akcesoriami kosmetycznymi, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, obsługa sklepów internetowych, promocja
sprzedaży produktów kosmetycznych, reklama za pośrednictwem
Internetu, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, konfekcjonowanie wyrobów kosmetycznych, magazynowanie, pakowanie produktów, dostarczanie towarów, 45 udzielanie
licencji praw własności przemysłowej i praw autorskich, zarządzanie
własnością intelektualną i przemysłową, usługi polegające na udzielaniu licencji na używanie znaków towarowych, know-how, udzielanie
licencji dla projektów franczyzowych, .

(111) 315619
(220) 2017 09 04
(210) 476081
(151) 2018 02 21
(441) 2017 10 09
(732) TOOLS FOR BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ilū
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 3 płatki z bawełny do celów kosmetycznych, patyczki
higieniczne, pumeks, ozdoby do celów kosmetycznych, przybory
toaletowe, produkty kosmetyczne, produkty do makijażu, produkty
do zmywania makijażu, sztuczne paznokcie, sztuczne rzęsy, kleje,
substancje klejące i motywy dekoracyjne do użytku kosmetycznego,
8 narzędzia i przyrządy o napędzie ręcznym, ostrza do golenia, przybory do depilacji, przybory do manicure i pedicure, pęsety, nożyczki,
etui z przyborami do pedicure, etui z przyborami do manicure, cążki
do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, nożyczki do paznokci,
pilniczki do paznokci, przyrządy do polerowania paznokci elektryczne lub nieelektryczne (bloczki do matowienia), przyrządy do odsuwania skórek, separatory do palców u nóg, szczypczyki, pęsetki,
maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, żyletki do golarek, nesesery z przyborami do golenia, szczypczyki do wywijania
rzęs (zalotki), aplikatory do nakładania sztucznych rzęs (szczypce
do rzęs), golarki (brzytwy do brwi), nożyczki do brwi, obcinacze,
gilotyny do tipsów, skórek, tarka do stóp, nożyki do pięt, frezy, stylografy do paznokci, 11 promienie ultrafioletowe (lampy UV/LED)
inne niż do celów leczniczych, 16 materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, broszury, dekoracyjny papier do pakowania, drukowane ulotki informacyjne, materiały drukowane, papier do korespondencji, papier firmowy, papierowe torby na prezenty, publikacje
reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promocyjne, teczki papierowe, torby papierowe, torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, zakładki, wizytówki, katalogi, papier, karton i wyroby z nich nie zwarte
w innych klasach, saszetki papierowe do opakowania, temperówki,
temperówki do ołówków do makijażu, torby do pakowania z papieru
i tworzyw sztucznych, pędzle do malowania, 18 pokrowce ze skóry
lub imitacji skóry, kufry, kuferki przeznaczone na artykuły toaletowe
tzw. „vanity-cases”, kuferki na zestawy toaletowe, pojemniki na kosmetyki, kosmetyczki na przybory toaletowe i do makijażu, kuferki
na przybory do makijażu, etui na pędzle do makijażu, tuby na pędzle
do makijażu, torby, 20 lustra, lusterka kieszonkowe, lusterka do torebek, lustra do makijażu, 21 pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle
(z wyjątkiem pędzli do malowania), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nieujęte w innych klasach, nieelektryczny sprzęt
do demakijażu, przybory kosmetyczne i toaletowe, gąbki toaletowe, szczotki, pędzle do golenia, naczynia oraz naczynia jednorazowe, puderniczki nie z metali szlachetnych, szczoteczki do makijażu,
szczoteczki toaletowe, szczoteczki do paznokci, pędzle do golenia,
podstawki na pędzle do golenia, szczotki do włosów, aplikatory
do kosmetyków, gąbki do makijażu, podstawki na gąbki, nesesery na przybory toaletowe i do makijażu (przybory oraz pojemniki),
przyrządy do czyszczenia pędzli, stojaki, osłonki i pojemniki na pędzle, organizery na kosmetyki, gąbki do makijażu, puszki do makijażu,
aplikatory do cieni, szablony do brwi, palety do mieszania pigmentów i podkładów, szpatuły do nakładania cieni i mieszania podkładów, gąbki konjac do mycia twarzy, gąbki do mycia twarzy, czyściki,
szczoteczki do twarzy, przyrządy do zaskórników, kieliszki do henny,
pędzle do makijażu (również zestawy), szablony do przedłużania paznokci, pędzle do zdobień paznokci, sondy do malowania zdobień,
separatory do manicure i pedicure, wzorniki do paznokci, miseczki
do manicure, dozowniki z pompką, podłokietniki do wykonywania
manicure, szczoteczki do pyłu, pudełka na ozdoby, palce do ćwiczeń
(akcesoria manicure), klipsy do usuwania hybryd, korektory lakieru
do paznokci, przybory do manicure/pedicure, akcesoria do zdobień
paznokci, akcesoria do makijażu, szczoteczki do brwi, szczoteczki
do rzęs, pojemniki podróżne, 25 odzież, nakrycia głowy, 26 ozdoby,
ozdoby do włosów, peruki, sztuczne pasma włosów, sztuczne włosy, pióra jako akcesoria ubraniowe, artykuły dekoracyjne do włosów, spinki automatyczne do włosów jako klamry do włosów, siatki
do włosów, opaski do włosów, szpilki do włosów, szpilki do ondulacji,
wałki do włosów, warkocze, koki, grzebienie lub zaokrąglone grzebyki do trzymania włosów/wstążki do włosów, gumki i inne akcesoria
podtrzymujące koński ogon, gumki powleczone marszczoną tkaniną, sztuczne kwiaty do włosów, koraliki do włosów, opaski na czoło,
opaski na głowę, wsuwki do włosów, 35 usługi reklamowe i promocyjne, usługi handlu detalicznego i hurtowego, w tym online: akcesoriami kosmetycznymi, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, obsługa sklepów internetowych, promocja
sprzedaży produktów kosmetycznych, reklama za pośrednictwem
Internetu, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży, konfekcjonowanie wyrobów kosmetycznych,
magazynowanie, pakowanie produktów, dostarczanie towarów,
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45 udzielanie licencji praw własności przemysłowej i praw autorskich, zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową, usługi
polegające na udzielaniu licencji na używanie znaków towarowych,
know-how, udzielanie licencji dla projektów franczyzowych, .

na rzecz innych, szkolenia dotyczące obsługi sprzętu fotograficznego, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, usługi
edukacyjne dotyczące wywoływania zdjęć, udostępnianie zdjęć online nie do pobrania.

(111) 315620
(220) 2018 01 06
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) PISKORSKI PIOTR, Olesno, PL.
(540) Supreme Houses
(540)

(111) 315622
(220) 2018 05 04
(210) 485628
(151) 2018 10 24
(441) 2018 07 09
(732) KASPEREK MACIEJ DEMES-MACIEJ KASPEREK, Łódź, PL.
(540) CARTALO
(540)

(210) 480878

Kolor znaku: biały, zielony, szary
(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, analiza marketingowa nieruchomości, 36 usługi w zakresie
nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, pośrednictwo
w handlu nieruchomościami, doradztwo w zakresie nieruchomości,
finansowanie inwestycji budowlanych, zarządzanie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe, budowa nieruchomości mieszkalnych,
budowa nieruchomości komercyjnych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące budownictwa, wznoszenie budynków i innych konstrukcji, zarządzanie projektem budowy, 42 usługi w zakresie projektowania, planowanie budowy nieruchomości.
(111) 315621
(220) 2018 04 30
(210) 485493
(151) 2018 10 26
(441) 2018 06 25
(732) NIESPOREK-NAJUCH SABINA FOTO NIESPOREK,
Siemianowice Śląskie, PL.
(540) FOTONIESPOREK
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 16.03.03, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 40 utrwalanie fotografii, reprodukcja fotografii, odnawianie fotografii, drukowanie fotograficzne, retusz fotograficzny,
wywoływanie fotograficzne, obróbka fotograficzna, usługi odnawiania fotografii, cyfrowe odnawianie fotografii, reprodukcja przezroczy
fotograficznych, reprodukcja odbitek fotograficznych, powiększanie
odbitek fotograficznych, kopiowanie slajdów fotograficznych, powielanie slajdów fotograficznych, wywoływanie filmów fotograficznych, drukowanie przezroczy fotograficznych, przenoszenie przeźroczy fotograficznych, kopiowanie filmów fotograficznych, wynajem
powiększalników fotograficznych, obróbka filmów fotograficznych,
obróbka zdjęć fotograficznych, usługi laboratorium fotograficznego, utrwalanie i konserwacja fotografii, wywoływanie filmów i powielanie fotografii, przenoszenie fotografii na płyty kompaktowe,
drukowanie fotografii z nośników cyfrowych, obróbka filmów i obróbka fotograficzna, usługi informacyjne dotyczące obróbki filmów
fotograficznych, udzielanie informacji związanych z usługami drukowania fotograficznego, udzielanie informacji związanych z wywoływaniem filmów fotograficznych, usługi informacyjne dotyczące
wykonywania odbitek z filmów fotograficznych, drukowanie, wywoływanie zdjęć i filmów, obróbka fotograficzna [wywoływanie zdjęć],
cyfrowe polepszanie zdjęć, 41 fotografia, fotografia portretowa,
nauka fotografii, usługi fotografów, montaż filmów fotograficznych,
usługi edukacyjne w zakresie fotografii, kompozycje fotograficzne

(531) 01.15.11, 18.01.19, 27.05.01
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy systemów komputerowych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako
usługa [PaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych
elektronicznych, tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie serwisów i sklepów internetowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.
(111) 315623
(220) 2018 05 17
(210) 486034
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ
BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ BIO-GEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, PL.
(540) G ARD
(540)

(531) 27.05.01, 24.01.13
(510), (511) 1 preparaty chemiczne stosowane w rolnictwie, stymulatory wzrostu i plonowania roślin, 5 preparaty farmaceutyczne
i weterynaryjne, higieniczne, środki odkażające, dietetyczne środki użytku medycznego, suplementy diety dla zwierząt, preparaty
do zwalczania szkodników, pestycydy i środki agrochemiczne, biopreparaty do utylizacji odpadów płynnych i stałych, do ochrony jezior, stawów i zbiorników wody pitnej.
(111) 315624
(220) 2018 06 08
(210) 486873
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) TORPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grajewo, PL.
(540) OPAKUJEMY TWÓJ BIZNES
(510), (511) 16 torby papierowe, worki papierowe, papierowe torby
na prezenty, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę sprzedaży bezpośredniej worków i toreb papierowych, agencje eksportowo-importowe.
(111) 315625
(220) 2018 06 08
(210) 486890
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) Mitręga Agnieszka Anna LEXPERIENCE. KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO, Gdańsk, PL.
(540) LEXPERIENCE
(510), (511) 45 usługi prawnicze, doradztwo prawne, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi w zakresie spraw
spornych i spraw procesowych, badań prawnych, porad prawnych
i reprezentacji, zarządzanie prawami autorskimi, doradztwo w dzie-
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dzinie własności intelektualnej, usługi prawników, licencjonowanie
oprogramowania komputerowego (usługi prawne), licencjonowanie
własności intelektualnej, rejestrowanie nazw domen.

(111) 315626
(220) 2018 06 11
(210) 486923
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) DZIESIĄTKA FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) 10 DZIESIĄTKA FINANSE
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 01.15.19, 26.07.17, 27.05.01, 27.01.01, 25.07.08, 29.01.04
(510), (511) 36 agencje kredytowe, analizy finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, emisja kart kredytowych, inwestycje finansowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pożyczanie pod zastaw, pożyczki finansowanie,
pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą
kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą
kart kredytowych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi finansowania.
(111) 315627
(220) 2018 06 11
(210) 486924
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) ARTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Puszczykowo, PL.
(540) ARTURO
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywnością,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych.
(111) 315628
(220) 2018 06 11
(210) 486925
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) DZIESIĄTKA FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) DZIESIĄTKA FINANSE
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje kredytowe, analizy finansowe, doradztwo
w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, emisja kart kredytowych, inwestycje finansowe, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, pożyczanie pod zastaw, pożyczki finansowanie,
pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą
kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą
kart kredytowych, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usługi finansowania.
(111) 315629
(220) 2018 06 11
(210) 486926
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) ARTURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Puszczykowo, PL.
(540) ARTURO
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z żywnością,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych.
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(111) 315630
(220) 2018 06 11
(210) 486927
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) GRAD SŁAWOMIR, ŚWISULSKI ANDRZEJ SZKOŁA JAZDY
KURSANT SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL.
(540) KURSANT SZKOŁA JAZDY
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 02.09.14, 26.03.01, 26.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 nauka jazdy, nauka jazdy w zakresie bezpieczeństwa
na drodze, nauka jazdy na pojazdach dwu i jednośladowych, nauczanie w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych dwu i jednośladowych.
(111) 315631
(220) 2018 06 11
(210) 486947
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) CBMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Władysławowo, PL.
(540) dom whisky
(540)

Kolor znaku: złoty, ciemnobrązowy
(531) 27.05.05, 27.05.11, 29.01.12, 24.09.02, 24.09.05, 24.01.09,
24.01.10, 24.01.20, 03.07.01, 05.07.05, 09.01.10, 05.13.11
(510), (511) 35 reklama, prezentacja usług, wydawanie i dystrybucja
materiałów reklamowych, zwłaszcza dotyczących, wyżywienia, noclegów, rozrywki, produktów alkoholowych, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa o towarach, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż przez Internet,
napojów alkoholowych i bezalkoholowych, 41 rozrywka, usługi klubowe, usługi klubów nocnych, degustacje napojów alkoholowych, organizowanie konkursów, seminariów oraz warsztatów, nauczanie i szkolenia, imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe, dyskoteki, imprezy
taneczne, informacja o rozrywce, koncerty muzyczne, organizacja quizów, gier i zawodów, organizacja przyjęć, organizowanie wydarzeń
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, 43 bary, puby, serwowanie
napojów alkoholowych, serwowanie jedzenia i napojów, usługi barów
kawowych, usługi barowe, usługi cateringu, usługi kawiarni, usługi
koktajlbarów, usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 315632
(220) 2018 06 11
(210) 486962
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) POLOVOX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowane
do medycznego użycia, suplementy diety dla ludzi.
(111) 315633
(220) 2018 06 11
(210) 486965
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) INNO-BIMEXINUM
(510), (511) 3 kosmetyki, szampony do włosów, odżywki do włosów,
5 lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty do pielęgnacji
włosów, szampony lecznicze, lecznicze płyny do włosów.
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(111) 315634
(220) 2018 06 11
(210) 486966
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) A2 CUSTOMER CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) ecars
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.13, 15.09.10
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie „aplikacje mobilne”.
(111) 315635
(220) 2018 06 11
(210) 486968
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) URLIK BARTŁOMIEJ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA URLIK,
Stary Sącz, PL.
(540) Love stim
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.08, 24.17.15
(510), (511) 5 żele do stymulacji seksualnej, preparaty do ułatwiania
stosunków seksualnych, preparaty do powstrzymywania popędu
seksualnego, kapsułki ziołowe poprawiające sprawność seksualną u mężczyzn, środki ułatwiające zbliżenie seksualne, preparaty
zmniejszające popęd seksualny, lubrykanty do celów medycznych,
lubrykanty na bazie silikonu do użytku osobistego, lubrykanty na bazie wody do użytku osobistego, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi, 10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne, gumowe lalki, środki
pomocnicze do stymulacji seksualnej dla dorosłych, sztuczne penisy,
jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, sztuczne pochwy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, elektryczne przyrządy do masażu, korki analne, kulki dopochwowe będące akcesoriami erotycznymi dla
dorosłych, przyrządy do powiększania penisa stanowiące akcesoria
erotyczne dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria erotyczne
dla dorosłych, wibratory jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, zabawki erotyczne.
(111) 315636
(220) 2018 06 11
(210) 486970
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) ŁACISZ TADEUSZ P.H.U. ŁACISZ, Radomsko, PL.
(540) KMICIC PIWO JASNE PEŁNE RECEPTURA BROWARÓW
REGIONALNYCH
(540)
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(111) 315637
(220) 2018 06 11
(210) 486971
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) URLIK BARTŁOMIEJ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA URLIK,
Stary Sącz, PL.
(540) LoveStim
(510), (511) 5 żele do stymulacji seksualnej, preparaty do ułatwiania
stosunków seksualnych, preparaty do powstrzymywania popędu
seksualnego, kapsułki ziołowe poprawiające sprawność seksualną u mężczyzn, środki ułatwiające zbliżenie seksualne, preparaty
zmniejszające popęd seksualny, lubrykanty do celów medycznych,
lubrykanty na bazie silikonu do użytku osobistego, lubrykanty
na bazie wody do użytku osobistego, odżywcze suplementy diety,
mineralne suplementy diety, mineralne suplementy diety dla ludzi,
10 akcesoria wspomagające współżycie seksualne, gumowe lalki [akcesoria seksualne], środki pomocnicze do stymulacji seksualnej dla
dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych,
sztuczne pochwy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, elektryczne przyrządy do masażu, korki analne, kulki dopochwowe, będące
akcesoriami erotycznymi dla dorosłych, przyrządy do powiększania
penisa, stanowiące akcesoria erotyczne dla dorosłych, sztuczne penisy, jako akcesoria erotyczne dla dorosłych, wibratory jako akcesoria
erotyczne dla dorosłych, zabawki erotyczne.
(111) 315638
(220) 2018 06 11
(210) 486980
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) MATYJEK PIOTR AMSTI, Gdańsk, PL.
(540) AMSTI
(510), (511) 37 sprzątanie szpitali, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie domów, sprzątanie poddaszy, sprzątanie hoteli, sprzątanie
fabryk, sprzątanie szkół, sprzątanie sklepów, sprzątanie zakładów
przemysłowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie
domów mieszkalnych, sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie placów budowy, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie terenów publicznych, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie
pomieszczeń na ładunki, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samolotów, sprzątanie
biur na podstawie umowy, sprzątanie dróg dojazdowych na budowy, sprzątanie klubów na podstawie umowy, sprzątanie centrów rekreacyjnych na podstawie umowy, sprzątanie budynków biurowych
i lokali handlowych.
(111) 315639
(220) 2018 06 12
(210) 487014
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) PAPLIŃSKI MARCIN, PAPLIŃSKI PIOTR PAPARTDESIGN
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) pap deco
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.18
(510), (511) 6 dekoracje ścienne z mosiądzu, ozdoby z mosiądzu, figurki ozdobne wykonane z metali nieszlachetnych, figurki ozdobne
z metali nieszlachetnych, figurki, statuetki z metali nieszlachetnych,
dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, rzeźby z metali nieszlachetnych, rzeźby z metalu, mosiądz, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
dekoracji ściennych z mosiądzu, sprzedaż hurtowa detaliczna dzieł
sztuki z metali nieszlachetnych, rzeźb z metalu, rzeźb z mosiądzu.

Kolor znaku: czerwony, złoty, czarny, biały, szary
(531) 24.09.01, 24.09.13, 23.01.01, 05.11.15, 27.05.05, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.

(111) 315640
(220) 2018 06 12
(210) 487016
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) FUNDACJA ANNY FLOREK CZAS DZIECIŃSTWA, Warszawa, PL.
(540) FUNDACJA ANNY FLOREK CZAS DZIECIŃSTWA
(510), (511) 41 edukacja przedszkolna, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, usługi przedszkoli, usługi przedszkolne,
usługi przedszkoli, nauczanie przedszkolne, przedszkola, 44 rehabilitacja, rehabilitacja fizyczna, terapia mowy, terapia psychologiczna
małych dzieci, terapia zajęciowa i rehabilitacja, psychoterapia.
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(111) 315641
(220) 2018 06 12
(210) 487018
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) GOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) GOMA G
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, granatowy
(531) 27.01.01, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny do obróbki drewna, grawerki laserowe do obróbki drewna, roboty przemysłowe do obróbki drewna, zautomatyzowane mechanizmy do obróbki drewna, mechanizmy zrobotyzowane do obróbki drewna, obrabiarki do maszyn do obróbki drewna,
wiertarki stosowane w przemyśle obróbki drewna, maszyny do szlifowania [do obróbki drewna], strugarki-wyrówniarki będące maszynami do obróbki drewna, piły tarczowe [stosowane w przemyśle
obróbki drewna], grawerki laserowe do obróbki drewna, 35 usługi
sprzedaży hurtowej i detalicznej maszyn do obróbki drewna, robotów do obróbki drewna, wiertarek stosowanych w przemyśle obróbki drewna, maszyn do szlifowania.
(111) 315642
(220) 2018 06 13
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) NOSAL MARCIN SONALMED, Gdów, PL.
(540) SONALMED
(540)

(210) 487041

Kolor znaku: niebieski, fioletowy, pomarańczowy, żółty, czarny
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 usługi świadczeń zdrowotnych obejmujące działania
w celu zachowania, poprawy lub przywracania zdrowia w szczególności: badania, porady lekarskie, diagnostyka, analityka medyczna
i leczenie, porady świadczone przez lekarzy specjalistów, włączając
internistów, endokrynologów, pediatrów, gastroenterologów, reumatologów, kardiologów, dermatologów i chirurgów, usługi w zakresie medycyny pracy, rehabilitacje lecznicze, prowadzenie badań
klinicznych.
(111) 315643
(220) 2018 06 13
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) AB GRIGEO, Wilno, LT.
(540) JESTEM ALEX
(540)

(210) 487069

(111) 315644
(220) 2018 06 13
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) KUREK MARCIN E-AUTOMATYK, Luboń, PL.
(540) e-automatyk
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01

(510), (511) 7 mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, 9 sterowniki programowalne, sterowniki oprogramowania, obwody sterownicze, wzmacniacze sterownicze, sterowniki elektryczne, sterowniki dysków twardych, sterowniki procesów [elektryczne], elektryczne
pulpity sterownicze, elektryczne urządzenia sterownicze, elektryczne skrzynki sterownicze, elektryczne obwody sterownicze, moduły
połączeniowe do sterowników elektrycznych, sterowniki drukarek
umożliwiające współdzielenie portów, sterowniki przemysłowe wraz
z oprogramowaniem, elektryczne zautomatyzowane urządzenia sterownicze, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania
i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, sterowniki oprogramowania do urządzeń elektronicznych umożliwiające sprzętowi komputerowemu i urządzeniom elektronicznym komunikację między sobą,
bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania i kontroli
funkcjonowania i statusu systemów bezpieczeństwa, cyfrowe przyrządy pomiarowe do pulpitów sterowniczych, elektroniczne obwody
sterownicze do grzejników elektrycznych, elektroniczne urządzenia
do programowania, komputerowe urządzenia do programowania,
sterowniki procesów [elektroniczne], oprogramowanie do sterowania
procesami, oprogramowanie do sterowania procesami przemysłowymi, oprogramowanie do elektronicznych systemów wspomagających
proces kierowania, 37 instalacja sprzętu do automatyki budynkowej,
konserwacja urządzeń automatycznych, serwisowanie sieci elektrycznych, serwis urządzeń elektronicznych, serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, 42 badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, badania z zakresu skomputeryzowanej
automatyzacji procesów technicznych, tworzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, montażu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, projektowanie sprzętu do automatyzacji biura,
programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie, opracowywanie i programowanie oprogramowania
komputerowego, programowanie komputerów i konserwacja programów komputerowych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania sterowników, opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z programowalnymi sterownikami, programowanie
komputerów, programowanie stron internetowych, programowanie
elektronicznych systemów kontroli, programowanie komputerowe
dla osób trzecich, doradztwo w zakresie programowania komputerów, usługi doradcze dotyczące programowania komputerów, udzielanie informacji w zakresie programowania komputerów, opracowywanie procesów przemysłowych, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do sterowania procesami, badania
nad procesami przemysłowymi, usługi w zakresie monitorowania procesów przemysłowych, monitorowanie procesu w celu zapewnienia
jakości, projektowanie wspomagane komputerowo dla procesów produkcyjnych.

(111) 315645
(220) 2018 06 14
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) SPÓŁDZIELNIA BIELSIN, Bielsko-Biała, PL.
(540) bielsin
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 papier, papier higieniczny, papier toaletowy, papier
do pakowania, chusteczki do nosa [papierowe], serwetki stołowe papierowe, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, ręczniki papierowe,
papier do owijania, karton, torebki do pakowania [koperty, woreczki]
z papieru lub tworzyw sztucznych.
(210) 487077

825

(210) 487090

Kolor znaku: granatowym
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 maski ochronne spawalnicze, tarcze ochronne dla spawaczy, przyłbice ochronne dla spawaczy, złącza, uchwyty oraz zaciski dla elektrycznych linii napowietrznych, 12 spryskiwacze do szyb
samochodowych, złączki do przewodów spryskiwaczy szyb, elementy i części dla pojazdów samochodowych z tworzyw sztucznych,
34 artykuły dla palących, tj. maszynki do nabijana gilz tytoniem, zwijarki tytoniowe, papierośnice.
(111) 315646
(220) 2018 04 25
(210) 485192
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) KUBIAK MARLENA MAGDALENA, Łódź, PL.
(540) Biodermatic
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa produktów kosmetycznych, wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych, weteryna-
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ryjnych i sanitarnych oraz zapotrzebowania medycznego, agencje
reklamowe, aukcje i przetargi publiczne, doradztwo biznesowe, handel i wyceny handlowe, agencje importowo-eksportowe, marketing,
pokazy towarów, public relations.

(111) 315647
(220) 2018 04 24
(210) 485205
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 09
(732) DUDA DARIUSZ FIRMA KOSMETYCZNA DR DUDA, Szaniec, PL.
(540) KOSMETYKI UZDROWISKOWE DRA DUDY
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki
eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony, odżywki do włosów, kosmetyki ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki
do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, środki
wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki
do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów
farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty
przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne, zioła lecznicze, borowina lecznicza, suplementy diety.
(111) 315648
(220) 2018 04 24
(210) 485206
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 02
(732) TURCZYNOWICZ JANUSZ ENTERCOM, Siedlce, PL.
(540) idt
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej: reklama prasowa, radiowa,
telewizyjna, korespondencyjna, przy pomocy nośnika elektromagnetycznego, dystrybucja i uaktualnianie materiałów reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
38 przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputerów,
usługi komunikacji telefonicznej, poczty elektronicznej, usługi agencji prasowych i informacyjnych w zakresie uaktualniania informacji
w Internecie, 40 usługi poligraficzne.
(111) 315649
(220) 2018 04 24
(210) 485207
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 02
(732) SLAVICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) ovoc
(540)

(531) 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, szampony do włosów, odżywki do włosów
i ciała, kremy do ciała, kremy do rąk, żel pod prysznic, mydło w płynie, balsamy pielęgnacyjne do ciała, 35 sprzedaż: szampony do włosów, odżywki do włosów i ciała, kremy do ciała, kremy do rąk, żel pod
prysznic, mydło w płynie, balsamy pielęgnacyjne do ciała.
(111) 315650
(151) 2018 11 15

(220) 2018 04 24
(441) 2018 07 09

(210) 485219

Nr 3/2019

(732) KORSAK KRZYSZTOF, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) SD Smaczna Dieta
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 29.01.02, 27.05.01, 27.05.21, 11.03.01
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, stołówki, usługi barowe, usługi
restauracyjne, bary szybkiej obsługi, samoobsługa (restauracje), wypożyczanie urządzeń do gotowania, kawiarnie.
(111) 315651
(220) 2018 04 24
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 02
(732) SZCZĘCH ADAM BASSDUD, Czyżowice, PL.
(540) ERIGO
(540)

(210) 485227

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 montaż rusztowań, tynkowanie, wynajem sprzętu
budowlanego.
(111) 315652
(220) 2018 04 24
(210) 485228
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 09
(732) KORSAK KRZYSZTOF, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) SMACZNA DIETA RESTAURACJA W PUDEŁKU
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, stołówki, usługi barowe, usługi
restauracyjne, bary szybkiej obsługi, samoobsługa (restauracje), wypożyczanie urządzeń do gotowania, kawiarnie.
(111) 315653
(220) 2018 04 24
(210) 485231
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 02
(732) GÓRECKI MIŁOSZ, Warszawa, PL.
(540) PROKIT
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów
leczniczych, ekstrakty na bazie kitu pszczelego do celów leczniczych,
mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, mleczko pszczele do celów medycznych, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, pyłek pszczeli stosowany jako suplement diety, propolis
do celów farmaceutycznych, suplementy diety zawierające propolis,
odżywcze suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy
żywnościowe, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety i preparaty dietetyczne, produkty parafarmaceutyczne do użytku
w dermatologii, suplementy diety na bazie kitu pszczelego, nalewki
propolisowe do celów medycznych, maści na bazie propolisu, maści
lecznicze, maści antyseptyczne, maści przeciwzapalne, maści do celów farmaceutycznych, maści o właściwościach leczniczych.
(111) 315654
(220) 2018 04 24
(210) 485301
(151) 2018 11 21
(441) 2018 07 09
(732) FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, PL.
(540) DICLOGEL
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety w formie tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli, środki
zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze
do celów leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych,
preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty odżywcze
wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające leczenie, witaminy same lub w połączeniach wspomagające leczenie, preparaty
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chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne,
korzenie lekarskie, środki medyczne i farmaceutyczne pochodzenia
roślinnego, preparaty biologiczne do celów medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych, wyroby medyczne, leki.

(111) 315655
(220) 2018 04 24
(210) 485303
(151) 2018 11 21
(441) 2018 07 09
(732) FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, PL.
(540) TUSSIGRIP
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety w formie tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli, środki
zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze
do celów leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych,
preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty odżywcze
wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające leczenie, witaminy same lub w połączeniach wspomagające leczenie, preparaty
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne,
korzenie lekarskie, środki medyczne i farmaceutyczne pochodzenia
roślinnego, preparaty biologiczne do celów medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych, wyroby medyczne, leki.
(111) 315656
(220) 2018 04 24
(210) 485305
(151) 2018 11 21
(441) 2018 07 09
(732) FORTIS PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, PL.
(540) NORMAVIT
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy diety w formie tabletek, substancji płynnych, substancji wziewnych, maści, żeli, środki
zmniejszające apetyt, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, preparaty kosmetyczne do celów medycznych, preparaty witaminowe wspomagające leczenie, preparaty
odżywcze wspomagające leczenie, środki odżywcze wspomagające
leczenie, witaminy same lub w połączeniach wspomagające leczenie, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, korzenie lekarskie, środki medyczne i farmaceutyczne
pochodzenia roślinnego, preparaty biologiczne do celów medycznych, wyroby medyczne do celów leczniczych, wyroby medyczne.
(111) 315657
(220) 2018 04 25
(210) 485320
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) CANDY BUZZ
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 315658
(220) 2018 04 25
(210) 485322
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 09
(732) BIELECKI GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE SPORTEX, Łódź, PL.
(540) AQUA SPEED
(510), (511) 25 ubiory pływackie, 28 sprzęt pływacki: płetwy, czepki,
okulary pływackie, sprzęt do nurkowania.
(111) 315659
(220) 2018 04 25
(210) 485355
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 09
(732) MIRALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piła, PL.
(540) Gluco test
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety.
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(111) 315660
(220) 2018 04 25
(210) 485360
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 02
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Liquid powd-air
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
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
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady do makijażu, podkłady
i pudry kosmetyczne do twarzy, pudry w kamieniu, środki do usuwania 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, lecznicze podkłady
i pudry kosmetyczne.
(111) 315661
(220) 2016 10 06 K
(210) 485266
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) Rockwell Automation, Inc., Milwaukee, US.
(540) RELEVANCE
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do zarządzania aplikacjami i dostarczania informacji w zakresie automatyzacji produkcji
i systemów kontroli oraz kontroli jakości produkcji i systemów raportowania, oprogramowanie do pobrania do zarządzania aplikacjami
przez użytkowników i dostarczania informacji do użytkowników
urządzeń mobilnych w środowiskach produkcyjnych, mianowicie
do użytku w automatyzacji produkcji i systemów kontroli oraz kontroli jakości produkcji i systemów raportowania, komputerowe oprogramowanie użytkowe do komputerowych urządzeń przenośnych,
mianowicie oprogramowanie do zarządzania aplikacjami oraz dostawy w przemysłowych środowiskach produkcyjnych, komputerowe
oprogramowanie użytkowe do mobilnych urządzeń komputerowych, mianowicie oprogramowanie do zarządzania aplikacjami oraz
dostarczania informacji w oparciu o lokalizacje użytkowników urządzeń przenośnych i/lub ich uwierzytelnianie w sieci lub o czas, w jakim użytkownicy pytali o aplikacje i informacje, komputerowe oprogramowanie użytkowe do mobilnych urządzeń komputerowych,
mianowicie oprogramowanie do dostarczania aplikacji i informacji
w oparciu o identyfikację użytkownika, lokalizację użytkownika i/lub
kwestie czasowe w zakresie produkcji, przemysłu lub opieki zdrowotnej, komputerowe oprogramowanie użytkowe na przenośne
urządzenia komputerowe, mianowicie oprogramowanie do dostarczania aplikacji mobilnych i informacji z wielu źródeł, do kontrolowania, diagnozowania lub naprawy sprzętu produkcyjnego i sprzętu
do kontroli procesów, mianowicie HMI, MES, systemy do zlecenia
prac konserwacyjnych i inne systemy przemysłowe, 42 oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie do zarządzania aplikacjami i dostarczania informacji w zakresie automatyzacji
produkcji i systemów kontroli oraz kontroli jakości produkcji i systemów raportowania, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące
oprogramowanie do zarządzania aplikacjami przez użytkowników
i dostarczania informacji do użytkowników urządzeń mobilnych
w środowiskach produkcyjnych, mianowicie do użytku w automatyzacji produkcji i systemów kontroli oraz kontroli jakości produkcji i systemów raportowania, oprogramowanie jako usługa (SaaS)
obejmujące oprogramowanie do przenośnych urządzeń komputerowych, mianowicie oprogramowanie do zarządzania aplikacjami
i dostarczania w przemysłowych środowiskach produkcji, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie do przenośnych urządzeń komputerowych, mianowicie oprogramowanie
do zarządzania aplikacjami oraz dostarczania informacji w oparciu
o lokalizacje użytkowników urządzeń przenośnych i/lub ich uwierzytelnianie w sieci lub o czas, w jakim użytkownicy pytali o aplikacje
i informacje, oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie na przenośne urządzenia komputerowe, mianowicie
oprogramowanie do dostarczania aplikacji i informacji w oparciu
o identyfikację użytkownika, lokalizację użytkownika i/lub kwestie
czasowe w zakresie produkcji, przemysłu lub opieki zdrowotnej,
oprogramowanie jako usługa (SaaS) obejmujące oprogramowanie
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na przenośne urządzenia komputerowe, mianowicie oprogramowanie do dostarczania aplikacji mobilnych i informacji z wielu źródeł,
do kontrolowania, diagnozowania lub naprawy sprzętu produkcyjnego i sprzętu do kontroli procesów, mianowicie HMI, MES, systemy
do zlecenia prac konserwacyjnych i inne systemy przemysłowe.

(111) 315662
(220) 2018 04 26
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) JĘDRZEJCZAK MARIUSZ, Łódź, PL.
(540) REPUBLIKA BURGERA
(540)

Nr 3/2019

(540)

(210) 485379

(531) 01.01.04, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 26.13.25,
25.01.09, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 29 przetworzone artykuły spożywcze pochodzenia
zwierzęcego, przetworzone warzywa i owoce, produkty mleczne,
rybne, mięsne, tłuszcze jadalne, 35 doradztwo w zakresie organizacji
i prowadzenia działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży artykułów żywnościowych, 43 usługi barowe,
przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce
konsumpcji, organizowanie przyjęć w zakresie gastronomii, koktajli,
prowadzenie lokali gastronomicznych, usługi w zakresie prowadzenia pizzerii, restauracji, klubów, bary szybkiej obsługi, usługi cateringowe, restauracje samoobsługowe, snack-bary, stołówki, obsługa
gastronomiczna kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów rozrywkowych.

Kolor znaku: biały, szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.15.09
(510), (511) 35 usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, badania
marketingowe, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich urządzeń, przyborów, zestawów, armatury,
wyposażenia, przyrządów wykorzystywanych w łazienkach i sanitariatach do utrzymywania higieny osobistej oraz czystości pomieszczeń, artykułów metalowych, ceramicznych, z kamienia naturalnego
i innych materiałów naturalnych, drewnianych i drewnopodobnych,
z mas plastycznych, tworzyw sztucznych, szkła, tkanych, pozwalające je wygodnie oglądać i kupować w sklepie lub hurtowni, dystrybucja towarów przez Internet oraz pośrednictwo handlowe polegające
na kojarzeniu kontrahentów w zakresie wyposażaniu obiektów hotelowych, biurowych, pensjonatów i lokali mieszkalnych w zakresie
wyposażenia łazienek.
(111) 315665
(220) 2018 04 26
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 02
(732) OLSZEWSKI PAWEŁ QSENSE, Kiełczówek, PL.
(540) Q QSense Exceed your needs
(540)

(210) 485400

(111) 315663
(220) 2018 04 26
(210) 485380
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 23
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) CENTIS
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe,
napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty
przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, drażetki
[lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe, plastry do celów medycznych,, 10 wyroby medyczne mianowicie: kroplomierze do celów medycznych, kroplomierze do celów
leczniczych, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw,
buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, aplikatory do leków, urządzenia do podawania leków, spraye [aerozole] do celów
medycznych, ręczne spraye do celów medycznych, urządzenia medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów farmaceutycznych, urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów farmaceutycznych
do ciała człowieka, aspiratory do nosa, elektryczne aspiratory do odciągania plwocin, ręczne aspiratory do odciągania plwocin, aplikatory pigułek, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory
do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, pojemniki do aplikowania leków, artykuły do karmienia
i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające], buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, butelki
do przechowywania mleka matki, gryzaki na ząbkowanie, inhalatory,
kubeczki do podawania leków, laktatory, łyżki do podawania leków,
odciągacze mleka z piersi, smoczki, zamknięcia do butelek do karmienia.

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 outsourcing [doradztwo biznesowe]: usług outsourcingu w dziedzinie analityki biznesowej, usługi outsourcingu
w zakresie zarządzania relacjami z klientami, usługi outsourcingu
w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, leasing
pracowniczy, usługi rejestrowania pracowników, tymczasowe wyznaczenie pracowników, zarządzanie planami emerytalnymi pracowników, zarządzanie programami świadczeń pracowniczych,
rekrutacja pracowników wspomagających prace biurowe, usługi
w zakresie rejestrowania pracowników, dostarczanie informacji dotyczących rekrutacji pracowników, usługi w zakresie przenoszenia
pracowników, usługi w zakresie relokacji pracowników, usługi w zakresie pracowników tymczasowych, przydzielanie stanowisk dla
pracowników tymczasowych, znajdowanie posady dla pracowników
tymczasowych, przeprowadzanie programów motywacyjnych dla
pracowników, usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, prowadzenie rejestru pracowników [dla osób trzecich], usługi w zakresie tymczasowego przydziału pracowników, dostarczanie informacji
w zakresie rekrutacji pracowników, zarządzanie planami świadczeń
socjalnych dla pracowników, analiza pracy w celu określenia umiejętności pracownika i innych wymagań względem tego pracownika,
usługi agencji pośrednictwa pracy i rekrutacji pracowników, dostarczanie informacji w zakresie usług relokacji pracowników, usługi dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej, usługi administracyjne w zakresie programów przekazywania udziałów pracownikom,
administrowanie działalnością handlową w zakresie programów
akcji pracowniczych, usługi agencji pośrednictwa pracy w zakresie
zatrudniania pracowników biurowych, wsparcie dla pracowników
w sprawach z zakresu działalności gospodarczej, usługi w zakresie
programu pomocy dla zwalnianych pracowników [zwolnienia monitorowane], usługi dotyczące rekrutacji kadry pracowniczej, usługi
dotyczące znalezienia pracy dla kadry pracowniczej.

(111) 315664
(220) 2018 04 26
(210) 485381
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 09
(732) BARYŁA ZYGMUNT MULTISELECT, Kołobrzeg, PL.
(540) SM MULTISELECT

(111) 315666
(220) 2018 04 26
(210) 485403
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 02
(732) NOWOWIEJSKI GRZEGORZ, Nowy Dwór Mazowiecki, PL.
(540) T-proof 450
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(510), (511) 19 beton, bloczki betonowe, płyty betonowe, budowlane elementy z betonu, 42 badania laboratoryjne materiałów budowlanych, ekspertyzy inżynieryjne, kontrola jakości.

(111) 315667
(220) 2018 04 26
(210) 485411
(151) 2018 11 06
(441) 2018 06 18
(732) FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Foodio Concepts
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym oraz poprzez Internet artykułów spożywczych przetworzonych
i nieprzetworzonych, wyrobów gastronomicznych, usługi reklamy,
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 pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, dotyczących zdrowej żywności i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 43 prowadzenie
restauracji, kawiarni, kantyn, pubów, barów, barów przekąskowych,
barów szybkiej obsługi, bufetów, usługi gastronomiczne 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.
(111) 315668
(220) 2018 04 26
(210) 485413
(151) 2018 11 06
(441) 2018 06 18
(732) FOODIO CONCEPTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Foodio concepts
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa w systemie tradycyjnym oraz poprzez Internet artykułów spożywczych przetworzonych
i nieprzetworzonych, wyrobów gastronomicznych, usługi reklamy,
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 pokazów w celach
handlowych lub reklamowych, dotyczących zdrowej żywności i sposobów jej przygotowywania do konsumpcji, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania
działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, 43 prowadzenie
restauracji, kawiarni, kantyn, pubów, barów, barów przekąskowych,
barów szybkiej obsługi, bufetów, usługi gastronomiczne 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.
(111) 315669
(220) 2018 04 26
(210) 485418
(151) 2018 11 06
(441) 2018 06 18
(732) KŁOSEK TOMASZ KWIATY WIOSNY, Chałupki, PL.
(540) Kwiaty Wiosny Tomasz Kłosek
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.05.19, 05.05.20, 05.05.21
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(510), (511) 31 kwiaty cięte, kwiaty naturalne, kwiaty, żywe kwiaty,
żywe kwiaty naturalne, kwiaty doniczkowe, cebulki kwiatowe, nasiona kwiatów, bulwocebule kwiatowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kwiatów, kwiatów doniczkowych, ciętych, cebulek kwiatowych.

(111) 315670
(220) 2018 04 26
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) KAPUSTA DAWID, Połaniec, PL.
(540) Dream Cup
(540)

(210) 485421

Kolor znaku: ciemnobrązowy, jasnobrązowy
(531) 05.07.27, 01.07.12, 29.01.07, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09
(510), (511) 43 kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, koktajlbary, lodziarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, usługi cateringowe.
(111) 315671
(220) 2017 08 16
(210) 475388
(151) 2019 01 02
(441) 2018 08 20
(732) EUROSERVICE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO
W SUROCHOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EUROSERVICE ZPT W SUROCHOWIE SP. Z O.O. EUROSERVICE
Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, biały, czarny
(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.06, 01.17.02, 05.13.07, 05.13.08,
09.01.10, 26.01.01, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 estry, estry gliceryny, estry kwasów tłuszczowych
do użytku przemysłowego, estry kwasów tłuszczowych do użytku w produkcji, estry kwasów tłuszczowych, estry metylowe, estry
wyprodukowane z kwasów tłuszczowych [do użytku w produkcji],
gliceryna, gliceryna do celów przemysłowych, glicerol do użytku
w produkcji, 4 paliwo biodiesel, 39 magazynowanie, magazynowanie celne, magazynowanie cieczy, magazynowanie i składowanie,
magazynowanie olejów napędowych, magazynowanie towarów,
magazynowanie towarów handlowych, wynajem magazynów, wynajem przestrzeni magazynowej, 42 analityczne usługi laboratoryjne, analiza laboratoryjna w dziedzinie chemii, analizy chemiczne,
analizy laboratoryjne, badania chemiczne, badania chemiczno-technologiczne, badania laboratoryjne, badania jakości produktów,
kontrola jakości, kontrola i testowanie jakości, laboratoryjne usługi
analityczne, opracowywanie i ocena analiz chemicznych, prowadzenie analiz chemicznych, prowadzenie testów kontroli jakości, usługi
laboratoriów chemicznych, usługi laboratoriów analitycznych .
(111) 315672
(220) 2018 07 06
(210) 487914
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) ZYRA JOANNA EPICENTRUM, Olsztyn, PL.
(540) EPICENTRUM
(510), (511) 44 analiza kosmetyczna, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące urody, doradztwo świadczone
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia,
gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody istot ludz-
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kich, higiena i pielęgnacja urody dla ludzi, higiena i pielęgnacja
urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, kosmetyczne usuwanie
laserem zbędnych włosów, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost
włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób,
pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony piękności,
świadczenie usług przez salony piękności, udzielanie informacji
o urodzie, udzielanie informacji związanych z usługami salonów
piękności, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody,
usługi doradcze związane z pielęgnacją skóry, usługi konsultacyjne
dotyczące pielęgnacji urody, usługi kosmetyczne, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi laserowego usuwania owłosienia,
usługi salonów piękności, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji
urody ludzi, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi
w zakresie pielęgnacji skóry, usługi w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi w zakresie zabiegów upiększających, usługi zabiegów kosmetycznych na twarz
i ciało, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, zabiegi pielęgnacji urody.

(111) 315673
(220) 2018 07 13
(151) 2019 01 14
(441) 2018 08 20
(732) CZERNY MARIAN MCN, Gliwice, PL.
(540) oxyTerapia
(540)

(210) 488183

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 02.07.12, 02.07.23, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi doradcze w zakresie opieki
zdrowotnej [medyczne], kliniki medyczne, badania medyczne, konsultacje medyczne, usługi w zakresie leczenia medycznego.
(111) 315674
(220) 2018 07 30
(210) 488822
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) THINK LEGAL KOPIŃSKI MRÓZ I PARTNERZY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) THINK LEGAL
(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, badania rynku,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
handlowe wyceny, marketing, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, public relations, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi podatkowe, wywiad
gospodarczy, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób
trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 45 usługi wsparcia prawnego, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi
radców prawnych, usługi związane z tworzeniem i rejestracją firm,
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi
adwokackie, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo
prawne, dostarczanie informacji prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień
prawnych.
(111) 315675
(220) 2013 07 15
(210) 416687
(151) 2018 10 16
(441) 2013 10 28
(732) PREMIUM DISTRIBUTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SPECIAL RECIPE SLOWLY MATURED IN OAK CASKS FOR
PLEASURE STRAIGHT HIGHLANDER Highland & Lowland BLENDED
SCOTCH WHISKY SWEET RICHNESS AND GOOD DEPTH OF FLAVOUR
SOPHISTICATED TASTE
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(540)

Kolor znaku: czarny, bordowy, biały, beżowy
(531) 25.01.15, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 szkocka whisky, napoje alkoholowe na bazie szkockiej
whisky, napoje alkohole z dodatkiem szkockiej whisky .
(111) 315676
(220) 2018 02 26
(210) 482762
(151) 2018 07 09
(441) 2018 03 19
(732) SPIN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) wheelstair
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.13.25, 07.03.15
(510), (511) 10 urządzenia wspomagające przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 12 urządzenia służące do poruszania
się, 41 usługi związane z wszelkimi formami edukacji.
(111) 315677
(220) 2018 04 27
(210) 485429
(151) 2018 11 02
(441) 2018 06 18
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DandruMED
(510), (511) 3 szampon przeciwłupieżowy do włosów jako kosmetyk,
5 szampon przeciwłupieżowy do włosów jako preparat farmaceutyczny.
(111) 315678
(220) 2018 04 27
(210) 485430
(151) 2018 11 02
(441) 2018 06 18
(732) KREATIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) KREATIK
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.03.04, 29.01.03, 27.05.01
(510), (511) 35 ekspertyzy w zakresie wydajności przedsiębiorstw,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe
zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, sortowanie danych w bazach komputerowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, projektowanie systemów zarządzania, usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią oprogramowania komputerowego, oprogramowania i sprzętu, komputerowych urządzeń
peryferyjnych, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz
części do niego, usługi agencji reklamowych, agencji informacji handlowej, organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej,
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uaktualnianie elektronicznych baz danych, systematyzacja i pozyskiwanie danych do elektronicznych baz danych, pośrednictwo przy zawieraniu transakcji handlowych w zakresie sprzedaży oprogramowania, pośrednictwo w zakresie pozyskiwania i systematyzacji danych
do komputerowych baz danych, analizy kosztów, analizy rynkowe,
badania marketingowe, wynajmowanie maszyn i urządzeń dla biura,
usługi porównywania cen, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, handlowe wyceny, marketing, uaktualnianie materiałów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, doradztwo handlowe w sprawach outsourcingu, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, public relations, publikowane tekstów sponsorowanych, reklama, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, telemarketing, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, zarobkowe
zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób
trzecich, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, szkolenia w zakresie komputerowego
oprogramowania i sprzętu, oprogramowania wykorzystywanego
przy produkcji, handlu, dystrybucji działalności usługowej, opracowywania i rozwoju systemów oprogramowania, wdrażania oprogramowania wspomagającego zarządzanie, usługi wydawnicze, publikowanie książek, gazet, czasopism i wydawnictw periodycznych,
prowadzenie kursów edukacyjnych, kursów korespondencyjnych,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, treningów, seminariów
konferencji, podróży studyjnych (część edukacyjna), kształcenie
praktyczne, publikowanie materiałów dydaktycznych, nagrywanie
materiałów dydaktycznych, nauczanie i kształcenie w szczególności
organizowanie szkoleń dotyczących systemów i sieci komputerowych, oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowane
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikowanie elektroniczne on-line nie do pobrania, usługi gier świadczone on-line, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, 42 analizy systemów komputerowych, badania
techniczne, digitalizacja dokumentów (skanowanie), doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie (opracowywanie) wyszukiwarek internetowych, elektroniczna konwersja
danych lub programów, hosting serwerów, instalacje oprogramowania komputerowego, komputery (programowanie), projektowanie
systemów komputerowych, konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości: konwersja danych lub dokumentów
na formę elektroniczną, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, usługi komputerowe w zakresie ochrony
antywirusowej, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa (SaaS),
aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego,
prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, wypożyczanie serwerów (hosting), tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach (strony internetowe), usługi doradcze w zakresie technologii
informacyjnej (IT), wypożyczanie komputerów, wzornictwo przemysłowe, montaż, konserwacja i naprawa (oraz doradztwo w tym
zakresie) oprogramowania, usługi polegające na tworzeniu aplikacji
webowych przy wykorzystaniu frameworków open source.

(111) 315679
(220) 2018 04 27
(210) 485437
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 23
(732) WYKA MICHAŁ, Wysoka, PL.
(540) PALAZZO collezione
(510), (511) 25 obuwie, balerinki [obuwie], obuwie damskie, wkładki
[obuwie], obuwie sportowe, obuwie codzienne, obuwie dla kobiet,
obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie codziennego użytku, obuwie inne niż sportowe, obuwie męskie i damskie, buty skórzane, buty damskie, buty zimowe, buty wsuwane, buty sznurowane,
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buty robocze, buty sportowe, buty za kostkę, buty dla kobiet, buty
na platformie, sandały i buty plażowe, buty na płaskim obcasie.

(111) 315680
(220) 2018 04 27
(210) 485445
(151) 2018 11 09
(441) 2018 07 23
(732) AEP ANADOLU ETAP PENKON GIDA VE TARIM ÜRÜNLERI
SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, Stambuł, TR.
(540) ANADOLU ETAP
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, żółty, zielony
(531) 26.01.06, 05.03.15, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 31 algarobilla jako pasza dla zwierząt, algi, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, aloes jako roślina,
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, bagassa z trzciny cukrowej
w stanie surowym, buraki, cebula świeża jako warzywo, cebulki
kwiatowe, surowy chleb świętojański, chmiel, choinki, cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek świeży, darń naturalna,
drewno nieobrobione, drożdże jako pasza dla zwierząt, preparaty
zwiększające niesienie się drobiu, drób żywy, drzewa jako rośliny, fasola świeża, groch świeży, grzybnia do rozmnażania, grzyby
świeże, homary żywe, ikra rybia, jadalne owady żywe, nieprzetworzone, jadalne siemię lniane, jagody jałowca, świeże owoce jagód,
zapłodnione jaja do wylęgania, jajeczka jedwabników, jedwabniki,
jęczmień, kabaczki świeże, karczochy świeże, karmy i pasze dla
zwierząt, karpie koi żywe, kasze dla drobiu, kasztany jadalne świeże, kiełki pszenicy jako pasza dla zwierząt, kompozycje świeżych
owoców, kopra, kora surowa, korek jako surowiec, korzenie cykorii, korzenie do spożycia przez zwierzęta, krzewy, krzewy róż, kukurydza, kwiaty, kwiaty suszone do dekoracji, langusty żywe, łosoś
żywy, łupiny orzechów kokosowych, makuchy, makuchy rzepaku
dla bydła, makuchy z kukurydzy dla bydła, małże żywe, mączka dla
zwierząt, mączka lniana jako pasza, mączka lniana jako pasza dla
zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt, mączka z orzechów
arachidowych dla zwierząt, mąka z ryżu jako pasza, menażeria jako
dzikie, egzotyczne, żywe zwierzęta do celów wystawowych lub
naukowych, mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, migdały jako owoce, napoje dla zwierząt domowych, nasienie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona komosa ryżowa,
nieprzetworzone kolby kukurydzy łuskane lub niełuskane, odpady
z gorzelni jako pasza dla zwierząt, ogórki świeże, oliwki świeże,
orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, makuchy z orzeszków arachidowych dla zwierząt, orzeszki arachidowe
świeże, osad gorzelniany jako pozostałości w czasie produkcji wina,
ostrygi żywe, ości mątwy dla ptactwa, otręby jako pokarm dla
zwierząt, otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe świeże, owoce
świeże, palmy, liście palmowe, papier pokryty piaskiem jako ściółka dla zwierząt domowych, papryki jako rośliny, pasza dla zwierząt
tucznych, piasek aromatyczny jako ściółka dla zwierząt domowych,
pnie drzew, pokarm dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych,
pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, produkty do tuczenia zwierząt, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza
dla zwierząt, żywe przynęty dla wędkarstwa, pszenica, pyłek jako
materiał surowy, rabarbar świeży, raki żywe, rośliny, rośliny suszone do dekoracji, ryby żywe, ryż nieprzetworzony, sadzonki, sałata
świeża, sardele żywe, sardynki żywe, sezam jadalny, nieprzetworzony, siano, siemię lniane jako pasza dla zwierząt, skorupiaki żywe,
słoma jako pasza, słoma na ściółkę, słomiana mierzwa do przykrycia humusu, słód dla piwowarstwa i gorzelni, soczewica świeża
jako warzywo, sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla
zwierząt, strzykwy żywe, suchary dla psów, surowe drewno, szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe, ściółka dla zwierząt, śledzie żywe, świeże ziemniaki, trufle świeże, trzcina cukrowa,
tuńczyk żywy, wapno do pasz, warzywa świeże, wieńce z kwiatów
naturalnych, winogrona świeże, winorośle, wióry drewniane do wyrobu miazgi drzewnej, wodorosty, nieprzetworzone, do spożycia
przez ludzi lub zwierzęta, wysłodziny, wytłoki z owoców, zarodki
jako botanika, zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna jako zboże, ziarno do żywienia zwierząt, ziarno kakaowe w stanie surowym,
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zioła ogrodowe świeże, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta żywe, 32 aperitify bezalkoholowe, barley wine jako piwo, bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa,
wyciąg z chmielu do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki
na bazie piwa, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy jako napój bezalkoholowy, lemoniada, preparaty do sporządzania likierów, moszcz, napoje bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje
bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, proszek
do wytwarzania napojów 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 wzbogacane proteinami, napój imbirowy,
orszada, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe
nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo,
piwo słodowe, sok pomidorowy jako napój, preparaty do produkcji
napojów, napoje bezalkoholowe z sarsaparilla, soki, soki warzywne jako napoje, sorbety jako napoje, syrop do lemoniady, syropy
do napojów, moszcz winogronowy niesfermentowany, woda jako
napój, woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej,
woda litowa, woda mineralna jako napój, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa.

(111) 315681
(220) 2018 04 28
(151) 2018 11 23
(441) 2018 06 25
(732) POPIEL WIESŁAWA ALMAVERA, Racibórz, PL.
(540) AlmaVera ŻYJ NAPRAWDĘ ZDROWO
(540)

(210) 485472

Kolor znaku: brązowy, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej
i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów: dania
gotowe i wytrawne przekąski, przetwory spożywcze na bazie ziaren,
przetwory spożywcze na bazie słodu, mąka, makarony, zboża, płatki
śniadaniowe, owsianka i grysik, herbata, kawa, kakao, przyprawy, zioła przetworzone, oleje i tłuszcze, oliwa z oliwek, świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), warzywa suszone, owoce
suszone, bakalie, rośliny strączkowe, nabiał i substytuty nabiału, produkty serowarskie, mleko, ser, jogurt, napoje bezalkoholowe, soki,
wody, aromatyzowane napoje gazowane, miód, wypieki, wyroby
cukiernicze, czekolada i desery, cukierki, batony i guma do żucia, słodycze, sardynki, sardele, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, bielizna stołowa i pościelowa, odzież dziecięca, wyciskarki
do soku, prasy do oleju, oczyszczacze powietrza, kiełkownice, tace
do wysiewu nasion, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, szklanki, miski ze szkła, dzbanki, garnki, kosmetyki, kosmetyki
dla dzieci, środki czystości, pieluchy dla niemowląt, artykuły do karmienia i smoczki, smoczki do butelek do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, kubeczki do karmienia dzieci, gryzaki na ząbkowanie,
wózki dziecięce, chusty do noszenia niemowląt, łóżeczka dziecięce,
dopasowane osłonki na poręcze łóżeczka dziecięcego, kosze do noszenia dzieci, kosze do spania dla niemowląt, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel, kocyki dziecięce, kocyki
dla niemowląt [rożki], prześcieradła do łóżeczek dziecięcych, śliniaki
dla niemowląt z tworzyw sztucznych, zabawki do zawieszania w łóżeczkach dziecięcych, maskotki, grzechotki, zabawki, artykuły żywnościowe dla dzieci, suplementy diety i preparaty dietetyczne.
(111) 315682
(220) 2018 04 29
(151) 2018 11 22
(441) 2018 07 16
(732) SHOP LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 485482

Nr 3/2019

(540) SHOP LINE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 6 osprzęt metalowy do mebli, metalowe elementy konstrukcyjne mebli, stojaków, łączniki, złącza, rury, pręty, uchwyty, kasy,
kasety, zamki, kosze, kraty, okucia meblowe, schody, tabliczki metalowe, 20 przewody i elementy instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, żaluzje, metalowe i niemetalowe meble do biur, mieszkań,
sklepów, magazynów, biurka, stoły, lady, regały, półki, stojaki, blaty,
bufety, gabloty, szafki, szafy, krzesła, fotele, kanapy, wieszaki, karnisze, parawany, kasety niemetalowe, osprzęt niemetalowy do mebli,
zaciski, zamknięcia, kosze, manekiny, stelaże, popiersia, pokrowce ramki, ramy, rolety wewnętrzne, zasłony, szyldy, z drewna lub
tworzyw sztucznych, śruby, taśmy, drewniane, korkowe, słomiane,
42 wzornictwo przemysłowe, projektowanie wzorów przemysłowych, ekspertyzy, opiniowanie, doradztwo w zakresie projektowania
wnętrz, ekspozycji.
(111) 315683
(220) 2018 04 30
(210) 485487
(151) 2018 11 20
(441) 2018 06 25
(732) PUTOWSKI LUCJAN MARGOSHIP, Oleśnica, PL.
(540) MARGOSHIP DOBRY KURS
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 15.07.07
(510), (511) 42 projektowanie statków, projektowanie łodzi, projektowanie statków pełnomorskich, projektowanie pojazdów morskich, projektowanie graficzne ilustracji, projektowanie naukowe
i techniczne, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie
komponentów mechanicznych i mikromechanicznych, doradztwo
techniczne związane z projektowaniem.
(111) 315684
(220) 2018 04 30
(151) 2018 11 22
(441) 2018 07 16
(732) ALTICOR INC., Ada Michigan, US.
(540) icook Exclusively form Amway
(540)

(210) 485491

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 11 wielofunkcyjne urządzenie elektryczne do przygotowywania żywności (do celów domowych) do gotowania, podgrzewania, doprowadzania do wrzenia, emulgowania, smażenia, duszenia, siekania, ubijania, trzepania, robienia puree, tarcia, przecierania,
mielenia, rozdrabniania, wyciskania soku, blendowania, mieszania,
gotowania na parze, ugniatania, miksowania, ważenia i odmierzania
czasu, 43 udostępnianie informacji w dziedzinie gotowania, przepisów kulinarnych i składników za pomocą strony internetowej i aplikacji mobilnych.
(111) 315685
(220) 2018 04 30
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) ICG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) ICG INVEST

(210) 485499

Nr 3/2019
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(540)

Kolor znaku: szary, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi wykonywane przez agencje nieruchomości,
takie jak: pośrednictwo w handlu nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, wycena
nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym, doradztwo
do spraw nieruchomości, doradztwo i usługi finansowe, takie jak:
analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, działalność
finansowa, pośrednictwo przy zawieraniu umów kredytowych, zarządzanie finansami, usługi wykonywane przez agencje ubezpieczeniowe, takie jak: doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, ubezpieczenia, wycena ubezpieczenia,
usługi dotyczące leasingu nieruchomości, usługi brokerskie w zakresie nieruchomości, usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych, dzierżawa nieruchomości, porady dotyczące inwestowania
w nieruchomości, informacje o powyższych usługach.
(111) 315686
(220) 2018 04 30
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA, Chojnów, PL.
(540)
(540)

(210) 485510

Kolor znaku: żółty, biały
(531) 29.01.12, 26.04.03, 26.04.04, 26.03.23
(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 towarów
i usług, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, usługi
w zakresie informacji handlowej, usługi w zakresie pokazów towarów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych
do celów reklamowych i sprzedaży dotyczących rolnictwa.
(111) 315687
(220) 2018 04 30
(210) 485548
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 23
(732) KACZOR MACIEJ KMB STEEL PRODUCT, Kraków, PL.
(540) KMB STEEL PRODUCT
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny, szary
(531) 15.01.13, 07.01.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 6 metalowe kanały odwadniające, metalowe kanały odprowadzające, metalowe kanały odpływowe, metalowe kanały drenażowe, metalowe kratki odpływowe, metalowe materiały budowlane, metalowe pokrywy włazów, rynny metalowe do zbierania wody
ściekowej, rynny ściekowe metalowe, wyprodukowane elementy
metalowe do fundamentów budynków, kratownice [kładki] metalowe, metalowe pokrywy na kanały, metalowe studzienki rewizyjne,
pokrywy do włazów metalowe, prefabrykaty budowlane z metalu,
włazy metalowe, 11 instalacje sanitarne, instalacje łazienkowe do celów sanitarnych, instalacje do celów sanitarnych, łazienkowe instalacje wodno-kanalizacyjne, osprzęt sanitarny do przewodów wodociągowych, wyroby sanitarne ze stali nierdzewnej, zlewozmywaki
ze stali nierdzewnej.
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(111) 315688
(220) 2018 04 30
(210) 485572
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 30
(732) DROSED SPÓŁKA AKCYJNA, Siedlce, PL.
(540) Drosed GRILL TEAM ZGRANA PACZKA 100% DOBREGO
HUMORU TROCHĘ WĘGLA DRZEWNEGO SMACZNE PRODUKTY...
DROSED!
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony, biały, czarny, zielony,
jasnobrązowy, beżowy, szary, żółty
(531) 25.01.15, 08.05.10, 08.05.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, wyroby z mięsa, z ryb,
z drobiu, z dziczyzny, ekstrakty mięsne, wyroby garmażeryjna
na mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dania gotowe z mięsa, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów pochodzenia rolno-spożywczego: mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, wyrobów garmażeryjnych
na bazie mięsa, ryb, drobiu, dziczyzny, dań gotowych z mięsa.
(111) 315689
(220) 2018 05 07
(151) 2018 11 20
(441) 2018 06 25
(732) ŚWITAŁA KAROL, Gniewkowo, PL.
(540) JEMSUSHI
(540)

(210) 485650

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 dostawa żywności, 43 restauracje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering).
(111) 315690
(220) 2018 05 07
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) ELMONDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) naturel
(540)

(210) 485651

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, beżowy
(531) 29.01.13, 27.03.11, 27.05.01, 27.05.05, 05.03.11, 05.03.13,
05.03.15
(510), (511) 34 bibułki papierowe do produkcji papierosów, filtry
do papierosów, papierosy, tytoń.
(111) 315691
(220) 2018 05 07
(210) 485654
(151) 2018 11 20
(441) 2018 06 25
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) Kierunek POLSKA
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(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 03.07.01, 03.07.19, 05.05.20, 07.01.03, 07.11.10, 27.05.04,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 dodatki detergentowe do paliw, dodatki chemiczne
do paliw, dodatki chemiczne do obróbki paliwa, chemiczne dodatki
do paliw przeciw zamarzaniu, dodatki chemiczne do zwiększania
liczby oktanowej paliwa, dodatki chemiczne do środków czyszczących stosowanych w układzie wtrysku paliwa, dodatki chemiczne
do użytku w paliwach w celu powstrzymywania korozji, preparaty
chemiczne używane jako dodatki do paliw w celu poprawiania spalania, preparaty chemiczne używane jako dodatki do paliw w celu
zwalczania zanieczyszczeń, płyny niskozamarzające, płyn hamulcowy,
3 środki toaletowe, preparaty do czyszczenia i odświeżania, kosmetyki, olejki eteryczne, środki do mycia i pielęgnacji ciała i włosów, środki myjące, środki do czyszczenia zębów, środki do prania, toaletowe
środki sanitarne, dezodoranty osobiste, perfumy, wody kolońskie, pasty do obuwia, preparaty do wybielania, preparaty do odtłuszczania
do celów domowych i inne produkty kosmetyczne oraz do czyszczenia, detergenty, 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, nagrane
płyty kompaktowe zawierające gry, filmy i muzykę, gry wideo nagrane
na dysku jako oprogramowanie komputerowe, gry w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 11 urządzenia oświetleniowe, reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe,
reflektory punktowe, latarki, żarówki, zapalniczki, 16 papier, dzienniki, czasopisma, papeteria, tworzywa sztuczne do pakowania, noże
do papieru i kartonu, opakowania z tworzyw sztucznych i papieru,
chusteczki jednorazowe, papier toaletowy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, kalendarze, obrusy papierowe, broszury, emblematy,
etykiety nie z materiału tekstylnego, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki,
litografie, mapy, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki,
naklejki, notatniki, prospekty, publikacje reklamowe, reprodukcje graficzne, wydruki graficzne, zeszyty, książki, 18 parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, portfele, torby uniwersalne, torby sportowe, plecaki,
torby podróżne, torebki na ramię, 21 kubki z papieru lub z tworzyw
sztucznych, kubeczki, filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki szklane, talerze, talerzyki, podstawki-wszystkie wymienione towary
zawarte w klasie 21, 28 ozdoby świąteczne, gry, gry planszowe, przenośne gry komputerowe, zabawki, karty do gry, 29 ekstrakty mięsne,
mięso, drób, ryby, skorupiaki, mięczaki, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby
z mleka, jadalne oleje i tłuszcze: margaryna, masło, olej, smalec, oliwa, owoce i warzywa konserwowane, suszone, gotowane, konfitury,
dżemy, galaretki, żelatyna, konfitury, konserwy, pikle, wędliny, jogurty,
sałatki, hummus, chipsy, puddingi na bazie mleka, desery owocowe,
desery jogurtowe, schłodzone desery mleczne, desery wykonane
z produktów mlecznych, zupy, sery, kefiry, mleko, śmietana, przekąski
na bazie soi, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw,
przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie
warzyw strączkowych, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski ziemniaczane, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie
owoców, kandyzowane przekąski owocowe, wyroby garmażeryjne
na bazie mięsa, gotowe dania warzywne, gotowe dania składające
się głównie z mięsa, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka, przyprawy, chleb, bułki, ciastka, wyroby cukiernicze, piekarnicze, słodycze, czekolady, lody, miód, syrop z melasy, syropy smakowe, drożdże,
proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, dania gotowe z ryżu,
dania gotowe z makaronu, potrawy i przyprawy w proszku, w kostkach
i w płynie, makarony, kasze i inne wyroby zbożowe, kisiel, budyń, sosy
do sałat, chałwa, galaretki owocowe i spożywcze jako słodycze, hot-dogi, gofry, guma do żucia, muesli, pierogi, naleśniki, kanapki, paszteciki, 31 swieże owoce i warzywa, nasiona, orzechy, 32 wody mineralne,
gazowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy do napojów
bezalkoholowych, preparaty do przygotowywania napojów, napoje
owocowe, soki owocowe, napoje energetyczne i izotoniczne, nektary,
piwo, 34 tytoń, papierosy, cygara, zapałki, zapalniczki i inne artykuły
dla palących, 35 pośrednictwo handlowe, usługi sprzedaży następujących towarów: branży kosmetycznej, chemicznej, farmaceutycznej,
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spożywczej, chemii gospodarczej, komputerowej, audiovideo, naukowej, elektronicznej, samochodowej, rowerowej, tytoniowej, alkoholowej, odzieżowej, jubilerskiej, medycznej, skórzanej, dekoracji wnętrz,
zabawkarskiej, usługi w zakresie programów lojalnościowych, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych.

(111) 315692
(220) 2018 05 07
(210) 485672
(151) 2018 11 02
(441) 2018 06 18
(732) GRUPA WYDAWNICZA SŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SUPER PODLASIAK
(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], ulotki, gazety, publikacje drukowane, 35 publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, reklama
zewnętrzna, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi
przeglądu prasy, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 41 fotoreportaże, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi
reporterskie, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, organizowanie konkursów (edukacja lub rozrywka], udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania] .
(111) 315693
(220) 2018 05 07
(210) 485674
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 09
(732) VICTORIA DOM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Victoria Dom Holding
(510), (511) 35 doradztwo z zakresie zarządzania firmą, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 36 zarządzanie
finansowe spółkami holdingowymi, działalność finansowa, usługi
w zakresie nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, udzielanie informacji
związanych z wynajmem budynków, usługi doradcze w zakresie inwestycji i finansów.
(111) 315694
(220) 2018 05 07
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 09
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Elly intimate
(540)

(210) 485676

Kolor znaku: fioletowy, jasnofioletowy, złoty, biały
(531) 26.03.02, 26.03.07, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, kosmetyki, 5 artykuły higieny osobistej zawarte w tej klasie, wkładki, podpaski, tampony higieniczne, pieluchy dla dorosłych,
pieluchy dla niemowląt i dzieci, pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchomajtki dla osób cierpiących na inkontynencję,
pieluchomajtki dziecięce, podpaski dla osób cierpiących na inkontynencję, wkładki higieniczne, podpaski higieniczne, jednorazowe
podkłady do przewijania niemowląt i dzieci, 16 papierowe podkładki
do zmiany pieluszek, papierowe chusteczki do wycierania, papier
higieniczny, ściereczki z celulozy, papierowe chusteczki do mycia,
20 maty do przewijania niemowląt wielokrotnego użytku, 25 bielizna chłonna na nietrzymanie moczu.
(111) 315695
(220) 2018 05 07
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 09
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Elly fresh

(210) 485677
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(540)

Kolor znaku: różowy, jasnoróżowy, złoty, biały
(531) 26.03.02, 26.03.07, 26.03.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, kosmetyki, 5 artykuły higieny osobistej, wkładki, podpaski,
tampony higieniczne, pieluchy dla dorosłych, pieluchy dla niemowląt
i dzieci, pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchomajtki dla osób cierpiących na inkontynencję, pieluchomajtki dziecięce,
podpaski dla osób cierpiących na inkontynencję, wkładki higieniczne,
podpaski higieniczne, jednorazowe podkłady do przewijania niemowląt i dzieci, 16 papierowe podkładki do zmiany pieluszek, papierowe
chusteczki do wycierania, papier higieniczny, ściereczki z celulozy,
papierowe chusteczki do mycia, 20 maty do przewijania niemowląt
wielokrotnego użytku, 25 bielizna chłonna na nietrzymanie moczu.
(111) 315696
(220) 2018 05 07
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 09
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BE POWER
(540)
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(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, urządzenia do ładowania pojazdów elektrycznych, urządzenia
i przyrządy do przewodzenia, pomiaru, przełączania, przetwarzania,
gromadzenia, regulowania lub kontrolowania energii elektrycznej,
37 stacje obsługi pojazdów [tankowanie i konserwacja], stacje obsługi (stacje benzynowe), w tym stacje obsługi elektrycznej, usługi
ładowania pojazdów elektrycznych, ładowanie i zmiana akumulatora
pojazdu, 39 dystrybucja, dostarczanie, transmisja i magazynowanie
energii elektrycznej.

(111) 315699
(220) 2018 05 07
(210) 485683
(151) 2018 11 20
(441) 2018 06 25
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540)
(540)

(210) 485678

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, witaminy,
batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające
dodatki odżywcze, białkowe suplementy diety, dietetyczne dodatki
do żywności, dodatki dietetyczne, w tym w formie napojów, dodatki
witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe i mineralne, napoje witaminizowane i z dodatkami dietetycznymi, suplementy żywnościowe,
tabletki witaminowe, tabletki z kofeiną do celów leczniczych, żelki witaminowe, preparaty kofeinowe do celów leczniczych, 30 nielecznicze
tabletki, których głównym składnikiem jest kofeina, 32 napoje bezalkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, napoje na bazie orzechów
i soi, soki, wody, preparaty do produkcji napojów, napoje energetyzujące, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin.
(111) 315697
(220) 2018 05 07
(210) 485679
(151) 2018 11 16
(441) 2018 06 18
(732) BOGDANOWICZ SEBASTIAN STYLOWY BRODACZ, Poznań, PL.
(540) The Bro
(510), (511) 44 fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, usługi fryzjerskie,
usługi salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjersko-kosmetycznych, usługi męskich salonów fryzjerskich, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonów
fryzjerskich dla służb wojskowych, wypożyczanie maszyn i urządzeń
do użytku w salonach piękności lub męskich zakładach fryzjerskich.
(111) 315698
(220) 2018 05 07
(210) 485681
(151) 2018 11 20
(441) 2018 06 18
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) e
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 14.01.05, 26.01.01, 26.01.16, 29.01.12, 27.05.21, 26.01.18

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 01.13.05, 01.15.24, 02.01.02, 04.02.11, 03.04.05, 03.04.11,
03.07.07, 03.07.21, 05.05.20, 06.01.01, 07.01.01, 07.01.03, 07.01.13,
07.01.16, 08.01.09, 08.07.02, 05.07.13, 23.01.01, 24.09.02, 03.07.01,
03.07.19, 07.11.10, 01.17.11, 21.01.11, 26.04.09, 29.01.12
(510), (511) 1 dodatki detergentowe do paliw, dodatki chemiczne
do paliw, dodatki chemiczne do obróbki paliwa, chemiczne dodatki
do paliw przeciw zamarzaniu, dodatki chemiczne do zwiększania liczby oktanowej paliwa, dodatki chemiczne do środków czyszczących
stosowanych w układzie wtrysku paliwa, dodatki chemiczne do użytku w paliwach w celu powstrzymywania korozji, preparaty chemiczne
używane jako dodatki do paliw w celu poprawiania spalania, preparaty chemiczne używane jako dodatki do paliw w celu zwalczania
zanieczyszczeń, płyny niskozamarzające, płyn hamulcowy, 3 środki
toaletowe, preparaty do czyszczenia i odświeżania, kosmetyki, olejki
eteryczne, środki do mycia i pielęgnacji ciała i włosów, środki myjące,
środki do czyszczenia zębów, środki do prania, toaletowe środki sanitarne, dezodoranty osobiste, perfumy, wody kolońskie, pasty do obuwia, preparaty do wybielania, preparaty do odtłuszczania do celów
domowych i inne produkty kosmetyczne oraz do czyszczenia, detergenty, 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, nagrane płyty kompaktowe zawierające gry, filmy i muzykę, gry wideo nagrane
na dysku jako oprogramowanie komputerowe, gry w formie programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, 11 urządzenia oświetleniowe, reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe,
reflektory punktowe, latarki, żarówki, zapalniczki, 16 papier, dzienniki, czasopisma, papeteria, tworzywa sztuczne do pakowania, noże
do papieru i kartonu, opakowania z tworzyw sztucznych i papieru,
chusteczki jednorazowe, papier toaletowy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, kalendarze, obrusy papierowe, broszury, emblematy, etykiety nie z materiału tekstylnego, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki,
litografie, mapy, materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki,
naklejki, notatniki, prospekty, publikacje reklamowe, reprodukcje graficzne, wydruki graficzne, zeszyty, książki, 18 parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, portfele, torby uniwersalne, torby sportowe, plecaki,
torby podróżne, torebki na ramię, 21 kubki z papieru lub z tworzyw
sztucznych, kubeczki, filiżanki, szklanki do napojów, butelki i pojemniki szklane, talerze, talerzyki, podstawki-wszystkie wymienione towary
zawarte w klasie 21, 28 ozdoby świąteczne, gry, gry planszowe, przenośne gry komputerowe, zabawki, karty do gry, 29 ekstrakty mięsne,
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mięso, drób, ryby, skorupiaki, mięczaki, dziczyzna, jaja, mleko, wyroby
z mleka, jadalne oleje i tłuszcze: margaryna, masło, olej, smalec, oliwa, owoce i warzywa konserwowane, suszone, gotowane, konfitury,
dżemy, galaretki, żelatyna, konserwy, pikle, wędliny, jogurty, sałatki,
hummus, chipsy, puddingi na bazie mleka, desery owocowe, desery
jogurtowe, schłodzone desery mleczne, desery wykonane z produktów mlecznych, zupy, sery, kefiry, mleko, śmietana, przekąski na bazie
soi, przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie warzyw
strączkowych, przekąski na bazie suszonych owoców, przekąski ziemniaczane, przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie owoców,
kandyzowane przekąski owocowe, wyroby garmażeryjne na bazie
mięsa, gotowe dania warzywne, gotowe dania składające się głównie
z mięsa, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, mąka, przyprawy, chleb,
bułki, ciastka, wyroby cukiernicze, piekarnicze, słodycze, czekolady,
lody, miód, syrop z melasy, syropy smakowe, drożdże, proszki do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, dania gotowe z ryżu, dania gotowe
z makaronu, potrawy i przyprawy w proszku, w kostkach i w płynie,
makarony, kasze i inne wyroby zbożowe, kisiel, budyń, sosy do sałat, chałwa, galaretki owocowe i spożywcze jako słodycze, hot-dogi,
gofry, guma do żucia, muesli, pierogi, naleśniki, kanapki, paszteciki,
31 świeże owoce i warzywa, nasiona, orzechy, 32 wody mineralne,
gazowane i niegazowane, napoje bezalkoholowe, syropy do napojów
bezalkoholowych, preparaty do przygotowywania napojów, napoje
owocowe, soki owocowe, napoje energetyczne i izotoniczne, nektary,
piwo, 34 tytoń, papierosy, cygara, zapałki, zapalniczki i inne artykuły
dla palących, 35 pośrednictwo handlowe, usługi sprzedaży następujących towarów: branży kosmetycznej, chemicznej, farmaceutycznej,
spożywczej, chemii gospodarczej, komputerowej, audio-video, naukowej, elektronicznej, samochodowej, rowerowej, tytoniowej, alkoholowej, odzieżowej, jubilerskiej, medycznej, skórzanej, dekoracji
wnętrz, zabawkarskiej, usługi w zakresie programów lojalnościowych,
zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, organizacja, prowadzenie i nadzorowanie programów
lojalnościowych dla klientów i programów motywacyjnych.

(111) 315700
(220) 2018 05 07
(151) 2018 11 09
(441) 2018 06 18
(732) MPL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Balice, PL.
(540) Boccone TRATTORIA
(540)

(210) 485686

Kolor znaku: jasnobrązowy, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.22, 29.01.12
(510), (511) 43 restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne,
usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, restauracje oferujące dania na wynos .
(111) 315701
(220) 2018 05 07
(210) 485687
(151) 2018 11 09
(441) 2018 06 18
(732) ZWIĄZEK FIRM PUBLIC RELATIONS, Warszawa, PL.
(540) ZŁOTY SPINACZ
(510), (511) 41 organizacja i obsługa konkursów, organizacja i prowadzenie kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów oraz zjazdów.
(111) 315702
(220) 2018 05 07
(210) 485692
(151) 2018 11 09
(441) 2018 06 18
(732) SOLGAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FULL-SPECTRUM
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, preparaty witaminowe, zioła lecznicze.
(111) 315703
(220) 2018 05 07
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 09
(732) JSC TBILVINO, Tbilisi, GE.
(540) SAPATIO
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(510), (511) 33 wina stołowe, wina musujące, wina alkoholizowane,
wina deserowe, likiery, brandy, wódka.

(111) 315704
(220) 2018 05 07
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) DENTICA 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Racibórz, PL.
(540) Dentica CENTER
(540)

(210) 485698

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 26.13.25
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa różnych towarów z zakresu materiałów i przyrządów stomatologicznych, środków higieny
i pielęgnacji jamy ustnej, preparatów leczniczych i profilaktycznych
do stosowania w chorobach zębów i przyzębia oraz szczoteczek
do zębów i innych akcesoriów do higieny jamy ustnej, reklama wyżej
wymienionych towarów, rozpowszechnianie materiałów i gadżetów
reklamowych z dziedziny stomatologii i higieny jamy ustnej, 44 usługi stomatologiczne, w tym: ortodoncja, protetyka, implantologia,
chirurgia stomatologiczna i szczękowa, rentgenodiagnostyka, periodontologia, pedodoncja, endodoncja, stomatologia zachowawcza,
porady i konsultacje w zakresie stomatologii, profilaktyka stomatologiczna, kosmetyka dentystyczna, usługi diagnostyczne w zakresie
stomatologii oraz wykonywania zdjęć rentgenowskich zębów, opieka zdrowotna kliniki medyczne, placówki opieki medycznej.
(111) 315705
(220) 2018 05 07
(210) 485703
(151) 2018 11 09
(441) 2018 06 18
(732) M4MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) M4Medical
(510), (511) 10 elektroniczne przyrządy medyczne, defibrylatory,
monitory defibrylatory, elektrody do defibrylacji (sercowej), urządzenia do defibrylacji serca, elektrody do zewnętrznych defibrylatorów,
elektrody do defibrylatora i/lub kardiowertera, elektrody sercowe,
elektrody elektrofizjologiczne, elektrody do użytku medycznego,
elektrody do odczytu parametrów elektrofizjologicznych, elektroencefalografy, elektrokardiografy, urządzenia do monitorowania
elektrokardiograficznego, monitory elektrokardiograficzne, urządzenia elektrokardiograficzne, rejestratory elektrokardiograficzne,
pasy do celów medycznych, 35 usługi sprzedaży i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
elektroniczne przyrządy medyczne, defibrylatory, monitory defibrylatory, elektrody do defibrylacji (sercowej), urządzenia do defibrylacji serca, elektrody do zewnętrznych defibrylatorów, elektrody
do defibrylatora i/lub kardiowertera, elektrody sercowe, elektrody
elektrofizjologiczne, elektrody do użytku medycznego, elektrody
do odczytu parametrów elektrofizjologicznych, elektroencefalografy, elektrokardiografy, urządzenia do monitorowania elektrokardiograficznego, monitory elektrokardiograficzne, urządzenia elektrokardiograficzne, rejestratory elektrokardiograficzne, pasy do celów
medycznych, papier do elektrokardiografów.
(111) 315706
(220) 2018 05 08
(151) 2018 11 09
(441) 2018 06 18
(732) INVIMED-T SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TWÓJ FARMACEUTA
(540)

(210) 485696
Kolor znaku: szary, granatowy
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12

(210) 485708
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(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(111) 315707
(220) 2017 12 07
(210) 479813
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) APETIN JUNIOR
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, napoje witaminizowane.
(111) 315708
(220) 2017 12 06
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) VICI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Gustivo
(540)

(210) 479778

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 puree z jabłek, masło, ser, śmietanka, krem, puszki rybne, orzeszki smakowe, chipsy owocowe, przekąski bazowane
na owocach, owoce w puszce, orzeszki laskowe, dżemy, kefir, olej
lniany, margaryna, marmolada, puszki mięsne, mleko, produkty mleczne, orzeszki, oleje, oliwy z oliwek, orzeszki ziemne, chipsy
ziemniaczane, rodzynki, olej rzepakowy, śmietana, olej słonecznikowy, kukurydza cukrowa przetworzona, pasta pomidorowa, warzywa
w puszce, jogurty, 30 ciasteczka, cukierki, batony zbożowe, czekolada, kawa, wyroby cukiernicze, płatki kukurydziane, pierniki, miód,
herbata typu ice-tea, ketchup, sosy, majonez, muesli, musztarda,
płatki owsiane, produkty spożywcze na bazie owsa, owsianka, makarony, sosy do makaronów, ravioli, przekąski bazowane na ryżu, spaghetti, herbata, napoje bazowane na herbacie, sosy pomidorowe,
wafle.
(111) 315709
(220) 2017 07 12
(151) 2018 10 24
(441) 2018 06 18
(732) REHA FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TRACHEM ORTHODONTICS
(540)

(210) 473994

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 01.05.01, 01.05.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 10 aparaty ortodontyczne-zamki, łuki, pierścienie, rurki,
elastomery, spoiwa, narzędzia ortodontyczne do cięcia i gięcia łuków
ortodontycznych, maski twarzowe ortodontyczne, sprzęt medyczny,
wosk ortodontyczny, guziczki i zaczepy metalowe do aparatów ortodontycznych, aparatura i instrumenty stomatologiczne, 35 administrowanie działalnością gospodarczą, promocja sprzedaży, promocje
sprzedaży w punkcie sprzedaży na rzecz innych, marketing handlowy, promocja, reklama i marketing on-line, 41 szkolenia edukacyjne
dla lekarzy stomatologów oraz ortodontów podnoszące kwalifikacje
zawodowe.
(111) 315710
(220) 2016 03 21
(210) 453893
(151) 2018 10 22
(441) 2016 06 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI FARMACEUTYCZNEJ
SLAWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.
(540) Zyskaj Zdrowie
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 03.11.01, 03.11.24, 26.04.15, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty oraz środki myjące
i czyszczące, 5 produkty higieniczne i środki dezynfekcyjne, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki i środki medyczne, dietetyczna żywność i napoje do celów leczniczych, 10 aparaty i urządzenia chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
16 broszury, czasopisma, gazetki, kalendarze, ulotki reklamowe, tablice i plansze ogłoszeniowe, artykuły biurowe, przybory do pisania,
44 usługi w zakresie wykonywania leków recepturowych, porady
w zakresie farmakologii, porady aptekarskie, usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania, przywracania, poprawy lub zachowania, zdrowia, badania, porady lekarskie, diagnostyka, analityka
medyczna, leczenie, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacje
lecznicze, protetyka stomatologiczna i ortodoncja, usługi w zakresie
medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej
na potrzeby firm ubezpieczeniowych, usługi prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w zakresie ochrony zdrowia, prowadzenie
klinik, szpitali i sanatoriów oraz punktów rehabilitacji zdrowotnej.
(111) 315711
(220) 2016 02 10
(151) 2018 10 16
(441) 2016 05 23
(732) KOWALCZYK BEATA, Warszawa, PL.
(540) taśmy 24.pl
(540)

(210) 452250

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony
(531) 26.01.01, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 taśmy do związywania metalowe, 16 taśma klejąca
[materiały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy elastyczne
do użytku biurowego, taśmy papierowe, taśmy przylepne do celów
papierniczych lub do użytku domowego, dozowniki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], 17 taśmy izolacyjne, taśmy uszczelniające do drzwi i okien, 22 taśmy do związywania niemetalowe, taśmy
do żaluzji, 26 taśmy elastyczne.
(111) 315712
(220) 2015 05 22
(210) 442802
(151) 2018 10 26
(441) 2015 08 31
(732) WATERSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zakręt, PL.
(540) AquaClean
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki: filtry(wkłady) do maszyn filtrujących, maszyny do produkcji wody mineralnej, membrany do pompy,
urządzenia do napowietrzania wody, mechanizmy sprzęgania i napędu z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych..
(111) 315713
(220) 2015 04 23
(210) 441738
(151) 2018 10 26
(441) 2015 08 03
(732) KROFIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rychnowy, PL.
(540) MAKS!
(510), (511) 3 preparaty chemii gospodarczej do czyszczenia podłóg, glazury, preparaty do przetykania rur odpływowych, preparaty
do usuwania kamienia kotłowego w urządzeniach gospodarstwa
domowego i urządzeniach przemysłowych, preparaty do usuwania
farb i rdzy, preparaty do prania, środki do wybłyszczania, wybiela-
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nia i zmiękczania tkanin, preparaty do ożywiania kolorów tkanin,
krochmale, w postaci stałej, płynnej i półpłynnej, detergenty inne
niż do celów medycznych, farbki do bielizny, kreda czyszcząca, środki
do namaczania bielizny, preparaty do odbarwiania, wybielacz do firanek, wybielacz uniwersalny, preparaty do czyszczenia, preparaty
zapachowe do odświeżania powietrza, ścierki do mycia nasączane
płynem do odświeżania powietrza-kompozycją zapachową, ścierki
do czyszczenia nasączone detergentami, preparaty kosmetyczne
i sole do kąpieli, preparaty do mycia, mydła, chusteczki nasączone
płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, dezodoranty
do użytku osobistego, preparaty do golenia, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, pasty, proszki i płyny do zębów, preparaty do czyszczenia protez zębowych, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, szampony, toniki kosmetyczne, wody
toaletowe, wybielacze do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, produkty toaletowe w postaci stałej, płynnej i półpłynnej, 5 sole wód mineralnych, sole do kąpieli mineralnych, środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki odstraszające insekty,
środki do tępienia pasożytów i przeciw robactwu, środki chwastobójcze, pieluszki, 16 afisze, plakaty z papieru, torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru, kalendarze, materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], notatniki
[notesy], chusteczki do nosa [papierowe], etykiety z papieru, papier
toaletowy, serwetki papierowe, ręczniki papierowe, chustki do nosa
papierowe, 35 usługi prowadzenia sklepów i hurtowni z artykułami
papierowymi, produktami chemii gospodarczej, kosmetykami, produktami chwasto-i insektobójczymi.

(111) 315714
(220) 2014 09 15
(210) 433370
(151) 2018 10 25
(441) 2015 01 05
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Intimohelp
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych,
preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe
i lecznicze, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, zioła
lecznicze.
(111) 315715
(220) 2014 09 15
(210) 433369
(151) 2018 10 25
(441) 2015 01 05
(732) NATUR PRODUKT ZDROVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Optihepan
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki do celów medycznych,
preparaty dietetyczne dla celów leczniczych, preparaty witaminowe
i lecznicze, preparaty mineralne, napoje do celów leczniczych, zioła
lecznicze.
(111) 315716
(220) 2014 02 26
(210) 425313
(151) 2018 10 24
(441) 2014 06 09
(732) LOTTE CO. LTD., TOKIO, JP.
(540) KOALA LAND
(510), (511) 30 ciastka nadziewane kremem czekoladowym, guma
do żucia nie do celów medycznych, czekolada, słodycze i cukierki
jako artykuły spożywcze, karmelki, ciastka, herbatniki, krakersy, ciasta, czipsy i chrupki na bazie produktów zbożowych, lody, wyroby
cukiernicze, ciasteczka, chleb.
(111) 315717
(220) 2013 12 19
(210) 423026
(151) 2018 10 29
(441) 2014 03 31
(732) FM BANK PBP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BIZ BANK
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, organizowanie operacji handlowych w celu pozyskania stałych klientów,
usługi doradcze i informacyjne w zakresie działalności handlowej,
promocja sprzedaży towarów i usług osób trzecich poprzez nagrody generowane w związku z używaniem kart kredytowych, debetowych i płatniczych, promocja działalności handlowej we wszystkich
rodzajach mediów w tym poprzez komputerową sieć komunikacyjną (taką jak Internet lub Intranet), usługi marketingowe w zakresie

Nr 3/2019

działalności handlowej na cele reklamy dla osób trzecich, promocja
sprzedaży (dla osób trzecich) oraz usługi reklamowe, usługi zarządzania, organizowania i doradztwa w zakresie działalności handlowej w celu organizowania systemów lojalnościowych, w szczególności w zakresie programów premiowych, zniżkowych, kuponów
i nagród, doradztwo i zarządzanie w zakresie działalności handlowej,
zwłaszcza w celu stworzenia i wspierania programów lojalnościowych służących do promowania programów lojalnościowych, w tym
w zakresie programów premiowych i nagród firmowych, marketingu
lojalnościowego, aranżowania i wydawania wszelkiego rodzaju towarów i/lub usług premiowych, doradztwo w zakresie działalności
handlowej w odniesieniu do systemów lojalnościowych, zarządzanie
działalnością handlową, administrowanie działalnością handlową,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, wyszukiwanie
dla osób trzecich informacji w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, usługi finansowe, usługi bankowe, usługi
bankowe z dostępem bezpośrednim przez Internet [home banking],
bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, usługi operacji
bankowych, prowadzenie rachunków bankowych, usługi operacji
finansowych, usługi transakcji finansowych, usługi inwestycji kapitałowych, usługi płatnicze za pomocą kart typu pre-paid lub kart
kredytowych, kart debetowych, kart lojalnościowych i kart upominkowych, usługi w zakresie dokonywania elektronicznych transakcji
przy użyciu kart kredytowych, kart płatniczych, transfer elektroniczny środków finansowych, usługi doradztwa finansowego, udzielanie
kredytów, usługi w zakresie pożyczek i finansowania komercyjnego
i konsumenckiego, usługi brokerskie, usługi powiernicze, tworzenie
funduszy, zarządzanie funduszami, tworzenie programów oszczędzania, informacja bankowa, informacja finansowa, obsługa bankomatów, usługi ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
doradztwo ubezpieczeniowe, leasing, factoring, działalność deweloperska z zakresu budownictwa mieszkaniowego: pozyskiwanie
gruntów, pośrednictwo, kupno-sprzedaż nieruchomości, wynajem
mieszkań, zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprzedaży produktów finansowych, w szczególności obligacji, zawieranie
umów o uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych i emerytalnych,
usługi depozytowe, udzielanie poręczeń i gwarancji, obrót czekowy
i wekslowy, operacje walutowe, obrót papierami wartościowymi,
rozliczanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub płatniczymi poprzez terminale komputerowe, 38 usługi
w zakresie przesyłania informacji za pomocą komputera, usługi dostarczania łączności, w tym poprzez terminale komputerowe, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, transmisja, przetwarzanie transakcji finansowych dokonywanych kartami kredytowymi lub
płatniczymi poprzez terminale komputerowe.

(111) 315718
(220) 2012 10 18
(210) 405930
(151) 2018 10 19
(441) 2013 02 04
(732) BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA BEFADO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) B-RELAX system
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 25 obuwie.
(111) 315719
(220) 2017 12 07
(210) 479815
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) COSTEOX
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, napoje witaminizowane.
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(111) 315720
(220) 2017 12 07
(210) 479817
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CHOLEFECT
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, napoje witaminizowane.
(111) 315721
(220) 2017 10 04
(210) 477274
(151) 2018 10 24
(441) 2018 06 18
(732) STRUZIKOWSKA MARZENA SWOJSKI SMAK PRZETWÓRSTWO
I DYSTRYBUCJA WĘDLIN, Wola Wiązowa, PL.
(540) Swojski smak przetwórstwo i dystrybucja wędlin Marzena
Struzikowska
(540)
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(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały, żółty
(531) 05.05.04, 05.05.21, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 soki, owocowe, bezalkoholowe nektary, napoje bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, wody mineralne, syropy i soki zagęszczone, piwo, 33 wino, wódka, kremy, likiery.
(111) 315725
(220) 2017 12 07
(210) 479824
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SAMBULANIC
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, napoje witaminizowane.

(531) 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso i wędliny, przetworzone produkty mięsne,
konserwy mięsne, ekstrakty mięsne, gotowe dania składające się
głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie z substytutów
mięsa.
(111) 315722
(220) 2017 07 27
(210) 474680
(151) 2018 09 03
(441) 2018 05 07
(732) TRZENSIOK SEBASTIAN KOMIS I HANDEL MASZYNAMI
ROLNICZYMI, Kotulin, PL.
(540) MaxCalc ST
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy mineralno-organiczne, polepszacze do gleby.
(111) 315723
(220) 2017 12 08
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) HOME GARDEN
(540)

(210) 479872

(111) 315726
(220) 2017 12 07
(210) 479819
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) APETIN SENIOR
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety dla ludzi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, napoje witaminizowane.
(111) 315727
(220) 2017 11 28
(210) 479514
(151) 2018 10 24
(441) 2018 07 09
(732) MIKOŁAJEK RYSZARD TECHNO SERWIS, Szeligi, PL.
(540) Brookpad
(510), (511) 11 baterie: umywalkowe, wannowe, prysznicowe, prysznicowe do wanien, bidetowe, bidety, brodziki prysznicowe, umywalki, wanny do nasiadówek, wanny łazienkowe, wanny z hydromasażem, kabiny hydromasażowe, kabiny natryskowe, natryski, prysznice,
dozowniki środków odkażających w toaletach, fontanny, wodotryski
ozdobne, krany, zawory kurkowe kanalizacyjne, zawory zamykające
i regulacyjne, przyciski do zaworów spłukujących, zawory spłukujące, instalacje i urządzenia do kąpieli, sanitarne instalacje i aparatura,
lampy oświetleniowe, obudowy lamp, oprawki do lamp elektrycznych, osłony do lamp, miski klozetowe, pisuary, sedesy, deski sedesowe, płuczki ustępowe, zbiorniki do płuczek ustępowych, urządzenia
kompaktowe zestawione z miski ustępowej i spłuczki ceramicznej,
postumenty, półpostumenty, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, suszarki łazienkowe do rąk, suszarki do włosów, urządzenia do suszenia, zlewozmywaki, zlewy.
(111) 315728
(220) 2017 05 29
(210) 472300
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI NAWÓZ WE EC
FERTILIZER
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały, żółty
(531) 05.05.04, 05.05.21, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 przeciery pomidorowe i pomidory w puszkach, owoce konserwowe, koncentraty pomidorowe, przetwory warzywa
w słoikach, warzywa w puszkach, grzyby konserwowe, oliwki, dżemy,
ziarna i nasiona paczkowane, bakalie, owoce i warzywa mrożone, susze, sałatki, surówki, pasty, 30 miody, chrzan /ćwikła/ borówka, pasty,
31 warzywa i owoce.
(111) 315724
(220) 2017 12 08
(151) 2018 09 04
(441) 2018 05 07
(732) STOKROTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) HOME DRINK

(210) 479871

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nawozy do użyźniania gleby, 42 kontrola jakości.		
(551) wspólny znak towarowy gwarancyjny
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(111) 315729
(220) 2017 10 10
(210) 477472
(151) 2018 11 08
(441) 2018 06 04
(732) DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pieńków, PL.
(540) HOUSE OF ASIA
(540)

(531) 27.05.01, 07.01.08, 07.01.25
(510), (511) 29 suszone i gotowane owoce i warzywa, 30 kawa, herbata, ryż, wyroby cukiernicze i słodycze, sosy (przyprawy), przyprawy, 31 świeże owoce i warzywa, nasiona.
(111) 315730
(220) 2015 09 09
(151) 2018 10 31
(441) 2015 12 21
(732) KUBAK WOJCIECH, Wrocław, PL.
(540) RICHMONT TEA
(540)

(540) Tomatera
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, Ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowane (w puszkach), mrożone, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna,ryż,
tapioki i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze
i słodycze, lody, cukier, miód, melasa, drożdże, proszek do pieczenia,
sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), lody, 31 żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, słód..
(111) 315733
(220) 2012 12 06
(210) 407897
(151) 2018 11 09
(441) 2013 03 18
(732) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, PL.
(540) V.S.O.P. ISTRIANA BRANDY Gusto Traditionale
(540)

(210) 446795

Kolor znaku: zloty
(531) 01.01.05, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 herbata i jej namiastki .
(111) 315731
(220) 2014 09 16
(210) 433351
(151) 2018 11 14
(441) 2015 01 05
(732) ZAKŁADY CHEMICZNE UNIA SPÓŁDZIELNIA PRACY, Poznań, PL.
(540) UNIA
(510), (511) 3 artykuły chemii gospodarczej, środki do czyszczenia, środki do czyszczenia toalet, środki do czyszczenia łazienek,
środki do czyszczenia kuchni, środki do czyszczenia podłóg, środki
do udrażniania rur, środki do odkamieniania, środki myjące, płyn,
pianka i żel do mycia kuchni, płyn, pianka i żel do mycia WC, tabletki do WC, płyn do mycia szyb, płyn i balsam do mycia naczyń, płyn
do mycia uniwersalny, mleczko do mycia i czyszczenia – uniwersalne,
proszek do czyszczenia – uniwersalny, granulki do udrażniania rur,
płyn, pianka i żel do mycia łazienki, płyn, pianka i żel do usuwania
przypaleń, krążki do spłuczek, zawieszki zapachowe do WC, kostki
do WC, emulsja i zmywacz do podłóg, emulsja woskowa do podłóg,
emulsja wysokopołyskowa do podłóg, płyn do pielęgnacji paneli,
pasta płynna do podłóg, mydło w płynie i kostce, wybielacz czyszczący, pasty do obuwia z lanoliną i samopołyskowe, środki do odświeżania obuwia z zamszu i nubuku, środki do czyszczenia tapicerki
i dywanów, środki do czyszczenia pomników i nagrobków, proszki
do prania, płyn do czyszczenia płyt ceramicznych, płyn do czyszczenia szyb kominkowych i grilli, preparat do czyszczenia lodówek,
płyn do czyszczenia metalu, drewna, szkła i sprzętu elektronicznego,
preparat do usuwania pleśni, preparat do czyszczenia mikrofalówek,
mleczko do czyszczenia łazienki, mleczko do czyszczenia kuchni,
płyn do mycia paneli antystatyczny, płyn do mycia drewna antystatyczny, płyn do mycia płytek ceramicznych, emulsja wysokopołyskowa do PCV, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
takich towarów jak: artykuły chemii gospodarczej, środki do czyszczenia, środki do czyszczenia toalet, środki do czyszczenia łazienek,
środki do czyszczenia kuchni, środki do czyszczenia podłóg, środki
do udrażniania rur, środki do odkamieniania, środki myjące.
(111) 315732
(220) 2014 04 04
(151) 2018 11 13
(441) 2014 07 21
(732) ATLANTA A.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

Nr 3/2019

(210) 427111

Kolor znaku: żółty, jasnożółty, jasnobrązowy, brązowy, czerwony
(531) 01.01.01, 24.05.07, 24.09.01, 25.01.09, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 brandy.
(111) 315734
(220) 2018 01 10
(210) 480971
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) PANSKYI TARAS, Łódź, PL.; BIEDROŃ SEBASTIAN, Łódź, PL.
(540) OD GRANIA DO PROGRAMOWANIA
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy, niebieski, zielony, czerwony
(531) 24.13.01, 24.17.05, 24.17.25, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia nauczycieli, kursy
szkoleniowe, edukacja zawodowa, edukacja dorosłych, usługi szkół
[edukacja], wyższe uczelnie [edukacja], edukacja w dziedzinie informatyki, sympozja związane z edukacją, edukacja zawodowa dla
młodych ludzi, edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/
edukacja], edukacja i szkolenia w dziedzinie przetwarzania danych
elektronicznych, edukacja online z komputerowej bazy danych
lub za pomocą internetu czy ekstranetów, usługi rozrywkowe dla
dzieci, prowadzenie kursów edukacyjnych, organizowanie kursów
szkoleniowych, prowadzenie kursów, udostępnianie kursów szkoleniowych w zakresie komputerów, organizowanie kursów w zakresie
szkoleń technicznych, udostępnianie kursów szkoleniowych dla młodych ludzi, zapewnianie kursów instruktażowych dla młodych ludzi,
organizowanie warsztatów zawodowych i kursów szkoleniowych, organizowanie kursów szkoleniowych związanych z projektowaniem,
kursy w zakresie opracowywania programów i sprzętu komputerowego, usługi edukacyjne w postaci kursów na poziomie uniwersyteckim, zapewnianie kursów szkoleniowych w zakresie zarządzania
technologią informacyjną, prowadzenie kursów nauki na odległość
na poziomie uniwersyteckim, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie dyplomowym, prowadzenie kursów nauki na od-
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ległość na poziomie średnim, prowadzenie kursów nauki na odległość na poziomie podstawowym, kursy szkoleniowe dla młodych
ludzi przygotowujące do kariery zawodowej.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 315735
(220) 2018 01 18
(210) 480548
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 30
(732) SURGA ALICJA, Ustronie Morskie, PL.
(540) Murena
(510), (511) 43 hotele, kawiarnie, restauracje, usługi barowe, biura
zakwaterowania, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi recepcyjne
dla tymczasowego zakwaterowania.
(111) 315736
(220) 2017 12 19
(210) 480346
(151) 2018 11 14
(441) 2018 04 23
(732) LECHPOL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Miętne, PL.
(540) Rebel Co weekend SUPEROKAZJE!
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnofioletowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane), sztućce,
ostrza (maszynki do golenia), 9 urządzenia i przyrządy naukowe,
nawigacyjne, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne
(inspekcyjne), ratownicze i do nauczania, urządzenia i przyrządy
do przewodzenia, przełączania, transformowania, akumulowania,
regulowania lub kontrolowania elektryczności, urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami, mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny
liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę i do celów sanitarnych, 15 instrumenty muzyczne, 21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki (nie z metali szlachetnych i nie pokrywane nimi), grzebienie i gąbki, pędzle
(z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli,
sprzęt do czyszczenia, wiórki stalowe, nie przerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie),
28 gry i zabawki, ozdoby choinkowe, 38 usługi telekomunikacyjne.
(111) 315737
(220) 2017 10 02
(210) 477146
(151) 2018 11 21
(441) 2018 07 16
(732) LESAFFRE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wołczyn, PL.
(540) FLORAVIN
(510), (511) 1 uniwersalne nawozy ogrodnicze.
(111) 315738
(220) 2017 09 21
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 23
(732) L’BIOTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) loveliness
(540)

(210) 476771

(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 5 suplementy diety, plastry, liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, preparaty witaminowe, guma
do żucia do celów medycznych, 29 liofilizowane mięso, liofilizowane
warzywa, 30 guma do żucia, 32 napoje sportowe, koktajle bezalkoholowe, woda (napoje), napoje orzeźwiające.
(111) 315739
(151) 2018 11 23

(220) 2017 07 04
(441) 2017 08 16

(210) 473714
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(732) MIDIAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno, PL.
(540) MIDIAMO
(510), (511) 25 obuwie, odzież, 35 usługi w zakresie sprzedaży obuwia i odzieży.
(111) 315740
(220) 2017 07 04
(210) 473712
(151) 2018 11 23
(441) 2017 07 31
(732) MIDIAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gniezno, PL.
(540) M MIDIAMO
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 obuwie, odzież, 35 usługi w zakresie sprzedaży obuwia i odzieży.
(111) 315741
(220) 2018 01 18
(210) 481288
(151) 2018 11 15
(441) 2018 04 16
(732) AEROKLUB NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL.
(540) KRZYŻÓWKI z KORONĄ
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, szary,
zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.02, 26.01.02, 02.03.01
(510), (511) 16 czasopisma i książki z krzyżówkami, czasopisma
i książki szaradziarskie, krzyżówki, 35 reklama i usługi reklamowe,
usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej i online czasopism i książek
z krzyżówkami, czasopism i książek szaradziarskich, krzyżówek.
(111) 315742
(220) 2018 01 15
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 09
(732) ME GUSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BIO UP
(540)

(210) 481129

Kolor znaku: zielony, biały, szary, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.07, 27.05.17, 03.04.07
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty mineralne dla celów medycznych, mineralne dodatki do żywności dla ludzi, wzbogacające
organizm człowieka w niezbędne witaminy i substancje mineralne,
odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności, preparaty odżyw-
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cze z mikroelementami dla ludzi, dodatki odżywcze do celów leczniczych, wyroby cukiernicze dla celów leczniczych, słodycze dla celów leczniczych, cukierki z mikroelementami do celów leczniczych,
żywność dla celów leczniczych, napoje dla celów leczniczych, artykuły żywnościowe dla celów leczniczych, w tym z rolnictwa ekologicznego, preparaty dietetyczne dla diabetyków, preparaty uzupełniające dietę dla celów leczniczych, chleb dla celów leczniczych,
dodatki odżywcze do celów leczniczych, odżywcze i regeneracyjne
dodatki do żywności, substancje dietetyczne dla celów leczniczych,
żywność i przetwory dla niemowląt i dzieci, 29 gotowe posiłki w formie przecieru, zupy i składniki do przyrządzania zup jak ekstrakty
mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe,
koncentraty pomidorowe, oleje i tłuszcze jadalne, zupy błyskawiczne, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, owoce
kandyzowane, owoce lukrowane, marmolada, miąższ owoców, migdały spreparowane, orzechy preparowane, owoce konserwowane,
przekąski na bazie owoców, rodzynki, wiórki kokosowe, mleko kokosowe, desery owocowe, desery jogurtowe, jogurty, jogurty pitne,
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, nabiał oraz jego produkty zastępcze, mleko roślinne, przekąski na bazie mleka roślinnego,
musy owocowe, przekąski na bazie musów owocowych, 30 wyroby
piekarnicze, wyroby cukiernicze, mąka i produkty zbożowe, zbożowe
artykuły śniadaniowe, batoniki zbożowe, przekąski zbożowe, chleb,
wyroby cukiernicze, piekarnicze i słodycze, przetwory zbożowe, herbatniki, kasze spożywcze, musy, musy deserowe, musy czekoladowe,
paszteciki, kakao i napoje z kakao, płatki kukurydziane, płatki owsiane, tapioka, desery z muesli, słodycze, cukierki, lizaki, desery, ciasta
i ciastka, lody, desery lodowe, wyroby na bazie kakao i czekolady, kakao, czekolada, czekoladki, batony, bombonierki, kawa, herbata, napoje na bazie kawy, herbaty i kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa
naturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, bułki, bułeczki słodkie,
miód, syropy i melasa, 32 napoje bezalkoholowe, soki, bezalkoholowe wyciągi z owoców, lemoniada, wody mineralne, syropy do napojów, napoje na bazie owoców lub warzyw, nektary owocowe bezalkoholowe, soki i napoje owocowe, soki i napoje warzywne, syropy
i inne preparaty do produkcji napojów.

(111) 315743
(220) 2018 01 12
(210) 481083
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 16
(732) WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA GDYNIA, Gdynia, PL.
(540) WKS FLOTA
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, złoty, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 24.01.05, 05.03.20, 26.11.03, 26.11.10
(510), (511) 41 szkolenie sportowe, zajęcia sportowe, szkolenia sportowe, usługi sportowe, sędziowanie sportowe, edukacja sportowa,
obozy sportowe, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie obozów sportowych, prowadzenie zawodów sportowych,
produkcja imprez sportowych, udostępnianie sprzętu sportowego,
dostarczanie sprzętu sportowego, organizowanie zajęć sportowych,
przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, szkolenia zawodników
sportowych, usługi klubów sportowych, rezerwowanie obiektów
sportowych, organizowanie turniejów sportowych.
(111) 315744
(220) 2018 01 10
(210) 480983
(151) 2018 11 07
(441) 2018 06 11
(732) BIOVEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilczkowice Dolne, PL.
(540) BIO-VEGE
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(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 29.01.11, 05.03.20, 27.05.01
(510), (511) 31 płody rolne i akwakultury, świeże owoce i warzywa,
świeże grzyby, produkty rolne, ogrodnicze i leśne, nasiona, rośliny
i kwiaty naturalne, 35 zarządzanie działalnością gospodarczą dotyczącą sprzedaży artykułów spożywczych, doradztwo w zakresie
organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą dotyczącą
sprzedaży artykułów spożywczych, pozyskiwanie i udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej dotyczącej sprzedaży artykułów spożywczych, organizowanie wystaw w celach handlowych
i reklamowych, pokazy towarów w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych,
sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, badanie rynku, 39 usługi
transportowe, konfekcjonowanie towarów, pakowanie towarów
i produktów, przewożenie i dostarczanie towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, dzierżawa lub wynajem środków transportu,
pojazdów samochodowych, przyczep i innych środków transportu,
usługi kierowców, rozładunek towarów, magazynowanie, zarządzanie i administrowanie parkingami oraz flotami pojazdów, wynajem
miejsc parkingowych i parkingów, garaży, powierzchni magazynowych, hall do składowania, gruntów lub terenów do składowania,
informacja o składowaniu towarów, wypożyczanie lodówek i chłodni, wypożyczanie kontenerów magazynowych, 40 usługi w zakresie
przetwarzania żywności, mrożenie żywności.
(111) 315745
(220) 2018 01 29
(210) 481671
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 02
(732) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL.
(540) Politechnika Warszawska
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, urządzenia audiowizualne,
aparatura i przyrządy naukowe, aparatura i przyrządy pomiarowe,
zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, instalacje i systemy kontrolno-sterujące, programy i akcesoria komputerowe oraz peryferyjny sprzęt
komputerowy przystosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktyczno-demonstracyjnych, urządzenia naukowe i laboratoryjne,
aparaty, przyrządy i akcesoria do celów naukowych oraz dydaktycznych, akcesoria do celów naukowych inne niż chemiczne, akcesoria
do celów naukowych i dydaktycznych inne niż papiernicze, 16 afisze,
plakaty, albumy, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze,
katalogi, koperty, karty pocztowe, książki, materiały do nauczania,
notatniki, notesy, papier listowy, papeteria, przybory do pisania,
pióra, ołówki, okładki, obwoluty, publikacje, podręczniki, publikacje
drukowane, czasopisma, gazety, fotografie, reprodukcje graficzne,
rejestry, zakładki do książek, kartki okolicznościowe, wydawnictwa
w formie papierowej, w tym publikacje naukowo-dydaktyczne,
skrypty dla studentów, almanachy, materiały do nauczania, modele
architektoniczne do celów edukacyjnych i instruktażowych, papier
do pisania, prospekty, teczki na dokumenty, skoroszyty, 41 edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, nauczanie korespondencyjne,
kształcenie praktyczne, prowadzenie kursów edukacyjnych, zaocznych, publikowanie książek i innych, tekstów, wypożyczanie książek,
organizowanie obozów i imprez sportowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, usługi w zakresie kształcenia wysokokwalifikowanych specjalistów i kadr naukowych, organizacja pokazów
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i prezentacji osiągnięć naukowo-technicznych i utworów artystycznych, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi
wydawnicze, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, produkcja
filmów, fotoreportaże, usługi redaktorskie takie jak: redagowanie
tekstów pisanych, redagowanie książek, materiałów drukowanych,
tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 administrowanie stronami
sieciowymi, analizy chemiczne, analizy systemów komputerowych,
usługi architektoniczne, usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych, badania chemiczne, badania geologiczne, badania techniczne,
badania w dziedzinie mechaniki, prace badawczo-rozwojowe, prace
naukowe, badawcze, wdrożeniowe, projektowanie budynków, prace
projektowe, doradztwo budowlane w zakresie planowania i projektowania budowli i budynków, usługi w zakresie ochrony środowiska,
ekspertyzy inżynieryjne, projektowanie systemów komputerowych,
planowanie urbanistyczne, testowanie pojazdów, projektowanie
techniczne, testowanie materiałów, programowanie komputerów,
instalacje oprogramowania komputerowego, wykonywanie opinii
i ekspertyz naukowych oraz inżynieryjnych, opracowywanie, aktualizacja, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi
graficzne, kontrola jakości, usługi świadczone przez laboratoria naukowe.

(111) 315746
(220) 2018 01 29
(210) 481670
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 09
(732) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL.
(540) Warsaw University of Technology
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, urządzenia audiowizualne,
aparatura i przyrządy naukowe, aparatura i przyrządy pomiarowe,
zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, instalacje i systemy kontrolno-sterujące, programy i akcesoria komputerowe oraz peryferyjny sprzęt
komputerowy przystosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktyczno-demonstracyjnych, urządzenia naukowe i laboratoryjne,
aparaty, przyrządy i akcesoria do celów naukowych oraz dydaktycznych, akcesoria do celów naukowych inne niż chemiczne, akcesoria
do celów naukowych i dydaktycznych inne niż papiernicze, 16 afisze,
plakaty, albumy, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze,
katalogi, koperty, karty pocztowe, książki, materiały do nauczania,
notatniki, notesy, papier listowy, papeteria, przybory do pisania,
pióra, ołówki, okładki, obwoluty, publikacje, podręczniki, publikacje
drukowane, czasopisma, gazety, fotografie, reprodukcje graficzne,
rejestry, zakładki do książek, kartki okolicznościowe, wydawnictwa
w formie papierowej, w tym publikacje naukowo-dydaktyczne,
skrypty dla studentów, almanachy, materiały do nauczania, modele
architektoniczne do celów edukacyjnych i instruktażowych, papier
do pisania, prospekty, teczki na dokumenty, skoroszyty, 41 edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, nauczanie korespondencyjne,
kształcenie praktyczne, prowadzenie kursów edukacyjnych, zaocznych, publikowanie książek i innych, tekstów, wypożyczanie książek,
organizowanie obozów i imprez sportowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, usługi w zakresie kształcenia wysokokwalifikowanych specjalistów i kadr naukowych, organizacja pokazów
i prezentacji osiągnięć naukowo-technicznych i utworów artystycznych, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi
wydawnicze, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, produkcja
filmów, fotoreportaże, usługi redaktorskie takie jak: redagowanie
tekstów pisanych, redagowanie książek, materiałów drukowanych,
tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 administrowanie stronami
sieciowymi, analizy chemiczne, analizy systemów komputerowych,
usługi architektoniczne, usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych, badania chemiczne, badania geologiczne, badania techniczne,
badania w dziedzinie mechaniki, prace badawczo-rozwojowe, prace
naukowe, badawcze, wdrożeniowe, projektowanie budynków, prace
projektowe, doradztwo budowlane w zakresie planowania i projek-
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towania budowli i budynków, usługi w zakresie ochrony środowiska,
ekspertyzy inżynieryjne, projektowanie systemów komputerowych,
planowanie urbanistyczne, testowanie pojazdów, projektowanie
techniczne, testowanie materiałów, programowanie komputerów,
instalacje oprogramowania komputerowego, wykonywanie opinii
i ekspertyz naukowych oraz inżynieryjnych, opracowywanie, aktualizacja, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi
graficzne, kontrola jakości, usługi świadczone przez laboratoria naukowe .

(111) 315747
(220) 2018 01 29
(210) 481668
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 02
(732) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL.
(540) PW
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, urządzenia audiowizualne,
aparatura i przyrządy naukowe, aparatura i przyrządy pomiarowe,
zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, instalacje i systemy kontrolno-sterujące, programy i akcesoria komputerowe oraz peryferyjny sprzęt
komputerowy przystosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktyczno-demonstracyjnych, urządzenia naukowe i laboratoryjne,
aparaty, przyrządy i akcesoria do celów naukowych oraz dydaktycznych, akcesoria do celów naukowych inne niż chemiczne, akcesoria
do celów naukowych i dydaktycznych inne niż papiernicze, 16 afisze,
plakaty, albumy, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze,
katalogi, koperty, karty pocztowe, książki, materiały do nauczania,
notatniki, notesy, papier listowy, papeteria, przybory do pisania,
pióra, ołówki, okładki, obwoluty, publikacje, podręczniki, publikacje
drukowane, czasopisma, gazety, fotografie, reprodukcje graficzne,
rejestry, zakładki do książek, kartki okolicznościowe, wydawnictwa
w formie papierowej, w tym publikacje naukowo-dydaktyczne,
skrypty dla studentów, almanachy, materiały do nauczania, modele
architektoniczne do celów edukacyjnych i instruktażowych, papier
do pisania, prospekty, teczki na dokumenty, skoroszyty, 41 edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, nauczanie korespondencyjne,
kształcenie praktyczne, prowadzenie kursów edukacyjnych, zaocznych, publikowanie książek i innych, tekstów, wypożyczanie książek,
organizowanie obozów i imprez sportowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, usługi w zakresie kształcenia wysokokwalifikowanych specjalistów i kadr naukowych, organizacja pokazów
i prezentacji osiągnięć naukowo-technicznych i utworów artystycznych, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, usługi
wydawnicze, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, produkcja
filmów, fotoreportaże, usługi redaktorskie takie jak: redagowanie
tekstów pisanych, redagowanie książek, materiałów drukowanych,
tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 administrowanie stronami
sieciowymi, analizy chemiczne, analizy systemów komputerowych,
usługi architektoniczne, usługi w zakresie prowadzenia badań naukowych, badania chemiczne, badania geologiczne, badania techniczne,
badania w dziedzinie mechaniki, prace badawczo-rozwojowe, prace
naukowe, badawcze, wdrożeniowe, projektowanie budynków, prace
projektowe, doradztwo budowlane w zakresie planowania i projektowania budowli i budynków, usługi w zakresie ochrony środowiska,
ekspertyzy inżynieryjne, projektowanie systemów komputerowych,
planowanie urbanistyczne, testowanie pojazdów, projektowanie
techniczne, testowanie materiałów, programowanie komputerów,
instalacje oprogramowania komputerowego, wykonywanie opinii
i ekspertyz naukowych oraz inżynieryjnych, opracowywanie, aktualizacja, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi
graficzne, kontrola jakości, usługi świadczone przez laboratoria naukowe .
(111) 315748
(151) 2018 11 16

(220) 2018 01 19
(441) 2018 07 23

(210) 481307
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(732) CERKASKA OLGA LULU PRODUCTION, Warszawa, PL.
(540) pies super jest
(510), (511) 9 nagrania audio, wideo, obrazów ruchomych i nieruchomych, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
do organizacji danych, elektroniczne aparaty i przyrządy do celów
szkoleniowych i edukacyjnych, nadajniki i odbiorniki sygnałów telewizyjnych i radiowych, urządzenia i przyrządy do nagrywania, transmisji i reprodukcji dźwięku, obrazu, programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, zapisane nośniki
obrazu, dźwięku i informacji, 16 materiały piśmienne zawarte w tej
klasie, papier, karton i wyroby z papieru i kartonu: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, artykuły
biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, bilety, biuletyny informacyjne,
bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, arkusze z celulozy regenerowanej do pakowania, drukowane rozkłady,
etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru
mâché, formularze jako blankiety i druki, gazety, indeksy, skorowidze, kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, karty pocztowe, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, koperty jako artykuły piśmienne, koperty na butelki
z kartonu lub papieru, materiały do rysowania, materiały drukowane,
naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania do butelek z tektury
lub papieru, papier do pisania jako papier listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki, podstawki na stół
papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny,
segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe, skoroszyty,
skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, szyldy
z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów
papierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako
artykuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako
koperty i woreczki z papieru, ulotki, zakładki do książek, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, druki, kalendarze, afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki,
broszury, materiały piśmienne, papeterie, torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
35 usługi w zakresie reklamy, organizacja i prowadzenie kampanii
reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów
i wystaw w celach reklamowych, agencje reklamowe, badania marketingowe, badania rynku mediów i reklamy, usługi badania opinii
publicznej, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia,
telewizji, filmu, Internetu, 38 agencje informacyjne, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych, programów
informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, rozpowszechnianie programów i informacji
za pośrednictwem sieci informatycznych, sieci teleinformatycznych
i przekazu satelitarnego, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, 41 rozrywka, działalność kulturalna, nauczanie, organizacja
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja filmów dokumentalnych, reportaży, programów telewizyjnych,
organizacja teleturniejów i konkursów, organizowanie loterii, organizacja nauczania, nauczanie korespondencyjne, usługi obsługi technicznej i menedżerskiej produkcji telewizyjnej i filmowej,
usługi wynajmu dekoracji, kostiumów i rekwizytów oraz pomieszczeń do celów rozrywkowych, sprzętu telewizyjnego, radiowego,
filmowego, kinematograficznego, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych,
dźwiękowych, usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, informacja o rozrywce, edukacji,
rekreacji, edukacja za pośrednictwem telewizji, radia, sieci komputerowej, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, studia filmowe, studia telewizyjne, studia nagrań, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, usługi
w zakresie programów telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie
telewizyjnych i radiowych programów rozrywkowych, dystrybucja
i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych,
organizowanie, produkcja i prezentacja widowisk, konkursów i imprez, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, 45 zarządzanie
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prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, zarządzanie prawami
własności intelektualnej, licencjonowanie praw własności intelektualnej, licencjonowanie praw autorskich i praw pokrewnych.

(111) 315749
(220) 2018 01 18
(210) 481297
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) EGMONT-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BASIA
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia dydaktyczne, magnetyczne nośniki danych, dane zapisane elektronicznie, optyczne nośniki
danych, cyfrowe nośniki do nagrywania danych, dyskietki, dyski magnetyczne, dyski optyczne, dyski kompaktowe, e-booki, filmy animowane, filmy kinematograficzne, filmy wideo, kasety wideo, kasety
audio, programy komputerowe, taśmy magnetyczne, książki audio,
książki elektroniczne do pobrania, książki zapisane na taśmach, książki
zapisane na płytach, książki w formacie cyfrowym do pobierania z internetu, publikacje elektroniczne, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, pobieralne gry komputerowe, nagrane programy telewizyjne,
w tym również do pobrania z Internetu, nagrane programy radiowe,
w tym również do pobrania z Internetu, 16 afisze, plakaty, albumy kolekcjonerskie, ilustrowane albumy, bloczki do pisania, bloki [artykuły
papiernicze], broszury, chusteczki do nosa papierowe, czasopisma
[periodyki], periodyki, artykuły biurowe, gazety, materiały piśmienne,
kalendarze, karty pocztowe, komiksy, książki, materiały do rysowania,
materiały drukowane, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], papier
toaletowy, stemple do znakowania, podręczniki, artykuły piśmiennicze, publikacje drukowane, szablony [artykuły piśmienne], teczki [artykuły papiernicze], torby papierowe, papierowe torebki do pakowania,
materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, zakładki do książek,
zeszyty, publikacje drukowane, publikacje edukacyjne, 35 publikacja
treści reklamowych, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, 41 publikacja broszur, publikacje multimedialne, publikowanie
elektroniczne, publikowanie tekstów, publikowanie czasopism, publikowanie książek, publikacja materiałów edukacyjnych, udostępnianie
publikacji elektronicznych, wypożyczanie publikacji drukowanych,
publikowanie multimedialne książek, publikowanie gier komputerowych, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, publikowanie czasopism
w postaci elektronicznej w internecie, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, gry oferowane on-line (w sieci informatycznej), udostępnianie gry komputerowej dostępnej w sieci dla użytkowników sieci, udostępnianie, tworzenie lub nagrywanie programów
telewizyjnych, udostępnianie, tworzenie lub nagrywanie programów
radiowych, 45 licencjonowanie gier komputerowych, licencjonowanie
oprogramowania komputerowego, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie własności intelektualnej i praw autorskich,
licencjonowanie postaci z kreskówek, licencjonowanie programów
radiowych i telewizyjnych.
(111) 315750
(220) 2018 03 22
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) GAWROŃSKA MONIKA, Częstochowa, PL.
(540) SALON FRYZJERSKI GAWROŃSCY
(540)

(210) 482173

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
27.05.24, 02.03.01, 02.03.16, 02.03.23
(510), (511) 44 fryzjerstwo.
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(111) 315751
(220) 2018 02 07
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 02
(732) RESTAURATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PIEROGARNIA STARY MŁYN
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 482144

Kolor znaku: żółty, brązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.24, 07.01.13
(510), (511) 30 placki, łazanki, kluski, ciasta, desery, potrawy, esencje
artykułów żywnościowych, kawa, napoje na bazie kawy, herbata,
wyroby cukiernicze, sałatki, kanapki, mięso w cieście, naleśniki, pasztety, paszteciki, sosy przyprawowe, tarty z mięsem, tarty z owocami,
tarty z nadzieniem różnym, pizze, potrawy i wypieki na bazie mąki,
potrawy i wypieki na bazie ziemniaków, gofry, czekolada-przetwory,
puddingi, słodycze, 41 organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, spotkań biznesowych i imprez rozrywkowych, 43 usługi
gastronomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w barach, kawiarniach i restauracjach (stałych i sezonowych), usługi
związane z przygotowywaniem dań na zamówienie i dostarczaniem
ich do odbiorców zewnętrznych (catering) oraz z przygotowywaniem i sprzedażą dań na wynos, wynajmowanie sal na posiedzenia,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 315752
(220) 2018 02 05
(210) 481969
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 23
(732) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) O... Dobre. Pewne. Twoje!
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 24.17.01, 24.17.02, 24.17.04, 26.02.07, 26.02.16, 26.02.18,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 produkty chemii gospodarczej, płyny i proszki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb,
kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzchni, barwniki
do ożywiania kolorów po praniu, saszetki zapachowe do bielizny,
środki do namaczania bielizny, pasty do butów, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne, preparaty do czyszczenia,
środki do czyszczenia rur odpływowych, farbki do bielizny, preparaty
do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, środki
do konserwacji skóry, krochmal, preparaty do mycia, mydła, preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące do parkietu, pasty
do mebli i do podłogi, preparaty do zmywania, pasty do skór, preparaty do polerowania, preparaty do usuwania rdzy, pasty do skóry,
środki do szorowania, wywabiacze plam, szampony dla zwierząt domowych, dezodoranty osobiste, preparaty do golenia, sole do kąpieli
inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie,
kremy kosmetyczne, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty
do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery
do włosów, odświeżacze do ust, olejki perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, pasty, proszki i płyny do zębów, lakiery do paznokci, 16 gazety,
fotografie, albumy, przybory szkolne, papier śniadaniowy, serwetki papierowe, papier toaletowy, chusteczki do nosa papierowe, 20 melbie,
meble ogrodowe, meble kempingowe, lustra, ramy do obrazów, karnisze, 21 naczynia i przybory kuchenne wykonane nie z metali szlachetnych, deski do krojenia i prasowania, garnki, talerze, dzbanki, przybory
kosmetyczne, kubły, kosze na śmieci, miski, miednice, mopy, termosy,
szczotki, patelnie, ścierki do mycia, pułapki na gryzonie, serwisy stołowe nie z metali szlachetnych, spryskiwacze, wazony, przybory toaletowe, 24 bielizna pościelowa, obrusy, serwety, kapy, pledy, poduszki, koł-
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dry, 25 obuwie, ubrania, nakrycia głowy, odzież wierzchnia, garnitury,
spodnie, marynarki, sukienki, spódnice, garsonki, bluzki, swetry, żakiety, bielizna osobista, bielizna nocna, szaliki, apaszki, rajstopy, pończochy, skarpety, kostiumy kąpielowe i plażowe, rękawice, koszule nocne,
szlafroki, biustonosze, piżamy, halki, krawaty, 29 flaki, krokiety, chipsy
ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, wyroby wędliniarskie, koncentraty (tj. koncentraty zup, rosołowe, pomidorowe [puree], soków warzywnych do konsumpcji), konserwy mięsne i rybne, pasztety, placki
ziemniaczane, mięso, ekstrakty mięsne, mleko, produkty mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, przeciery z owoców i warzyw, bakalie, żywność z ryb, wyroby garmażeryjne mięsne
i rybne, sery, owoce i warzywa suszone, konfitury, galaretki, koncentraty, dżemy, powidła, sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce i warzywa przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, dania gotowe
do spożycia, 30 aromaty do żywności, chipsy zbożowe, wyroby z czekolady, czekolada, kukurydza prażona, lody, desery lodowe, preparaty zbożowe, mrożonki zawarte w tej klasie, herbata, kakao, ketchup,
majonezy, miód, musztarda, przyprawy, ryż, puddingi, sosy sałatkowe,
prażona kukurydza, sorbety, kisiele, budynie, 32 wody gazowane,
wody stołowe, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, soki,
piwo, esencje do produkcji napojów, 33 napoje alkoholowe, brandy,
whisky, wina, wódki, likiery, koktajle alkoholowe, 34 cygara, cygaretki,
fajki, papierosy, tytoń, zapalniczki, zapałki, 35 doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, informacje handlowe, analizy kosztów, pozyskiwanie, sortowanie i wyszukiwanie danych do baz danych, sondaże, rekrutacja personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży,
programy lojalnościowe, dobór personelu za pomocą metod psychotechniki, organizowanie targów i wystaw handlowych, projektowanie
reklam, pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów, rekrutacja
kadry menedżerskiej, testowanie kadry menedżerskiej w celu selekcji
personelu, prowadzenie informacji o firmach, prowadzenie przedstawicielstw firm zagranicznych na Polskę, prowadzenie delikatesów,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających
nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym
z artykułami spożywczymi, z napojami, z wyrobami alkoholowymi,
z wyrobami papierosowymi, z kosmetykami i środkami czystości,
z odzieżą, z bielizną, z artykułami gospodarstwa domowego, ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, z meblami, z artykułami piśmiennymi, z kwiatami, z artykułami wyposażenia wnętrz i ogrodów, z sadzonkami, prowadzenie sklepów internetowych w branży spożywczej
oferujących produkty szybkozbywalne, 36 wynajmowanie powierzchni sklepowych, usługi w zakresie wynajmowania i administrowania
nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, 39 usługi
w zakresie przewozu osób i towarów, usługi w zakresie przeładunku,
magazynowanie towarów, 42 tworzenie komputerowych programów
informatycznych, organizowanie prac nad rozwojem komputerowych
programów informatycznych, programowanie komputerowe, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i programowania komputerowego, projektowanie i prowadzenie komputerowych platform
szkoleniowych on-line, projektowanie i prowadzenie komputerowych
platform interakcyjnych on-line, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie hoteli, zajazdów, lodziami, catering, prowadzenie barów, barów
szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje, restauracje samoobsługowe,
przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie.

(111) 315753
(220) 2018 02 05
(210) 481967
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 23
(732) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) O... Dobre. Polskie. Twoje!
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.02.07, 26.02.16, 26.02.18, 24.17.01, 24.17.02, 24.17.04,
27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 3 produkty chemii gospodarczej, płyny i proszki do prania, płyny do płukania, płyny do mycia naczyń, płyny do mycia szyb,
kosmetyki samochodowe, płyny do mycia powierzchni, barwniki
do ożywiania kolorów po praniu, saszetki zapachowe do bielizny,
środki do namaczania bielizny, pasty do butów, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki eteryczne, preparaty do czyszczenia, środki do czyszczenia rur odpływowych, farbki do bielizny,
preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego, środki do konserwacji skóry, krochmal, preparaty do mycia,
mydła, preparaty do odtłuszczania, środki czyszczące i polerujące
do parkietu, pasty do mebli i do podłogi, preparaty do zmywania,
pasty do skór, preparaty do polerowania, preparaty do usuwania
rdzy, pasty do skóry, środki do szorowania, wywabiacze plam, szampony dla zwierząt domowych, dezodoranty osobiste, preparaty
do golenia, sole do kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, wody kolońskie, kremy kosmetyczne, mleczka i balsamy
do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, odświeżacze do ust, olejki
perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, pasty, proszki i płyny do zębów,
lakiery do paznokci, 16 gazety, fotografie, albumy, przybory szkolne,
papier śniadaniowy, serwetki papierowe, papier toaletowy, chusteczki do nosa papierowe, 20 melbie, meble ogrodowe, meble kempingowe, lustra, ramy do obrazów, karnisze, 21 naczynia i przybory
kuchenne wykonane nie z metali szlachetnych, deski do krojenia
i prasowania, garnki, talerze, dzbanki, przybory kosmetyczne, kubły,
kosze na śmieci, miski, miednice, mopy, termosy, szczotki, patelnie,
ścierki do mycia, pułapki na gryzonie, serwisy stołowe nie z metali
szlachetnych, spryskiwacze, wazony, przybory toaletowe, 24 bielizna
pościelowa, obrusy, serwety, kapy, pledy, poduszki, kołdry, 25 obuwie, ubrania, nakrycia głowy, odzież wierzchnia, garnitury, spodnie,
marynarki, sukienki, spódnice, garsonki, bluzki, swetry, żakiety, bielizna osobista, bielizna nocna, szaliki, apaszki, rajstopy, pończochy,
skarpety, kostiumy kąpielowe i plażowe, rękawice, koszule nocne,
szlafroki, biustonosze, piżamy, halki, krawaty, 29 flaki, krokiety,
chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, wyroby wędliniarskie,
koncentraty (tj. koncentraty zup, rosołowe, pomidorowe [puree],
soków warzywnych do konsumpcji), konserwy mięsne i rybne, pasztety, placki ziemniaczane, mięso, ekstrakty mięsne, mleko, produkty
mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane,
przeciery z owoców i warzyw, bakalie, żywność z ryb, wyroby garmażeryjne mięsne i rybne, sery, owoce i warzywa suszone, konfitury,
galaretki, koncentraty, dżemy, powidła, sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce i warzywa przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, dania gotowe do spożycia, 30 aromaty do żywności, chipsy
zbożowe, wyroby z czekolady, czekolada, kukurydza prażona, lody,
desery lodowe, preparaty zbożowe, mrożonki zawarte w tej klasie,
herbata, kakao, ketchup, majonezy, miód, musztarda, przyprawy,
ryż, puddingi, sosy sałatkowe, prażona kukurydza, sorbety, kisiele,
budynie, 32 wody gazowane, wody stołowe, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, nektary, soki, piwo, esencje do produkcji napojów,
33 napoje alkoholowe, brandy, whisky, wina, wódki, likiery, koktajle
alkoholowe, 34 cygara, cygaretki, fajki, papierosy, tytoń, zapalniczki, zapałki, 35 doradztwo w sprawach działalności gospodarczej,
informacje handlowe, analizy kosztów, pozyskiwanie, sortowanie
i wyszukiwanie danych do baz danych, sondaże, rekrutacja personelu, pokazy towarów, promocja sprzedaży, programy lojalnościowe,
dobór personelu za pomocą metod psychotechniki, organizowanie
targów i wystaw handlowych, projektowanie reklam, pośrednictwo
w zakresie kojarzenia kontrahentów, rekrutacja kadry menedżerskiej,
testowanie kadry menedżerskiej w celu selekcji personelu, prowadzenie informacji o firmach, prowadzenie przedstawicielstw firm
zagranicznych na Polskę, prowadzenie delikatesów, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalających nabywcy
wygodnie oglądać i kupować w sklepie wielobranżowym z artykułami spożywczymi, z napojami, z wyrobami alkoholowymi, z wyrobami papierosowymi, z kosmetykami i środkami czystości, z odzieżą, z bielizną, z artykułami gospodarstwa domowego, ze sprzętem
elektrycznym i elektronicznym, z meblami, z artykułami piśmiennymi, z kwiatami, z artykułami wyposażenia wnętrz i ogrodów,
z sadzonkami, prowadzenie sklepów internetowych w branży spożywczej oferujących produkty szybkozbywalne, 36 wynajmowanie
powierzchni sklepowych, usługi w zakresie wynajmowania i administrowania nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych,
39 usługi w zakresie przewozu osób i towarów, usługi w zakresie
przeładunku, magazynowanie towarów, 42 tworzenie komputero-
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wych programów informatycznych, organizowanie prac nad rozwojem komputerowych programów informatycznych, programowanie
komputerowe, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego i programowania komputerowego, projektowanie i prowadzenie komputerowych platform szkoleniowych on-line, projektowanie i prowadzenie komputerowych platform interakcyjnych on-line, 43 usługi
gastronomiczne, prowadzenie hoteli, zajazdów, lodziami, catering,
prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, kawiarnie, restauracje,
restauracje samoobsługowe, przygotowywanie dań na zamówienie
oraz dostawa potraw na zamówienie.

(111) 315754
(220) 2018 02 05
(210) 481940
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 09
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) CHRRRUPS
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięs, szynka, kiełbasa, kabanosy,
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa z dodatkiem warzyw.
(111) 315755
(220) 2018 02 05
(210) 481937
(151) 2018 11 06
(441) 2018 05 28
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) MARKA SOKOŁÓW SERVICE
(540)

(531) 27.05.01, 24.09.01, 24.09.03
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby na bazie mięsa, 35 usługi marketingu, usługi reklamowe, przygotowywanie materiałów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, wynajem powierzchni reklamowych, zakup powierzchni reklamowych, mediów,
42 projektowanie opakowań, projektowanie grafiki, 45 zarządzanie
własnością intelektualną, zarządzanie marką,.
(111) 315756
(220) 2018 02 01
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 23
(732) KT & G Corporation, Daejeon, KR.
(540) LIL
(540)

(210) 481851

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 baterie do papierosów elektronicznych, ładowarki do papierosów elektronicznych, etui do ładowania papierosów
elektronicznych, wtyczki, adaptery do wtyczek, adaptery USB
do papierosów elektronicznych, 11 urządzenia do prażenia tytoniu,
chłodnicze instalacje do tytoniu, parowe sauny do twarzy, urządzenia do wytwarzania pary, grzejniki elektryczne, żarniki elektryczne
do ogrzewania, 34 tytoń, papierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki do palenia tytoniu, nie z metalu szlachetnego, filtry do papierosów, papierośnice nie z metali szlachetnych, woreczki na tytoń,
zapalniczki do papierosów, nie z metali szlachetnych, zapałki, przybory do czyszczenia fajek, popielniczki dla palaczy, nie z metali szlachetnych, gilotynki do cygar, papierosy elektroniczne, kasetki do papierosów elektronicznych, nikotyna do papierosów elektronicznych,
roztwory nikotyny do użytku w papierosach elektronicznych, ciekłe
roztwory do użytku w papierosach elektronicznych, środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych, inne niż olejki
eteryczne, łańcuszki na szyję do noszenia papierosów elektrycznych,
atomizery do papierosów elektronicznych.
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(111) 315757
(220) 2018 01 29
(210) 481672
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 02
(732) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL.
(540) WUT
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, urządzenia audiowizualne,
aparatura i przyrządy naukowe, aparatura i przyrządy pomiarowe,
zwłaszcza przyrządy geodezyjne, elektryczne, optyczne, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, instalacje i systemy kontrolno-sterujące, programy i akcesoria komputerowe oraz peryferyjny sprzęt komputerowy
przystosowany do prac naukowo-badawczych i dydaktyczno-demonstracyjnych, urządzenia naukowe i laboratoryjne, aparaty, przyrządy
i akcesoria do celów naukowych oraz dydaktycznych, akcesoria do celów naukowych inne niż chemiczne, akcesoria do celów naukowych
i dydaktycznych inne niż papiernicze, 16 afisze, plakaty, albumy, blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, katalogi, koperty, karty
pocztowe, książki, materiały do nauczania, notatniki, notesy, papier
listowy, papeteria, przybory do pisania, pióra, ołówki, okładki, obwoluty, publikacje, podręczniki, publikacje drukowane, czasopisma, gazety,
fotografie, reprodukcje graficzne, rejestry, zakładki do książek, kartki
okolicznościowe, wydawnictwa w formie papierowej, w tym publikacje naukowo-dydaktyczne, skrypty dla studentów, almanachy, materiały do nauczania, modele architektoniczne do celów edukacyjnych
i instruktażowych, papier do pisania, prospekty, teczki na dokumenty,
skoroszyty, 41 edukacja, informacja o edukacji, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, kształcenie praktyczne, prowadzenie kursów
edukacyjnych, zaocznych, publikowanie książek i innych, tekstów,
wypożyczanie książek, organizowanie obozów i imprez sportowych,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, usługi w zakresie
kształcenia wysokokwalifikowanych specjalistów i kadr naukowych,
organizacja pokazów i prezentacji osiągnięć naukowo-technicznych
i utworów artystycznych, publikacja elektroniczna on-line książek
i periodyków, usługi wydawnicze, organizowanie wystaw z dziedziny
kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi redaktorskie takie
jak: redagowanie tekstów pisanych, redagowanie książek, materiałów
drukowanych, tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 administrowanie stronami sieciowymi, analizy chemiczne, analizy systemów komputerowych, usługi architektoniczne, usługi w zakresie prowadzenia
badań naukowych, badania chemiczne, badania geologiczne, badania
techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, prace badawczo-rozwojowe, prace naukowe, badawcze, wdrożeniowe, projektowanie budynków, prace projektowe, doradztwo budowlane w zakresie planowania
i projektowania budowli i budynków, usługi w zakresie ochrony środowiska, ekspertyzy inżynieryjne, projektowanie systemów komputerowych, planowanie urbanistyczne, testowanie pojazdów, projektowanie techniczne, testowanie materiałów, programowanie komputerów,
instalacje oprogramowania komputerowego, wykonywanie opinii
i ekspertyz naukowych oraz inżynieryjnych, opracowywanie, aktualizacja, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, usługi graficzne, kontrola jakości, usługi świadczone przez laboratoria naukowe.
(111) 315758
(220) 2015 10 28
(210) 448609
(151) 2018 11 07
(441) 2016 02 01
(732) ROXANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) KEBAB KING
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, żółty
(531) 24.09.02, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 29 dania gotowe do spożycia, przygotowane na bazie
mięsa wołowego, cielęcego, drobiowego, baraniny świeże i mrożone, zestawy obiadowe, naleśniki, krokiety, pierogi, kebaby, placki
ziemniaczane z mięsem, mięso, konserwy mięsne i rybne, pasztety,
ekstrakty mięsne, wyroby garmażeryjne mięsne, mrożonki mięsne,
dania gotowe do spożycia na bazie mięsa, pasztety, hamburgery,
30 pieczywo, bułki, chleb, makarony, pizze, spaghetti, zapiekanki,
placki, żywność na bazie mąki, mrożone półprodukty żywnościowe
na bazie mąki, przyprawy i sosy do mięsa, paszteciki, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki, pierożki, placki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów żywnościowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
produktów żywnościowych za pośrednictwem Internetu, 43 usługi
gastronomiczne, catering, przygotowanie i dostarczanie dań na zamówienie, bary szybkiej obsługi, bary sałatkowe, restauracje, stołówki, prowadzenie hoteli, moteli, pensjonatów, kafeterii, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem.

(111) 315759
(220) 2018 02 14
(210) 482373
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 30
(732) PRIMAVERA PARFUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ICÔNE
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do makijażu, 25 odzież, 35 usługi handlu
detalicznego i/lub hurtowego w zakresie kosmetyków, usługi handlu
detalicznego i/lub hurtowego w zakresie odzieży, sprzedaż internetowa kosmetyków i odzieży, reklama, reklama za pośrednictwem
Internetu, promocja sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem
Internetu, aukcje internetowe, 38 usługi ogłoszeń elektronicznych
przez łącza telekomunikacyjne, przesyłanie wiadomości i obrazu
przy pomocy komputera, połączenia telefoniczne, łączność telefoniczna, usługi portalu internetowego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne świadczone przez portal internetowy, jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych,
usługi poczty elektronicznej, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, usługi dotyczące elektronicznego komunikowania się, łączność poprzez terminale komputerowe, usługi przesyłania danych
za pośrednictwem Internetu, poczta elektroniczna, 42 prowadzenie
witryn internetowych, .
(111) 315760
(220) 2018 02 14
(210) 482371
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 30
(732) PRIMAVERA PARFUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ICÔNE
(510), (511) 3 kosmetyki, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do makijażu, 25 odzież, 35 usługi handlu
detalicznego i/lub hurtowego w zakresie kosmetyków, usługi handlu
detalicznego i/lub hurtowego w zakresie odzieży, sprzedaż internetowa kosmetyków i odzieży, reklama, reklama za pośrednictwem
Internetu, promocja sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem
Internetu, aukcje internetowe, 38 usługi ogłoszeń elektronicznych
przez łącza telekomunikacyjne, przesyłanie wiadomości i obrazu
przy pomocy komputera, połączenia telefoniczne, łączność telefoniczna, usługi portalu internetowego obejmujące takie usługi telekomunikacyjne świadczone przez portal internetowy, jak: przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych,
usługi poczty elektronicznej, obsługa internetowych forów dyskusyjnych, usługi dotyczące elektronicznego komunikowania się, łączność poprzez terminale komputerowe, usługi przesyłania danych
za pośrednictwem Internetu, 42 prowadzenie witryn internetowych.
(111) 315761
(220) 2018 03 01
(210) 482992
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 30
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka, PL.

848

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) Octedin
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgnacji skóry atopowej i łojotokowej, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, kosmetyki do stosowania na skórę, nawilżane chusteczki
kosmetyczne, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne,
płynne kremy kosmetyczne, płyny do włosów i ciała, płyny pielęgnacyjne, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodoryzujących, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty myjące do użytku
osobistego, preparaty pod prysznic, 5 preparaty farmaceutyczne,
środki odkażające, środki oczyszczające, płyny odkażające, środek
do przemywania skóry, środek do przemywania skóry wzbogacony
o wyciąg ziołowy z nagietka i mentolu, płyny do stosowania na skórę,
spraye lecznicze, spraye przeciwzapalne, preparaty i substancje lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, środki dezynfekcyjne do celów higieniczncyh, maści lecznicze, maści lecznicze
do stosowania na skórę, maści przeciwzapalne, żele przeciwzapalne,
plastry lecznicze, farmaceutyczne produkty dermatologiczne.
(111) 315762
(220) 2018 02 20
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 482592

Kolor znaku: ciemnoniebieski, pomarańczowy, czerwony, szary
(531) 24.13.25, 29.01.12, 26.04.04, 09.01.10
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne i zapachowe,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, środki
toaletowe, preparaty do czyszczenia i odświeżania, waciki do celów
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, perfumy, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, chusteczki perfumowane, nawilżane chusteczki kosmetyczne, chusteczki pielęgnacyjne dla
niemowląt, 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, farmaceutyki
i naturalne środki lecznicze, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, żywność dla niemowląt, preparaty do plombowania zębów, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy żywnościowe, herbata lecznicza, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, preparaty i artykuły higieniczne, waciki do celów medycznych, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, żywność dla diabetyków,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, roztwory do szkieł kontaktowych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, plastry, materiały
opatrunkowe, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, leki dla ludzi,
wody mineralne do celów medycznych, preparaty do diagnostyki
medycznej, napoje dietetyczne do celów leczniczych dla niemowląt,
chusteczki odkażające, preparaty higieniczne do celów medycznych,
herbata ziołowa [napoje lecznicze], probiotyki (suplementy), spraye
do nosa do użytku leczniczego, maści do celów farmaceutycznych,
maści lecznicze, olejki lecznicze, krople do nosa do celów medycznych, krople do oczu, kompresy, bandaże higieniczne, lecznicze napoje izotoniczne, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie
wyprodukowane], wata antyseptyczna, nasączane chusteczki antyseptyczne, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane
do celów medycznych, antybakteryjny preparat do mycia rąk, substancje dietetyczne dla niemowląt, pokarmy dietetyczne używane
w żywieniu klinicznym, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, toniki [lecznicze], jodyna, preparaty
dietetyczne do użytku medycznego, 9 elektroniczne kodowane karty z mikroprocesorem, programy komputerowe, kodowane karty
magnetyczne, urządzenia do pomiaru ciśnienia, czujniki ciśnienia,
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szkła kontaktowe, 10 artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania
stosowane w chirurgii, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
urządzenia do pomiaru poziomu cukru we krwi (glukometry), butelki
dla dzieci, butelki do karmienia niemowląt, aparatura i instrumenty
chirurgiczne, protezy medyczne, termometry lekarskie, inhalatory
do użytku medycznego, bandaże elastyczne, opaski elastyczne
do unieruchamiania kończyn, ciśnieniomierze do użytku medycznego, 16 afisze, plakaty, broszury, gazety, katalogi, książki, chusteczki
higieniczne, chusteczki papierowe do demakijażu, chusteczki toaletowe, czasopisma [periodyki], ulotki farmaceutyczne, fotografie,
ulotki reklamowe, drukowane materiały edukacyjne, biuletyny [materiały drukowane], dodatki do gazet w postaci czasopism, materiały
piśmienne, biuletyny informacyjne, 21 przybory toaletowe, grzebienie, szczotki, gąbki do makijażu, pędzle do golenia, pudełka na herbatę, kosmetyczki na przybory toaletowe, przybory kosmetyczne
i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, 30 kawa, herbata, kakao, preparaty roślinne zastępujące kawę, mąka, preparaty zbożowe, batony
zbożowe i energetyczne, chleb, cukier, miód, syropy i melasa, drożdże, proszek do pieczenia, przyprawy, muesli, nielecznicze napoje
na bazie herbaty, słodziki naturalne, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, kawa
nienaturalna, wanilia, słodycze nielecznicze, produkty zbożowe
w postaci batonów, zioła suszone, zioła przetworzone, zioła do celów
spożywczych, cukierki, herbaty ziołowe [napary], batony spożywcze
na bazie zbóż, ciastka, owsianka, syrop spożywczy, syropy smakowe,
32 woda, wody gazowane, napoje bezalkoholowe, syropy do napojów, preparaty do produkcji napojów, proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, produkty do wytwarzania wody
mineralnej, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, soki warzywne, napoje serwatkowe, woda mineralna, napoje
owocowe i soki owocowe, pastylki do napojów gazowanych, napoje
energetyzujące, napoje witaminizowane, 35 reklama i marketing,
usługi reklamowe, usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, promocja sprzedaży, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
lub reklamowych, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych,
także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami kosmetycznymi, upiększającymi i higienicznymi, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez
sklepy online, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, reklama
za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi sklepów
detalicznych online związane z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące ziół, punkty
sprzedaży detalicznej dotyczące ziół, prowadzenie sklepu, hurtowni
oraz oferowanie do sprzedaży towarów: zioła, zioła lecznicze, leki
ziołowe, herbata ziołowa, herbata, preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty i wyciągi z ziół, suplementy diety, kawa, olejki
zapachowe, olejki, oleje, wyroby cukiernicze, słodycze, kakao, kaszka, kosmetyki, pasty do zębów, wyroby medyczne, produkty pszczele, miód, soki, napoje i syropy, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe mające na celu promowanie
handlu elektronicznego, usługi w zakresie handlu i usługi informa-
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cyjne dla konsumentów, usługi doradcze w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach
kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, usługi świadczone przez
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi,
kampanie marketingowe, usługi planowania kariery, doradztwo
w zakresie planowania kariery, usługi informacyjne dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, informacje dotyczące kariery i usługi
doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), ogłoszenia
odnoszące się do rekrutacji personelu, reklama biznesowych stron
internetowych, rekrutacja personelu, reklama rekrutacji personelu,
doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu, badania opinii publicznej, rynkowe badania opinii publicznej, opracowywanie ankiet
opinii publicznej, przeprowadzanie badań opinii publicznej, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, testowanie marki, doradztwo w zakresie planowania powrotu do aktywności zawodowej dla byłych pracowników będących
emerytami/rencistami lub pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich/wychowawczych, 36 sponsorowanie działalności sportowej, usługi zbierania funduszy na cele dobroczynne,
zbiórki funduszy na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, ubezpieczenie zdrowotne, informacja o ubezpieczeniach, usługi ubezpieczeniowe do spłaty wydatków medycznych, administrowanie
ubezpieczeniami w ramach programów świadczeń z zakresu leków
na receptę, usługi w zakresie ubezpieczeń lekowych w formie dofinansowania do leków i/lub innych produktów sprzedawanych
w aptece, usługi programów ubezpieczeń lekowych i zdrowotnych,
39 składowanie farmaceutyków, składowanie towarów, magazynowanie i składowanie, pakowanie i składowanie towarów, transport
i składowanie towarów, składowanie i dostarczanie towarów, usługi
pośrednictwa związane ze składowaniem, składowanie towarów
przed i po transporcie, 41 usługi edukacyjne z zakresu farmacji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], medyczne usługi
edukacyjne, publikowanie książek i czasopism elektronicznych
w systemie on-line, wystawy muzealne, organizowanie wystaw edukacyjnych, usługi muzeów [wystawy], organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych,
prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi edukacyjne z zakresu
farmacji, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, usługi
sportowe, szkolenia sportowe, prowadzenie zawodów sportowych,
produkcja imprez sportowych, udostępnianie sprzętu sportowego,
dostarczanie sprzętu sportowego, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych, produkcja konkursów sportowych, organizowanie zawodów
sportowych, szkolenia zawodników sportowych, organizowanie
szkoleń sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, informacje na temat sportu, edukacja, rozrywka i sport, zajęcia sportowe
i kulturalne, organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie
i prowadzenie zawodów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie rozrywki, organizowanie i prowadzenie konkursów
[edukacyjnych lub rozrywkowych], usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
konferencji, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, szkolenie związane
z karierą zawodową, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), 44 sporządzanie receptur w aptekach, usługi doradcze
świadczone przez apteki, usługi farmaceutyczne, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, wydawanie
środków farmaceutycznych, udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradztwa farmaceutycznego, porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze
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i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu,
związane z produktami farmaceutycznymi, higiena i pielęgnacja urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, udzielanie informacji medycznej, usługi farm zdrowia [medyczne], testy ciążowe, usługi
telemedyczne.

(111) 315763
(220) 2018 02 20
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 482591

Kolor znaku: ciemnoniebieski, pomarańczowy, czerwony
(531) 24.13.25, 29.01.12, 09.01.10
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, środki perfumeryjne i zapachowe,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, środki
toaletowe, preparaty do czyszczenia i odświeżania, waciki do celów
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, perfumy, preparaty
higieniczne w postaci środków toaletowych, chusteczki perfumowane, nawilżane chusteczki kosmetyczne, chusteczki pielęgnacyjne dla
niemowląt, 5 preparaty i substancje farmaceutyczne, farmaceutyki
i naturalne środki lecznicze, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, żywność dla niemowląt, preparaty do plombowania zębów, suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku dietetycznego, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy żywnościowe, herbata lecznicza, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, zioła lecznicze, apteczki pierwszej pomocy, wyposażone, preparaty i artykuły higieniczne, waciki do celów medycznych, batony energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki odżywcze, żywność dla diabetyków,
żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, roztwory do szkieł kontaktowych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, plastry, materiały
opatrunkowe, pieluchy dla niemowląt i dorosłych, leki dla ludzi,
wody mineralne do celów medycznych, preparaty do diagnostyki
medycznej, napoje dietetyczne do celów leczniczych dla niemowląt,
chusteczki odkażające, preparaty higieniczne do celów medycznych,
herbata ziołowa [napoje lecznicze], probiotyki (suplementy), spraye
do nosa do użytku leczniczego, maści do celów farmaceutycznych,
maści lecznicze, olejki lecznicze, krople do nosa do celów medycznych, krople do oczu, kompresy, bandaże higieniczne, lecznicze napoje izotoniczne, artykuły spożywcze dla diabetyków [specjalnie
wyprodukowane], wata antyseptyczna, nasączane chusteczki antyseptyczne, dietetyczne preparaty żywnościowe przystosowane
do celów medycznych, antybakteryjny preparat do mycia rąk, substancje dietetyczne dla niemowląt, pokarmy dietetyczne używane
w żywieniu klinicznym, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, toniki [lecznicze], jodyna, preparaty
dietetyczne do użytku medycznego, 9 elektroniczne kodowane karty z mikroprocesorem, programy komputerowe, kodowane karty
magnetyczne, urządzenia do pomiaru ciśnienia, czujniki ciśnienia,
szkła kontaktowe, 10 artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania
stosowane w chirurgii, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
urządzenia do pomiaru poziomu cukru we krwi (glukometry), butelki
dla dzieci, butelki do karmienia niemowląt, aparatura i instrumenty
chirurgiczne, protezy medyczne, termometry lekarskie, inhalatory
do użytku medycznego, bandaże elastyczne, opaski elastyczne
do unieruchamiania kończyn, ciśnieniomierze do użytku medycznego, 16 afisze, plakaty, broszury, gazety, katalogi, książki, chusteczki
higieniczne, chusteczki papierowe do demakijażu, chusteczki toaletowe, czasopisma [periodyki], ulotki farmaceutyczne, fotografie,
ulotki reklamowe, drukowane materiały edukacyjne, biuletyny [materiały drukowane], dodatki do gazet w postaci czasopism, materiały
piśmienne, biuletyny informacyjne, 21 przybory toaletowe, grzebienie, szczotki, gąbki do makijażu, pędzle do golenia, pudełka na herbatę, kosmetyczki na przybory toaletowe, przybory kosmetyczne
i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, 30 kawa, herbata, kakao, pre-
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paraty roślinne zastępujące kawę, mąka, preparaty zbożowe, batony
zbożowe i energetyczne, chleb, cukier, miód, syropy i melasa, drożdże, proszek do pieczenia, przyprawy, muesli, nielecznicze napoje
na bazie herbaty, słodziki naturalne, nielecznicze słodycze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu kalorii, kawa
nienaturalna, wanilia, słodycze nielecznicze, produkty zbożowe
w postaci batonów, zioła suszone, zioła przetworzone, zioła do celów
spożywczych, cukierki, herbaty ziołowe [napary], batony spożywcze
na bazie zbóż, ciastka, owsianka, syrop spożywczy, syropy smakowe,
32 woda, wody gazowane, napoje bezalkoholowe, syropy do napojów, preparaty do produkcji napojów, proszki stosowane do sporządzania napojów na bazie owoców, produkty do wytwarzania wody
mineralnej, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, soki warzywne, napoje serwatkowe, woda mineralna, napoje
owocowe i soki owocowe, pastylki do napojów gazowanych, napoje
energetyzujące, napoje witaminizowane, 35 reklama i marketing,
usługi reklamowe, usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, promocja sprzedaży, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
lub reklamowych, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach,
pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych,
także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów domowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line,
usługi w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami kosmetycznymi,
upiększającymi i higienicznymi, zawieranie transakcji handlowych
na rzecz innych, przez sklepy online, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej dotyczące ziół, punkty sprzedaży detalicznej dotyczące
ziół, prowadzenie sklepu, hurtowni oraz oferowanie do sprzedaży
towarów: zioła, zioła lecznicze, leki ziołowe, herbata ziołowa, herbata, preparaty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty i wyciągi
z ziół, suplementy diety, kawa, olejki zapachowe, olejki, oleje, wyroby
cukiernicze, słodycze, kakao, kaszka, kosmetyki, pasty do zębów, wyroby medyczne, produkty pszczele, miód, soki, napoje i syropy, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych],
usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, usługi reklamowe
mające na celu promowanie handlu elektronicznego, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, usługi doradcze
w zakresie reklamy dla franczyzobiorców, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz,
usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub
w zarządzaniu nimi, kampanie marketingowe, usługi planowania kariery, doradztwo w zakresie planowania kariery, usługi informacyjne
dotyczące stanowisk pracy i kariery zawodowej, informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji personelu, reklama
biznesowych stron internetowych, rekrutacja personelu, reklama rekrutacji personelu, doradztwa w odniesieniu do rekrutacji personelu,
badania opinii publicznej, rynkowe badania opinii publicznej, opracowywanie ankiet opinii publicznej, przeprowadzanie badań opinii
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publicznej, przeprowadzanie badań rynkowych obejmujących sondaże opinii publicznych, testowanie marki, doradztwo w zakresie
planowania powrotu do aktywności zawodowej dla byłych pracowników będących emerytami/rencistami lub pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich/wychowawczych, 36 sponsorowanie działalności sportowej, usługi zbierania funduszy na cele
dobroczynne, zbiórki funduszy na cele charytatywne, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, zbiórki funduszy i sponsorowanie finansowe, ubezpieczenie zdrowotne, informacja o ubezpieczeniach, usługi
ubezpieczeniowe do spłaty wydatków medycznych, administrowanie ubezpieczeniami w ramach programów świadczeń z zakresu leków na receptę, usługi w zakresie ubezpieczń lekowych w formie
dofinansowania do leków i/lub innych produktów sprzedawanych
w aptece, usługi programów ubezpieczeń lekowych i zdrowotnych,
39 składowanie farmaceutyków, składowanie towarów, magazynowanie i składowanie, pakowanie i składowanie towarów, transport
i składowanie towarów, składowanie i dostarczanie towarów, usługi
pośrednictwa związane ze składowaniem, składowanie towarów
przed i po transporcie, 41 usługi edukacyjne z zakresu farmacji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem warsztatów [szkolenia], medyczne usługi
edukacyjne, publikowanie książek i czasopism elektronicznych
w systemie on-line, wystawy muzealne, organizowanie wystaw edukacyjnych, usługi muzeów [wystawy], organizowanie wystaw do celów rozrywkowych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych,
prowadzenie wystaw w celach kulturalnych, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, usługi edukacyjne z zakresu
farmacji, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z nagrodami, usługi
sportowe, szkolenia sportowe, prowadzenie zawodów sportowych,
produkcja imprez sportowych, udostępnianie sprzętu sportowego,
dostarczanie sprzętu sportowego, przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych, produkcja konkursów sportowych, organizowanie zawodów
sportowych, szkolenia zawodników sportowych, organizowanie
szkoleń sportowych, usługi edukacyjne dotyczące sportu, informacje na temat sportu, edukacja, rozrywka i sport, zajęcia sportowe
i kulturalne, organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie
i prowadzenie zawodów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie ceremonii przyznawania nagród, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie rozrywki, organizowanie i prowadzenie konkursów
[edukacyjnych lub rozrywkowych], usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
konferencji, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, publikowanie gazety dla klientów w Internecie, szkolenie związane
z karierą zawodową, kursy szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, informacje dotyczące kariery zawodowej i usługi doradztwa zawodowego (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), 44 sporządzanie receptur w aptekach, usługi doradcze
świadczone przez apteki, usługi farmaceutyczne, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, wydawanie
środków farmaceutycznych, udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradztwa farmaceutycznego, porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze w zakresie farmakologii, usługi doradcze
i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu,
związane z produktami farmaceutycznymi, higiena i pielęgnacja urody, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody, udzielanie informacji medycznej, usługi farm zdrowia [medyczne], testy ciążowe, usługi
telemedyczne.

(111) 315764
(220) 2018 02 15
(210) 482418
(151) 2018 11 29
(441) 2018 05 07
(732) FOTODOCTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FOTODOCTOR
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, ciemnie fotograficzne, czytniki
[sprzęt do przetwarzania danych], filtry do aparatów fotograficznych, kamery wideo, lampy błyskowe [fotografia], lampy błyskowe
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do aparatów fotograficznych, lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka],
obiektywy [soczewki] do astrofotografii, obiektywy [soczewki] optyka, pryzmaty [optyka], przysłony [fotografia], soczewki optyczne,
statywy do aparatów fotograficznych, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, wizjery fotograficzne, wyzwalacze migawki [fotografia], zestawy soczewek [wzierniki, okulary], urządzenia
do pomiaru prędkości [fotografia], 37 naprawa aparatów fotograficznych, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, 41 fotografia,
produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów,
studia filmowe, wypożyczanie kamer wideo.

(111) 315765
(220) 2018 04 11
(210) 483181
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) MARTIN BRAUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Kujawski, PL.
(540) ŚLIWIDŁO
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem owocowym, wyroby cukiernicze z nadzieniem zawierającym wino, wyroby cukiernicze z płynnym nadzieniem alkoholowym, nielecznicze
wyroby cukiernicze z nadzieniem z toffi, nadzienia na bazie kawy,
nadzienia na bazie czekolady, słodkie polewy i nadzienia, mieszanki
do nadzienia (artykuły spożywcze), cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele.
(111) 315766
(220) 2018 03 06
(210) 483156
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) PODOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) MYKOBOOSTER
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym: kremy, żele, olejki, emulsje, spraye,
do pielęgnacji skóry, ciała, twarzy, rąk i do pielęgnacji stóp.
(111) 315767
(220) 2018 03 05
(210) 483069
(151) 2018 11 06
(441) 2018 05 07
(732) ROGALSKI MARIUSZ SEDAN, Tłuchowo, PL.
(540) LAVENA
(510), (511) 3 odświeżacze powietrza o zapachu lawendy pod postacią saszetek zapachowych, krążków zapachowych, atomizerów.
(111) 315768
(220) 2018 03 02
(210) 483028
(151) 2018 11 20
(441) 2018 05 28
(732) GOLEC HENRYK, GOLEC JACEK HENPOL SPÓŁKA CYWILNA,
Wrocław, PL.
(540) HBK
(510), (511) 7 urządzenia sterujące do obsługi silników oraz części
stosowane w samochodach nieujęte w pozostałych klasach, w szczególności pompy wody, zawory, wahacze, poduszki wahaczy, elektryczne cewki zapłonowe, przewody do świec zapłonowych, koła
zamachowe, koła zębate wałka rozrządu, pasy rozrządu do silników
samochodowych, zapłony elektroniczne do samochodów, cewki
zapłonowe, alternatory elektryczne do samochodów, rozruszniki silników, pompy paliwowe, tłoki do amortyzatorów samochodowych,
miski olejowe samochodowe, ssące wentylatory wyciągowe, kolektory, chłodnice oleju, filtry stanowiące części samochodów, w szczególności filtry powietrza, filtry olejowe i filtry spalinowe, 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce samochodowej,
w szczególności termostaty, kable zapłonowe, przewody zapłonowe,
akumulatory zapłonowe, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, czujniki elektryczne, czujniki ciśnienia, czujniki temperatury, czujniki ABS, przepływomierze elektryczne, analizatory spalin, zawory
sterowane solenoidami, cewki cylindryczne, termostaty, kostki stacyjki, 12 samochody, części konstrukcyjne do samochodów, w szczególności klocki, szczęki, tarcze, zaciski, jarzma zacisków, linki i bębny
hamulcowe, koła pasywne, pasy transmisyjne, łańcuchy sworzniowe
tulejkowe, tuleje, stabilizatory poprzeczne, poduszki dyferencjału,
drążki skrętne, łoża silnika, poduszki silnika, blokady kierownicy, kierownice, sprzęgła, tarcze do łożysk, sprzęgła do pojazdów lądowych,
elementy sprzęgła i przekładni maszynowych, przeguby, osie i wały
Cardana, łożyska kół, piasty kół amortyzatory, resory, sprężyny amortyzujące, mechanizmy do regulacji otwarcia szyb do okien pojazdów,
silniczki wycieraczek w pojazdach, systemy hamulcowe do samocho-

851

dów, układy kierownicze do pojazdów lądowych, urządzenia przeciwpoślizgowe, takie jak ABS i ich części, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów, części konstrukcyjnych samochodów, urządzeń
sterujących do samochodów, filtrów samochodowych, aparatury,
urządzeń i kabli do zastosowania w elektryce samochodowej za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.

(111) 315769
(220) 2018 03 07
(151) 2018 11 29
(441) 2018 08 06
(732) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk, PL.
(540) FACULTY OF ECONOMICS
(540)

(210) 483224

Kolor znaku: granatowy
(531) 01.15.24, 18.03.05, 18.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa wyższego
polegające na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów zaocznych oraz studiów doktoranckich, studiów
podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, nauczanie
korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych kierunkach edukacji, usługi rekrutacji na studia wyższe, usługi doradztwa w sprawie
wyboru kierunku zawodowego, usługi dokształcania zawodowego,
organizowanie, prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji,
kongresów i zjazdów w celach naukowych i edukacyjnych, informacja o edukacji, usługi biblioteczne polegające na udostępnianiu
i prezentacji zbiorów, książek, audiobooków, nagrań dźwiękowych,
nagrań audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego
przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi w zakresie działalności wydawniczej, usługi w zakresie kształcenia i promowania kadr
naukowych polegające na nadawaniu tytułów naukowych, poradnictwo zawodowe, usługi organizowania i prowadzenia obozów
sportowych dla młodzieży akademickiej, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych dla młodzieży akademickiej jako rozrywka,
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 pedagogicznych na różnych poziomach kształcenia, usługi przygotowywania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji muzealnych
i edukacyjnych, informacja o powyższych usługach.
(111) 315770
(220) 2018 03 07
(151) 2018 11 29
(441) 2018 08 06
(732) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk, PL.
(540) WYDZIAŁ EKONOMICZNY
(540)

(210) 483223

Kolor znaku: granatowy
(531) 18.03.05, 01.15.24, 18.04.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa wyższego
polegające na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów zaocznych oraz studiów doktoranckich, studiów
podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, nauczanie
korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych kierunkach edu-
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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, informacja o edukacji, usługi biblioteczne polegające na udostępnianiu
i prezentacji zbiorów, książek, audiobooków, nagrań dźwiękowych,
nagrań audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego
przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi w zakresie działalności wydawniczej, usługi w zakresie kształcenia i promowania kadr
naukowych polegające na nadawaniu tytułów naukowych, poradnictwo zawodowe, usługi organizowania i prowadzenia obozów
sportowych dla młodzieży akademickiej, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych dla młodzieży akademickiej jako rozrywka,
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 pedagogicznych na różnych poziomach kształcenia, usługi przygotowywania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji muzealnych
i edukacyjnych, informacja o powyższych usługach.

(111) 315771
(220) 2018 04 11
(210) 483184
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) MARTIN BRAUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Kujawski, PL.
(540) KRYSTAL TOP
(510), (511) 30 polewa lub posypka czekoladowa, polewa w postaci
syropu, lukier lustrzany (polewa lustrzana), lukier do polewania ciast,
syropy i melasa, syrop glukozowy do użytku jako środek żelujący
do żywności.
(111) 315772
(220) 2018 03 09
(210) 483309
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RIJA-Najwidoczniej
(510), (511) 9 neony reklamowe, 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji 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 gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-),
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowana, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów
reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja
programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie 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 celów
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reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platform internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 38 komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem
sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów
komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości,
przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych
z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja puków cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów
telewizyjnych, usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze [radio,
telefon lub inne środki łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi teleksowe, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, zapewnianie dostępu do baz danych, 41 organizowanie
i prowadzenie warsztatów (szkolenie], udostępnianie filmów online
nie do pobrania, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, 42 usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej.

(111) 315773
(220) 2018 03 09
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RIJA
(540)

(210) 483304

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 9 neony reklamowe, 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji 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 gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-),
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowana, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów
reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja
programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie 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 celów
reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk han-
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dlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platform internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 38 komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem
sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów
komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości,
przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych
z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów
telewizyjnych, usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze [radio,
telefon lub inne środki łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi teleksowe, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, zapewnianie dostępu do baz danych, 41 organizowanie
i prowadzenie warsztatów (szkolenie], udostępnianie filmów online
nie do pobrania, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, 42 usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej.

(111) 315774
(220) 2018 03 09
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) R
(540)

(210) 483300

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 9 neony reklamowe, 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji 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 gospodarczej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-),
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowana, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów
reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja
programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie 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 celów
reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platform internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 38 komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem
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sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów
komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, poczta elektroniczna, przesyłanie wiadomości,
przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych
z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja puków cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów
telewizyjnych, usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze [radio,
telefon lub inne środki łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi teleksowe, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo
przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, zapewnianie dostępu do baz danych, 41 organizowanie
i prowadzenie warsztatów (szkolenie], udostępnianie filmów online
nie do pobrania, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, 42 usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii
informacyjnej.

(111) 315775
(220) 2018 03 09
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) e-niedziela
(540)

(210) 483313

Kolor znaku: czerwony, fioletowy, szary
(531) 18.01.19, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 1 filmy, błony światłoczułe lecz nienaświetlone, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, emulsje fotograficzne, osłabiacze fotograficzne, płytki fotograficzne o zwiększonej czułości,
uczulacze fotograficzne, wywoływacze fotograficzne, papier fotograficzny, papier na fotokopie, tkaniny na fotokopie, papier samo zabarwiający się stosowany w fotografice, papier światłoczuły, preparaty do renowacji płyt gramofonowych, zestawy składników
do produkcji płyt gramofonowych, preparaty zapobiegające tworzeniu się osadów, 2 pojemniki z tuszem, tonery do drukarek i fotokopiarek, pasty drukarskie stanowiące tusze, tusze drukarskie, tonery, tusze do fotokopiarek, 3 preparaty do czyszczenia, środki
do czyszczenia glazury, kamień do polerowania, preparaty do polerowania, wybielacze stosowane w pralnictwie, wosk pralniczy, preparaty do prania, 6 przewody do anten, kraty metalowe, metalowe
kraty do okiennic, ruszty metalowe, foremki do lodu metalowe, 7 torebki papierowe do odkurzaczy, maszyny do prania bielizny, przyrządy do woskowania i polerowania butów elektryczne, krajalnice
do chleba, maszyny i urządzenia do czyszczenia elektryczne, urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym, malaksery, maszynki do siekania mięsa, miksery stanowiące maszyny,
miksery elektryczne do celów domowych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, maszyny do nadmuchu, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania napojów, noże stanowiące części maszyn, noże elektryczne, nożyce
elektryczne, nożyczki elektryczne, obieraczki będące maszynami,
odkurzacze, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum
lub środków dezynfekcyjnych, torby do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, ostrza stanowiące części maszyn, otwieracze do puszek elektryczne, wyciskacze do owoców elektryczne domowe, maszyny
do pakowania, urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania elektryczne, młynki do pieprzu inne niż ręczne, pralki, prasownice, roboty kuchenne elektryczne, urządzenia do ssania powietrza, szczotki
elektryczne, maszyny do szycia, uchwyty stanowiące części maszyn,
wirówki stanowiące maszyny, wirówki stanowiące młynki, wirówki
stanowiące suszarki, wirówki do mleka, zmywarki naczyń, maszyny
do zszywania, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, 8 żelazka noży gniazdowych stanowiące narzędzia, zestawy
do golenia, ręczne krajarki do jarzyn,moździerze i tłuczki, rozdrabniacze do jarzyn, zestawy do manicure elektryczne, żelazka do marszczenia, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne i nieelektryczne, noże
do maszynek do mięsa stanowiące narzędzia, nieelektryczne noże
do otwierania konserw, noże do warzyw, przyrządy do ostrzenia, gilotynki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, polerki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do pedicure, pilniki
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do paznokci, elektryczne, tłuczki do tłuczenia, maszynki do obcinania włosów elektryczne i nieelektryczne, żelazka do karbowania, gofrowania, żelazka do szkliwienia glazurowania, żelazka nieelektryczne, żelazka profilowane, formierskie, żelazka rurkowe do marszczenia,
żelazka, narzędzia ręczne nieelektryczne, żyletki, 9 celki akumulatorowe, kwasomierze do akumulatorów, naczynia do akumulatorów,
skrzynki do akumulatorów, akumulatory elektryczne, płyty do akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania akumulatorów
elektrycznych, urządzenia do czyszczenia płyt akustycznych, złącza,
sprzęgacze akustyczne, filmy animowane, rysunkowe, alarmy antywłamaniowe, urządzenia ostrzegawcze antywłamaniowe, aparaty fotograficzne, automatyczne sekretarki, urządzenia do ładowania baterii, baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie
do oświetlania, baterie elektryczne, baterie galwaniczne, lampy błyskowe stosowane w fotografice, światła błyskowe stosowane jako
sygnały świetlne, żarówki do lamp błyskowych stosowane w fotografice, nośniki danych magnetycznych, dane na nośnikach optycznych,
aparaty do demakijażu elektryczne, urządzenia diagnostyczne
nie do celów medycznych, ścieżki zdalnego dostępu, drukarki komputerowe, druty i przewody elektryczne, złącza do drutów, przewodów elektrycznych, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe audio-wideo, dyski kompaktowe
będące nośnikami danych, urządzenia do czyszczenia dysków nagranych dźwiękiem, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, napędy dyskowe stosowane w informatyce, urządzenia do transmisji
dźwięku, ekrany stosowane w fotografice, ekrany projekcyjne, baterie elektryczne, przekaźniki elektryczne, złącza elektryczne, złącza
do przewodów elektrycznych, żelazka elektryczne, epidiaskopy będące rzutnikami, etykietki na towarach elektroniczne, filmy, błony
naświetlone, filmy animowane, rysunkowe, filtry stosowane w fotografice, celowniki aparatów fotograficznych, futerały na przyrządy
i aparaturę fotograficzną, ociekacze do suszenia prac fotograficznych, statywy do aparatów fotograficznych, suszarki do klisz fotograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do fotokopii,
głośniki, szafki na głośniki, tuby na głośniki tubowe, taśmy do czyszczenia głowic nagrywających, gniazdka, wtyczki i inne kontakty elektryczne, gramofony, igły do gramofonów, ramiona tonowe do gramofonów, regulatory prędkości do gramofonów, urządzenia
do wymiany igieł gramofonów, urządzenia do gier działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, aparatura do przetwarzania informacji, materiały na przewody instalacji elektrycznych tj. druty, kable,
kable elektryczne, powłoki na kable elektryczne, tuleje złączowe
do kabli elektrycznych, kalkulatory, kamery filmowe, kamery wideo
zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, wideokasety, wideokasety z grami, dyski kompaktowe optyczne, dyski kompaktowe audio-wideo, odtwarzacze płyt kompaktowych, klawiatury komputerowe,
pamięci komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy
komputerowe software ładowalne, programy gier komputerowych,
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego, nagrane,
komputerowe urządzenia peryferyjne zewnętrzne, software, oprogramowanie stale komputerowe nagrane, komputery, drukarki
do komputerów, komputery przenośne podręczne, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, aparatura elektryczna do komutacji,
laptopy stanowiące komputery, lasery nie do celów medycznych, baterie do latarek kieszonkowych, lokówki elektrotermiczne do włosów, lornetki, urządzenia do ładowania akumulatorów, magnetofony
taśmowe, maszyny księgujące, maszyny liczące, wyzwalacze migawki stosowane w fotografice, migawki stosowane w fotografice, mikrofony, modemy, monitory stosowane w programach komputerowych,
monitory obrazowe wideo, podkładki pod myszy, myszy stosowane
w informatyce, nadajniki stosowane w telekomunikacji, dyski do nagrywania dźwięku, taśmy do narywania dźwięku, mierniki czasu naświetlania stosowane w światłomierzach, aparaty do nauczania,
urządzenia do nawigacji dla pojazdów stosowane w komputerach
pokładowych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, magnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, notesy elektroniczne, osłony obiektywów przeciwsłoneczne stosowane w optyce, obiektywy stanowiące soczewki stosowane
w optyce, dyski obliczeniowe, przyrządy do obserwacji, odbiorniki
audio-wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze kaset, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, przełączniki ogniw stosowane w elektryczności, ogniwa elektryczne, aparaty elektrotermiczne do ondulacji
włosów, lampy optyczne, osłony końcówek wyjść elektrycznych,
osobiste sterea będące odtwarzaczami, baterie do oświetlenia, pa-
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mięci komputerowe, urządzenia peryferyjne komputerowe, płyty
fonograficzne, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych,
urządzenia nawigacyjne dla pojazdów stosowane w komputerach
pokładowych, urządzenia pomiarowe elektryczne, instrumenty pomiarowe, aparatura do powiększania stosowana w fotografice, procesory będące centralnymi jednostkami przetwarzania, procesory
tekstu, aparaty projekcyjne, ekrany projekcyjne, telefony przenośne,
urządzenia do przetwarzania informacji, przezrocza będące slajdami,
przysłony stosowane w fotografice, publikacje elektroniczne stanowiące moduły ładowalne, radary, aparaty radiowe, radia samochodowe, radio pagery, aparatura radiokomunikacyjna przenośna, aparatura radiotelefoniczna, odbiorniki radiowe, aparatura do rejestracji
dźwięku, repondery telefoniczne, respiratory do filtrowania powietrza, aparatura do rozrywki przystosowana wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, rzutniki do slajdów, skanery stosowane w informatyce, słuchawki, słuchawki telefoniczne, sterowniki akustyczne,
styki elektryczne, styki elektryczne z metali szlachetnych, symulatory
do sterowania i kontroli pojazdów, elektroniczne wskazówki emitujące światło, taśmy filmowe naświetlone, taśmy magnetyczne, aparaty
telefoniczne, przewody telefoniczne, urządzenia nadawcze do telefonów, telefony przenośne, telegrafy stanowiące aparaty, telekopiarki, aparaty telewizorów, termometry nie do celów medycznych,
translatory elektroniczne kieszonkowe, trójnogi do aparatów fotograficznych, filtry promieni ultrafioletowych stosowane w fotografice, wagi, aparaty wideo, taśmy wideo, wideofony, instalacje elektryczne zapobiegające włamaniom, urządzenia do układania włosów
elektrotermiczne, wskaźniki temperatury, wyłączniki elektryczne,
wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, wyzwalacze
migawek stosowane w fotografice, wzmacniacze, urządzenia elektryczne do zgrzewania opakowań z tworzyw sztucznych, karty z obwodami zintegrowanymi, karty inteligentne, złączki stosowane
w elektryczności, 10 lampy kwarcowe do celów leczniczych, lampy
ultrafioletowe do celów leczniczych, aparaty do masażu, rękawice
do masażu, przyrządy do masażu kosmetycznego, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 11 skarpetki podgrzewane elektrycznie, armatura do pieców, podgrzewacze do butelek dla niemowląt elektryczne, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia
chłodnicze, komory chłodnicze, szafy chłodnicze, czajniki elektryczne, dywany ogrzewane elektrycznie, elektryczne ekspresy do kawy,
grzejniki elektryczne, elementy grzejne, fajerki grzejne, filtry będące
częściami instalacji domowych lub przemysłowych, filtry do kawy
elektryczne, filtry powietrza do klimatyzacji, formy do wypiekania
ciasta, elektryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytkownice elektryczne, kuchenki, gofrownice elektryczne, urządzenia i instalacje do gotowania, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki do nóg, inhalatory stanowiące sauny, elektryczne ekspresy do kawy, urządzenia
do palenia kawy, podgrzewacze do kąpieli, urządzenia do kąpieli
w gorącym powietrzu, urządzenia klimatyzacyjne, koce podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych, palniki kuchenek, urządzenia do kuchenek mikrofalowych, sprzęt kuchenny elektryczny, lampki elektryczne na choinkę, palniki do lamp, lampy bakteriobójcze
do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do układania włosów, lampy elektryczne,
lampy oświetleniowe, rurowe lampy wyładowcze elektryczne
do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki lodówki, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, urządzenia
do chłodzenia mleka, aparatura chłodząca do napojów, podgrzewacze narzędzi z żelaza, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia do opalania
się, opiekacze do chleba, osprzęt do palników gazowych, żarówki
oświetleniowe, aparaty do suszenia owoców, ruszty do palenisk, palniki do lamp, palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, piece
kuchenne, piecyki do podgrzewania wody, płyty grzejne, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze łóżek, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody
stanowiące aparaturę, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, aparatura i urządzenia do oczyszczania
powietrza, aparatura jonizacyjna do uzdatniania powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje klimatyzacyjne powietrza,
suszarki powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, aparatura
do kąpieli w powietrzu gorącym, aparatura na powietrze gorące,
lampy do aparatów projekcyjnych, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych, rożen, pręty do rożna, rożen stanowiący wyposażenie kuchenne, elektryczny sprzęt kuchenny, ogrze-
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wacze do stóp elektryczne lub nieelektryczne, suszarki do bielizny
elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, szafy chłodnicze, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe szybkowary elektryczne, termofory, tostery, urządzenia
elektryczne do produkcji jogurtów, wyciągi wentylacyjne, aparatura
do wentylacji, klimatyzacji, wentylatory stanowiące klimatyzację,
wentylatory elektryczne do użytku osobistego, podgrzewacze wody
stosowane w aparaturach, instalacje do schładzania wody, urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, regulatory do wyciągów stosowane w ogrzewnictwie, zasuwy do wyciągów stosowane
w ogrzewnictwie, wyciągi wentylacyjne, wyposażenie pieców, zamrażarki, zapalniczki do gazu, zaślepki do grzejników, zespół grzejny
powietrzny, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, żarówki
elektryczne, 14 budziki, chronografy stanowiące zegarki, przyrządy
do chronometrii, chronometry będące zegarami o dużej dokładności, przybory kuchenne z metali szlachetnych, pojemniki kuchenne
z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, zegarki, zegary,
zegary i zegarki elektryczne, 15 taśmy muzyczne perforowane,
16 pokrowce na drukarki z materiałów nietekstylnych, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, drukarki przenośne stanowiące artykuły biurowe, filtry do kawy papierowe, taśmy i karty
papierowe do zapisu programów komputerowych, materiały piśmienne, niszczarki dokumentów do użytku biurowego, opakowania
będące artykułami papierniczymi, papier do pakowania, torby
do pakowania tj. koperty, woreczki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kokardy z papieru, przyrządy do pisania, taśmy lub karty papierowe do zapisu programów komputerowych, przybory szkolne stanowiące artykuły piśmienne, torebki do gotowania w kuchniach
mikrofalowych,, 18 torby podróżne, siatki na zakupy, torby na zakupy, 20 zaciski do kabli niemetalowe, uchwyty, zaciski z tworzyw
sztucznych do kabli lub rur, kosze z pokrywką, np. bieliźniarki, kółka
samonastawne do mebli niemetalowe, meble, kółka niemetalowe
do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli, przegrody drewniane
do mebli, meble metalowe, półki meblowe, osprzęt niemetalowy
do mebli, stoliki ruchome pod komputery, 21 urządzenia rozpylające
do aerozoli nie do celów medycznych, suszarki do bielizny, cedzaki
będące przyborami gospodarstwa domowego, wyroby ceramiczne
dla gospodarstwa domowego, butelki chłodnicze, preparaty zawierające płyny wymiennocieplne do celów gospodarstwa domowego,
zapewniające chłodzenie żywności, czajniczki do herbaty nie z metali szlachetnych, narzędzia do czyszczenia uruchamiane ręcznie,
deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, deski do prasowania, pokrowce na deski do prasowania, deski pralnicze, ekspresy
do kawy nieelektryczne i nie z metali szlachetnych, elementy podtrzymujące ruszt, filtry do kawy nieelektryczne, foremki do lodu, formy, foremki, stanowiące przybory kuchenne, formy, foremki do ciast
stanowiące przybory kuchenne, froterki do parkietów nieelektryczne, frytkownice nieelektryczne, pokrywki do garnków, zamknięcia
przykrywek do garnków, garnki do gotowania na parze, nieelektryczne, garnki kuchenne, garnki kuchenne będące kompletami, garnki
nie z metali szlachetnych, garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne,
gofrownice do ciast nieelektryczne, przybory do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, grille kuchenne, grzebienie elektryczne, filtry do herbaty nie z metali szlachetnych, sitka
do herbaty nie z metali szlachetnych, zaparzaczki do herbaty
nie z metali szlachetnych, imbryki nieelektryczne, ircha do czyszczenia, wodne aparaty do płukania jamy ustnej, dzbanki do parzenia
kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy nieelektryczne i nie z metali
szlachetnych, młynki do kawy ręczne, serwisy do kawy nie z metali
szlachetnych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosze
do użytku domowego nie z metali szlachetnych, kosze na odpadki,
kosze na śmieci, formy, foremki kuchenne, przybory kuchenne
nie z metali szlachetnych, sprzęt kuchenny nieelektryczny, pojemniki
kuchenne nie z metali szlachetnych, szczotki do szkła lamp, lodówki
przenośne nieelektryczne, lodówki turystyczne nieelektryczne, pojemniki do lodu, wiaderka do kostek lodu, urządzenia do produkcji
makaronów ręczne, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych,
mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, młynki do użytku domowego ręczne, młynki domowe nieelektryczne, mopy, dziobki do naczyń, pokrywki do naczyń, naczynia do mieszania koktajli, tj. shakery,
naczynia do picia, naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych
napoi, naczynia nie z metali szlachetnych, butelki na napoje dla podróżnych, koziołki pod noże na stół, odkurzacze nieelektryczne,
otwieracze do butelek, wyciskacze do owoców nieelektryczne do ce-
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lów domowych, pałeczki stanowiące sprzęt kuchenny, patelnie, płytki zapobiegające kipieniu mleka, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne,
podstawki do żelazka, pojemniki do użytku w domu lub w kuchni
nie z metali szlachetnych, pojemniki na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice do polerowania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów domowych, materiały do polerowania, nabłyszczania z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni,
polewaczki, końcówki wylotowe, sitka do polewaczek, przesiewacze,
sita będące przyborami gospodarstwa domowego, przybory
do użytku domowego nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne
nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne nieelektryczne, zamknięcia przykrywek do garnków, pudelka na kanapki, pudełka
na słodycze nie z metali szlachetnych, rondle, ruszty kuchenne, sita
będące przyborami gospodarstwa domowego, sitka do herbaty
nie z metali szlachetnych, sitka do zaparzania herbaty nie z metali
szlachetnych, spryskiwacze, przyrządy do spryskiwaczy, stojaki
do suszenia prania, syfony do wody gazowanej, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki elektryczne z wyjątkiem części maszyn, szkło do którego wprowadzono cienkie przewodniki elektryczne, szpikulce kuchenne metalowe, szpilki kuchenne
metalowe, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn ze stołu,
szybkowary nieelektryczne ściereczki do wycierania kurzu, ściereczki
do wycierania mebli, ściereczki impregnowane detergentem
do czyszczenia, ścierki do czyszczenia, ścierki do mycia podłóg, tarki
będące sprzętem kuchennym, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, łyżki do polewania tłuszczu kuchenne, torby izotermiczne, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, wiaderka do lodu, wiadra, przyrządy do woskowania
i polerowania butów nieelektryczne, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, zbiorniki termoizolacyjne, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zraszacze, 28 urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, 34 kamienie do zapalniczek, zbiorniczki
z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, 35 usługi
świadczone w zakresie analizy kosztów, usługi polegające na przeprowadzaniu aukcji publicznych, usługi polegające na badaniu opinii
publicznej, usługi w zakresie badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie wypożyczania maszyn i urządzeń dla
biur, usługi w zakresie wykonywania dekoracji wystaw sklepowych,
usługi w zakresie doboru personelu za pomocą metod psychotechnicznych, usługi doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi w zakresie dystrybucji materiałów
reklamowych tj. próbek, druków, prospektów, broszur, usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania w działalności artystycznej, usługi polegające na wykonywaniu ekspertyzy w zakresie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie eksportowania i importowania towarów, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowej bazy danych,
usługi w zakresie wykorzystania manekinów do celów reklamowych
i promowania sprzedaży, usługi w zakresie uaktualniania materiałów
reklamowych, usługi w zakresie organizowania wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie doradztwa w sprawach zarządzania personelem, usługi w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie rozlepiania plakatów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych, tj. ulotek,
prospektów, druków, próbek, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie uaktualniania materiału reklamowego, usługi w zakresie wypożyczania materiału
reklamowego, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy korespondencyjnej, usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, usługi sekretarskie,
usługi w zakresie udzielania porad konsumentom, usługi w zakresie
udzielania informacji handlowych, usługi w zakresie sortowania danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie pomocy w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 usługi w zakresie udzielania
informacji finansowej, usługi finansowe, usługi w zakresie udzielania
informacji o ubezpieczeniach, usługi w zakresie udzielania informacji
bankowych, usługi w zakresie administrowania majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, usługi
w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi w zakresie pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi powiernicze,
usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wynajmowania pomieszczeń biurowych stanowiących nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania majątkiem, 37 usługi w zakresie instalowania, konserwacji
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oraz naprawy biurowych maszyn i urządzeń, usługi w zakresie czyszczenia budynków od wewnątrz i od zewnątrz, usługi w zakresie instalowania i naprawy elektrycznych urządzeń, usługi w zakresie naprawy fotograficznych aparatów, usługi w zakresie instalowania,
konserwacji i naprawy komputerów, usługi w zakresie montażu kuchennych urządzeń, usługi w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy maszyn, usługi w zakresie konserwacji mebli, 39 usługi w zakresie świadczenia usług kierowców, usługi w zakresie
magazynowania elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi w zakresie wynajmowania magazynów, usługi w zakresie
pakowania towarów, 40 usługi w zakresie recyklingu odpadków i odpadów, usługi w zakresie wykonywania odbitek fotograficznych,
usługi w zakresie wywoływania filmów fotograficznych, usługi w zakresie kopiowania zdjęć, 41 usługi w zakresie publikowania tekstów
innych niż teksty reklamowe, 42 usługi w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania dekoracji wnętrz, usługi w zakresie projektowania opakowań, usługi
w zakresie projektowania, tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 315776
(220) 2018 03 09
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) e-niedziela
(540)

(210) 483312

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 18.01.19
(510), (511) 1 filmy, błony światłoczułe lecz nienaświetlone, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, emulsje fotograficzne, osłabiacze fotograficzne, płytki fotograficzne o zwiększonej czułości,
uczulacze fotograficzne, wywoływacze fotograficzne, papier fotograficzny, papier na fotokopie, tkaniny na fotokopie, papier samo zabarwiający się stosowany w fotografice, papier światłoczuły, preparaty do renowacji płyt gramofonowych, zestawy składników
do produkcji płyt gramofonowych, preparaty zapobiegające tworzeniu się osadów, 2 pojemniki z tuszem, tonery do drukarek i fotokopiarek, pasty drukarskie stanowiące tusze, tusze drukarskie, tonery, tusze do fotokopiarek, 3 preparaty do czyszczenia, środki
do czyszczenia glazury, kamień do polerowania, preparaty do polerowania, wybielacze stosowane w pralnictwie, wosk pralniczy, preparaty do prania, 6 przewody do anten, kraty metalowe, metalowe
kraty do okiennic, ruszty metalowe, foremki do lodu metalowe, 7 torebki papierowe do odkurzaczy, maszyny do prania bielizny, przyrządy do woskowania i polerowania butów elektryczne, krajalnice
do chleba, maszyny i urządzenia do czyszczenia elektryczne, urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym, malaksery, maszynki do siekania mięsa, miksery stanowiące maszyny,
miksery elektryczne do celów domowych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, maszyny do nadmuchu, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania napojów, noże stanowiące części maszyn, noże elektryczne, nożyce
elektryczne, nożyczki elektryczne, obieraczki będące maszynami,
odkurzacze, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum
lub środków dezynfekcyjnych, torby do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, ostrza stanowiące części maszyn, otwieracze do puszek elektryczne, wyciskacze do owoców elektryczne domowe, maszyny
do pakowania, urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania elektryczne, młynki do pieprzu inne niż ręczne, pralki, prasownice, roboty kuchenne elektryczne, urządzenia do ssania powietrza, szczotki
elektryczne, maszyny do szycia, uchwyty stanowiące części maszyn,
wirówki stanowiące maszyny, wirówki stanowiące młynki, wirówki
stanowiące suszarki, wirówki do mleka, zmywarki naczyń, maszyny
do zszywania, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, 8 żelazka noży gniazdowych stanowiące narzędzia, zestawy
do golenia, ręczne krajarki do jarzyn, moździerze i tłuczki, rozdrabniacze do jarzyn, zestawy do manicure elektryczne, żelazka do marszczenia, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne i nieelektryczne, noże
do maszynek do mięsa stanowiące narzędzia, nieelektryczne noże
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do otwierania konserw, noże do warzyw, przyrządy do ostrzenia, gilotynki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, polerki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do pedicure, pilniki
do paznokci, elektryczne, tłuczki do tłuczenia, maszynki do obcinania włosów elektryczne i nieelektryczne, żelazka do karbowania, gofrowania, żelazka do szkliwienia glazurowania, żelazka nieelektryczne, żelazka profilowane, formierskie, żelazka rurkowe do marszczenia,
żelazka, narzędzia ręczne nieelektryczne, żyletki, 9 celki akumulatorowe, kwasomierze do akumulatorów, naczynia do akumulatorów,
skrzynki do akumulatorów, akumulatory elektryczne, płyty do akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania akumulatorów
elektrycznych, urządzenia do czyszczenia płyt akustycznych, złącza,
sprzęgacze akustyczne, filmy animowane, rysunkowe, alarmy antywłamaniowe, urządzenia ostrzegawcze antywłamaniowe, aparaty fotograficzne, automatyczne sekretarki, urządzenia do ładowania baterii, baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie
do oświetlania, baterie elektryczne, baterie galwaniczne, lampy błyskowe stosowane w fotografice, światła błyskowe stosowane jako
sygnały świetlne, żarówki do lamp błyskowych stosowane w fotografice, nośniki danych magnetycznych, dane na nośnikach optycznych,
aparaty do demakijażu elektryczne, urządzenia diagnostyczne
nie do celów medycznych, ścieżki zdalnego dostępu, drukarki komputerowe, druty i przewody elektryczne, złącza do drutów, przewodów elektrycznych, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe audio-wideo, dyski kompaktowe
będące nośnikami danych, urządzenia do czyszczenia dysków nagranych dźwiękiem, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, napędy dyskowe stosowane w informatyce, urządzenia do transmisji
dźwięku, ekrany stosowane w fotografice, ekrany projekcyjne, baterie elektryczne, przekaźniki elektryczne, złącza elektryczne, złącza
do przewodów elektrycznych, żelazka elektryczne, epidiaskopy będące rzutnikami, etykietki na towarach elektroniczne, filmy, błony
naświetlone, filmy animowane, rysunkowe, filtry stosowane w fotografice, celowniki aparatów fotograficznych, futerały na przyrządy
i aparaturę fotograficzną, ociekacze do suszenia prac fotograficznych, statywy do aparatów fotograficznych, suszarki do klisz fotograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do fotokopii,
głośniki, szafki na głośniki, tuby na głośniki tubowe, taśmy do czyszczenia głowic nagrywających, gniazdka, wtyczki i inne kontakty elektryczne, gramofony, igły do gramofonów, ramiona tonowe do gramofonów, regulatory prędkości do gramofonów, urządzenia
do wymiany igieł gramofonów, urządzenia do gier działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, aparatura do przetwarzania informacji, materiały na przewody instalacji elektrycznych tj. druty, kable,
kable elektryczne, powłoki na kable elektryczne, tuleje złączowe
do kabli elektrycznych, kalkulatory, kamery filmowe, kamery wideo
zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, wideokasety, wideokasety z grami, dyski kompaktowe optyczne, dyski kompaktowe audio-wideo, odtwarzacze płyt kompaktowych, klawiatury komputerowe,
pamięci komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy
komputerowe software ładowalne, programy gier komputerowych,
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego, nagrane,
komputerowe urządzenia peryferyjne zewnętrzne, software, oprogramowanie stale komputerowe nagrane, komputery, drukarki
do komputerów, komputery przenośne podręczne, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, aparatura elektryczna do komutacji,
laptopy stanowiące komputery, lasery nie do celów medycznych, baterie do latarek kieszonkowych, lokówki elektrotermiczne do włosów, lornetki, urządzenia do ładowania akumulatorów, magnetofony
taśmowe, maszyny księgujące, maszyny liczące, wyzwalacze migawki stosowane w fotografice, migawki stosowane w fotografice, mikrofony, modemy, monitory stosowane w programach komputerowych,
monitory obrazowe wideo, podkładki pod myszy, myszy stosowane
w informatyce, nadajniki stosowane w telekomunikacji, dyski do nagrywania dźwięku, taśmy do narywania dźwięku, mierniki czasu naświetlania stosowane w światłomierzach, aparaty do nauczania,
urządzenia do nawigacji dla pojazdów stosowane w komputerach
pokładowych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, magnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, notesy elektroniczne, osłony obiektywów przeciwsłoneczne stosowane w optyce, obiektywy stanowiące soczewki stosowane
w optyce, dyski obliczeniowe, przyrządy do obserwacji, odbiorniki
audio-wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze kaset, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, przełączniki ogniw stosowane w elektrycz-
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ności, ogniwa elektryczne, aparaty elektrotermiczne do ondulacji
włosów, lampy optyczne, osłony końcówek wyjść elektrycznych,
osobiste sterea będące odtwarzaczami, baterie do oświetlenia, pamięci komputerowe, urządzenia peryferyjne komputerowe, płyty
fonograficzne, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych,
urządzenia nawigacyjne dla pojazdów stosowane w komputerach
pokładowych, urządzenia pomiarowe elektryczne, instrumenty pomiarowe, aparatura do powiększania stosowana w fotografice, procesory będące centralnymi jednostkami przetwarzania, procesory
tekstu, aparaty projekcyjne, ekrany projekcyjne, telefony przenośne,
urządzenia do przetwarzania informacji, przezrocza będące slajdami,
przysłony stosowane w fotografice, publikacje elektroniczne stanowiące moduły ładowalne, radary, aparaty radiowe, radia samochodowe, radio pagery, aparatura radiokomunikacyjna przenośna, aparatura radiotelefoniczna, odbiorniki radiowe, aparatura do rejestracji
dźwięku, repondery telefoniczne, respiratory do filtrowania powietrza, aparatura do rozrywki przystosowana wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, rzutniki do slajdów, skanery stosowane w informatyce, słuchawki, słuchawki telefoniczne, sterowniki akustyczne,
styki elektryczne, styki elektryczne z metali szlachetnych, symulatory
do sterowania i kontroli pojazdów, elektroniczne wskazówki emitujące światło, taśmy filmowe naświetlone, taśmy magnetyczne, aparaty
telefoniczne, przewody telefoniczne, urządzenia nadawcze do telefonów, telefony przenośne, telegrafy stanowiące aparaty, telekopiarki, aparaty telewizorów, termometry nie do celów medycznych,
translatory elektroniczne kieszonkowe, trójnogi do aparatów fotograficznych, filtry promieni ultrafioletowych stosowane w fotografice, wagi, aparaty wideo, taśmy wideo, wideofony, instalacje elektryczne zapobiegające włamaniom, urządzenia do układania włosów
elektrotermiczne, wskaźniki temperatury, wyłączniki elektryczne,
wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, wyzwalacze
migawek stosowane w fotografice, wzmacniacze, urządzenia elektryczne do zgrzewania opakowań z tworzyw sztucznych, karty z obwodami zintegrowanymi, karty inteligentne, złączki stosowane
w elektryczności, 10 lampy kwarcowe do celów leczniczych, lampy
ultrafioletowe do celów leczniczych, aparaty do masażu, rękawice
do masażu, przyrządy do masażu kosmetycznego, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 11 skarpetki podgrzewane elektrycznie, armatura do pieców, podgrzewacze do butelek dla niemowląt elektryczne, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia
chłodnicze, komory chłodnicze, szafy chłodnicze, czajniki elektryczne, dywany ogrzewane elektrycznie, elektryczne ekspresy do kawy,
grzejniki elektryczne, elementy grzejne, fajerki grzejne, filtry będące
częściami instalacji domowych lub przemysłowych, filtry do kawy
elektryczne, filtry powietrza do klimatyzacji, formy do wypiekania
ciasta, elektryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytkownice elektryczne, kuchenki, gofrownice elektryczne, urządzenia i instalacje do gotowania, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki do nóg, inhalatory stanowiące sauny, elektryczne ekspresy do kawy, urządzenia
do palenia kawy, podgrzewacze do kąpieli, urządzenia do kąpieli
w gorącym powietrzu, urządzenia klimatyzacyjne, koce podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych, palniki kuchenek, urządzenia do kuchenek mikrofalowych, sprzęt kuchenny elektryczny, lampki elektryczne na choinkę, palniki do lamp, lampy bakteriobójcze
do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do układania włosów, lampy elektryczne,
lampy oświetleniowe, rurowe lampy wyładowcze elektryczne
do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki lodówki, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, urządzenia
do chłodzenia mleka, aparatura chłodząca do napojów, podgrzewacze narzędzi z żelaza, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia do opalania
się, opiekacze do chleba, osprzęt do palników gazowych, żarówki
oświetleniowe, aparaty do suszenia owoców, ruszty do palenisk, palniki do lamp, palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, piece
kuchenne, piecyki do podgrzewania wody, płyty grzejne, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze łóżek, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody
stanowiące aparaturę, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, aparatura i urządzenia do oczyszczania
powietrza, aparatura jonizacyjna do uzdatniania powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje klimatyzacyjne powietrza,
suszarki powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, aparatura
do kąpieli w powietrzu gorącym, aparatura na powietrze gorące,
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lampy do aparatów projekcyjnych, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych, rożen, pręty do rożna, rożen stanowiący wyposażenie kuchenne, elektryczny sprzęt kuchenny, ogrzewacze do stóp elektryczne lub nieelektryczne, suszarki do bielizny
elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, szafy chłodnicze, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe szybkowary elektryczne, termofory, tostery, urządzenia
elektryczne do produkcji jogurtów, wyciągi wentylacyjne, aparatura
do wentylacji, klimatyzacji, wentylatory stanowiące klimatyzację,
wentylatory elektryczne do użytku osobistego, podgrzewacze wody
stosowane w aparaturach, instalacje do schładzania wody, urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, regulatory do wyciągów stosowane w ogrzewnictwie, zasuwy do wyciągów stosowane
w ogrzewnictwie, wyciągi wentylacyjne, wyposażenie pieców, zamrażarki, zapalniczki do gazu, zaślepki do grzejników, zespół grzejny
powietrzny, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, żarówki
elektryczne, 14 budziki, chronografy stanowiące zegarki, przyrządy
do chronometrii, chronometry będące zegarami o dużej dokładności, przybory kuchenne z metali szlachetnych, pojemniki kuchenne
z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, zegarki, zegary,
zegary i zegarki elektryczne, 15 taśmy muzyczne perforowane,
16 pokrowce na drukarki z materiałów nietekstylnych, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, drukarki przenośne stanowiące artykuły biurowe, filtry do kawy papierowe, taśmy i karty
papierowe do zapisu programów komputerowych, materiały piśmienne, niszczarki dokumentów do użytku biurowego, opakowania
będące artykułami papierniczymi, papier do pakowania, torby
do pakowania tj. koperty, woreczki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kokardy z papieru, przyrządy do pisania, taśmy lub karty papierowe do zapisu programów komputerowych, przybory szkolne stanowiące artykuły piśmienne, torebki do gotowania w kuchniach
mikrofalowych, 18 torby podróżne, siatki na zakupy, torby na zakupy,
20 zaciski do kabli niemetalowe, uchwyty, zaciski z tworzyw sztucznych do kabli lub rur, kosze z pokrywką, np. bieliźniarki, kółka samonastawne do mebli niemetalowe, meble, kółka niemetalowe do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli, przegrody drewniane do mebli,
meble metalowe, półki meblowe, osprzęt niemetalowy do mebli,
stoliki ruchome pod komputery, 21 urządzenia rozpylające do aerozoli nie do celów medycznych, suszarki do bielizny, cedzaki będące
przyborami gospodarstwa domowego, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, butelki chłodnicze, preparaty zawierające
płyny wymiennocieplne do celów gospodarstwa domowego, zapewniające chłodzenie żywności, czajniczki do herbaty nie z metali
szlachetnych, narzędzia do czyszczenia uruchamiane ręcznie, deski
do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, deski do prasowania,
pokrowce na deski do prasowania, deski pralnicze, ekspresy do kawy
nieelektryczne i nie z metali szlachetnych, elementy podtrzymujące
ruszt, filtry do kawy nieelektryczne, foremki do lodu, formy, foremki,
stanowiące przybory kuchenne, formy, foremki do ciast stanowiące
przybory kuchenne, froterki do parkietów nieelektryczne, frytkownice nieelektryczne, pokrywki do garnków, zamknięcia przykrywek
do garnków, garnki do gotowania na parze, nieelektryczne, garnki
kuchenne, garnki kuchenne będące kompletami, garnki nie z metali
szlachetnych, garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, gofrownice
do ciast nieelektryczne, przybory do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, grille kuchenne, grzebienie elektryczne, filtry do herbaty nie z metali szlachetnych, sitka do herbaty
nie z metali szlachetnych, zaparzaczki do herbaty nie z metali szlachetnych, imbryki nieelektryczne, ircha do czyszczenia, wodne aparaty do płukania jamy ustnej, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy nieelektryczne i nie z metali szlachetnych,
młynki do kawy ręczne, serwisy do kawy nie z metali szlachetnych,
korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosze do użytku domowego nie z metali szlachetnych, kosze na odpadki, kosze na śmieci, formy, foremki kuchenne, przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, sprzęt kuchenny nieelektryczny, pojemniki kuchenne
nie z metali szlachetnych, szczotki do szkła lamp, lodówki przenośne
nieelektryczne, lodówki turystyczne nieelektryczne, pojemniki
do lodu, wiaderka do kostek lodu, urządzenia do produkcji makaronów ręczne, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, młynki do użytku domowego
ręczne, młynki domowe nieelektryczne, mopy, dziobki do naczyń,
pokrywki do naczyń, naczynia do mieszania koktajli, tj. shakery, naczynia do picia, naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napoi,
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naczynia nie z metali szlachetnych, butelki na napoje dla podróżnych, koziołki pod noże na stół, odkurzacze nieelektryczne, otwieracze do butelek, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, pałeczki stanowiące sprzęt kuchenny, patelnie, płytki
zapobiegające kipieniu mleka, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, podstawki do żelazka, pojemniki do użytku w domu lub w kuchni
nie z metali szlachetnych, pojemniki na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice do polerowania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów domowych, materiały do polerowania, nabłyszczania z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni,
polewaczki, końcówki wylotowe, sitka do polewaczek, przesiewacze,
sita będące przyborami gospodarstwa domowego, przybory
do użytku domowego nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne
nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne nieelektryczne, zamknięcia przykrywek do garnków, pudelka na kanapki, pudełka
na słodycze nie z metali szlachetnych, rondle, ruszty kuchenne, sita
będące przyborami gospodarstwa domowego, sitka do herbaty
nie z metali szlachetnych, sitka do zaparzania herbaty nie z metali
szlachetnych, spryskiwacze, przyrządy do spryskiwaczy, stojaki
do suszenia prania, syfony do wody gazowanej, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki elektryczne z wyjątkiem części maszyn, szkło do którego wprowadzono cienkie przewodniki elektryczne, szpikulce kuchenne metalowe, szpilki kuchenne
metalowe, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn ze stołu,
szybkowary nieelektryczne ściereczki do wycierania kurzu, ściereczki
do wycierania mebli, ściereczki impregnowane detergentem
do czyszczenia, ścierki do czyszczenia, ścierki do mycia podłóg, tarki
będące sprzętem kuchennym, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, łyżki do polewania tłuszczu kuchenne, torby izotermiczne, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, wiaderka do lodu, wiadra, przyrządy do woskowania
i polerowania butów nieelektryczne, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, zbiorniki termoizolacyjne, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zraszacze, 28 urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, 34 kamienie do zapalniczek, zbiorniczki
z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, 35 usługi
świadczone w zakresie analizy kosztów, usługi polegające na przeprowadzaniu aukcji publicznych, usługi polegające na badaniu opinii
publicznej, usługi w zakresie badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie wypożyczania maszyn i urządzeń dla
biur, usługi w zakresie wykonywania dekoracji wystaw sklepowych,
usługi w zakresie doboru personelu za pomocą metod psychotechnicznych, usługi doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi w zakresie dystrybucji materiałów
reklamowych tj. próbek, druków, prospektów, broszur, usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania w działalności artystycznej, usługi polegające na wykonywaniu ekspertyzy w zakresie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie eksportowania i importowania towarów, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowej bazy danych,
usługi w zakresie wykorzystania manekinów do celów reklamowych
i promowania sprzedaży, usługi w zakresie uaktualniania materiałów
reklamowych, usługi w zakresie organizowania wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie doradztwa w sprawach zarządzania personelem, usługi w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie rozlepiania plakatów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych, tj. ulotek,
prospektów, druków, próbek, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie uaktualniania materiału reklamowego, usługi w zakresie wypożyczania materiału
reklamowego, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy korespondencyjnej, usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, usługi sekretarskie,
usługi w zakresie udzielania porad konsumentom, usługi w zakresie
udzielania informacji handlowych, usługi w zakresie sortowania danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie pomocy w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 usługi w zakresie udzielania
informacji finansowej, usługi finansowe, usługi w zakresie udzielania
informacji o ubezpieczeniach, usługi w zakresie udzielania informacji
bankowych, usługi w zakresie administrowania majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, usługi
w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi w zakresie pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi powiernicze,
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usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wynajmowania pomieszczeń biurowych stanowiących nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania majątkiem, 37 usługi w zakresie instalowania, konserwacji
oraz naprawy biurowych maszyn i urządzeń, usługi w zakresie czyszczenia budynków od wewnątrz i od zewnątrz, usługi w zakresie instalowania i naprawy elektrycznych urządzeń, usługi w zakresie naprawy fotograficznych aparatów, usługi w zakresie instalowania,
konserwacji i naprawy komputerów, usługi w zakresie montażu kuchennych urządzeń, usługi w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy maszyn, usługi w zakresie konserwacji mebli, 39 usługi w zakresie świadczenia usług kierowców, usługi w zakresie
magazynowania elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi w zakresie wynajmowania magazynów, usługi w zakresie
pakowania towarów, 40 usługi w zakresie recyklingu odpadków i odpadów, usługi w zakresie wykonywania odbitek fotograficznych,
usługi w zakresie wywoływania filmów fotograficznych, usługi w zakresie kopiowania zdjęć, 41 usługi w zakresie publikowania tekstów
innych niż teksty reklamowe, 42 usługi w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania dekoracji wnętrz, usługi w zakresie projektowania opakowań, usługi
w zakresie projektowania, tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich.
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(540) e-niedziela
(510), (511) 1 filmy, błony światłoczułe lecz nienaświetlone, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, emulsje fotograficzne, osłabiacze fotograficzne, płytki fotograficzne o zwiększonej czułości,
uczulacze fotograficzne, wywoływacze fotograficzne, papier fotograficzny, papier na fotokopie, tkaniny na fotokopie, papier samo zabarwiający się stosowany w fotografice, papier światłoczuły, preparaty do renowacji płyt gramofonowych, zestawy składników
do produkcji płyt gramofonowych, preparaty zapobiegające tworzeniu się osadów, 2 pojemniki z tuszem, tonery do drukarek i fotokopiarek, pasty drukarskie stanowiące tusze, tusze drukarskie, tonery, tusze do fotokopiarek, 3 preparaty do czyszczenia, środki
do czyszczenia glazury, kamień do polerowania, preparaty do polerowania, wybielacze stosowane w pralnictwie, wosk pralniczy, preparaty do prania, 6 przewody do anten, kraty metalowe, metalowe
kraty do okiennic, ruszty metalowe, foremki do lodu metalowe, 7 torebki papierowe do dokurzaczy, maszyny do prania bielizny, przyrządy do woskowania i polerowania butów elektryczne, krajalnice
do chleba, maszyny i urządzenia do czyszczenia elektryczne, urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym, malaksery, maszynki do siekania mięsa, miksery stanowiące maszyny,
miksery elektryczne do celów domowych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, maszyny do nadmuchu, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania napojów, noże stanowiące części maszyn, noże elektryczne, nożyce
elektryczne, nożyczki elektryczne, obieraczki będące maszynami,
odkurzacze, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum
lub środków dezynfekcyjnych, torby do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, ostrza stanowiące części maszyn, otwieracze do puszek elektryczne, wyciskacze do owoców elektryczne domowe, maszyny
do pakowania, urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania elektryczne, młynki do pieprzu inne niż ręczne, pralki, prasownice, roboty kuchenne elektryczne, urządzenia do ssania powietrza, szczotki
elektryczne, maszyny do szycia, uchwyty stanowiące części maszyn,
wirówki stanowiące maszyny, wirówki stanowiące młynki, wirówki
stanowiące suszarki, wirówki do mleka, zmywarki naczyń, maszyny
do zszywania, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, 8 żelazka noży gniazdowych stanowiące narzędzia, zestawy
do golenia, ręczne krajarki do jarzyn, moździerze i tłuczki, rozdrabniacze do jarzyn, zestawy do manicure elektryczne, żelazka do marszczenia, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne i nieelektryczne, noże
do maszynek do mięsa stanowiące narzędzia, nieelektryczne noże
do otwierania konserw, noże do warzyw, przyrządy do ostrzenia, gilotynki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, polerki do pa-
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znokci elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do pedicure, pilniki
do paznokci, elektryczne, tłuczki do tłuczenia, maszynki do obcinania włosów elektryczne i nieelektryczne, żelazka do karbowania, gofrowania, żelazka do szkliwienia glazurowania, żelazka nieelektryczne, żelazka profilowane, formierskie, żelazka rurkowe do marszczenia,
żelazka, narzędzia ręczne nieelektryczne, żyletki, 9 celki akumulatorowe, kwasomierze do akumulatorów, naczynia do akumulatorów,
skrzynki do akumulatorów, akumulatory elektryczne, płyty do akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania akumulatorów
elektrycznych, urządzenia do czyszczenia płyt akustycznych, złącza,
sprzęgacze akustyczne, filmy animowane, rysunkowe, alarmy antywłamaniowe, urządzenia ostrzegawcze antywłamaniowe, aparaty fotograficzne, automatyczne sekretarki, urządzenia do ładowania baterii, baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie
do oświetlania, baterie elektryczne, baterie galwaniczne, lampy błyskowe stosowane w fotografice, światła błyskowe stosowane jako
sygnały świetlne, żarówki do lamp błyskowych stosowane w fotografice, nośniki danych magnetycznych, dane na nośnikach optycznych,
aparaty do demakijażu elektryczne, urządzenia diagnostyczne
nie do celów medycznych, ścieżki zdalnego dostępu, drukarki komputerowe, druty i przewody elektryczne, złącza do drutów, przewodów elektrycznych, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe audio-wideo, dyski kompaktowe
będące nośnikami danych, urządzenia do czyszczenia dysków nagranych dźwiękiem, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, napędy dyskowe stosowane w informatyce, urządzenia do transmisji
dźwięku, ekrany stosowane w fotografice, ekrany projekcyjne, baterie elektryczne, przekaźniki elektryczne, złącza elektryczne, złącza
do przewodów elektrycznych, żelazka elektryczne, epidiaskopy będące rzutnikami, etykietki na towarach elektroniczne, filmy, błony
naświetlone, filmy animowane, rysunkowe, filtry stosowane w fotografice, celowniki aparatów fotograficznych, futerały na przyrządy
i aparaturę fotograficzną, ociekacze do suszenia prac fotograficznych, statywy do aparatów fotograficznych, suszarki do klisz fotograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do fotokopii,
głośniki, szafki na głośniki, tuby na głośniki tubowe, taśmy do czyszczenia głowic nagrywających, gniazdka, wtyczki i inne kontakty elektryczne, gramofony, igły do gramofonów, ramiona tonowe do gramofonów, regulatory prędkości do gramofonów, urządzenia
do wymiany igieł gramofonów, urządzenia do gier działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, aparatura do przetwarzania informacji, materiały na przewody instalacji elektrycznych tj. druty, kable,
kable elektryczne, powłoki na kable elektryczne, tuleje złączowe
do kabli elektrycznych, kalkulatory, kamery filmowe, kamery wideo
zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, wideokasety, wideokasety z grami, dyski kompaktowe optyczne, dyski kompaktowe audio-wideo, odtwarzacze płyt kompaktowych, klawiatury komputerowe,
pamięci komputerowe, programy komputerowe nagrane, programy
komputerowe software ładowalne, programy gier komputerowych,
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego, nagrane,
komputerowe urządzenia peryferyjne zewnętrzne, software, oprogramowanie stale komputerowe nagrane, komputery, drukarki
do komputerów, komputery przenośne podręczne, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, aparatura elektryczna do komutacji,
laptopy stanowiące komputery, lasery nie do celów medycznych, baterie do latarek kieszonkowych, lokówki elektrotermiczne do włosów, lornetki, urządzenia do ładowania akumulatorów, magnetofony
taśmowe, maszyny księgujące, maszyny liczące, wyzwalacze migawki stosowane w fotografice, migawki stosowane w fotografice, mikrofony, modemy, monitory stosowane w programach komputerowych,
monitory obrazowe wideo, podkładki pod myszy, myszy stosowane
w informatyce, nadajniki stosowane w telekomunikacji, dyski do nagrywania dźwięku, taśmy do narywania dźwięku, mierniki czasu naświetlania stosowane w światłomierzach, aparaty do nauczania,
urządzenia do nawigacji dla pojazdów stosowane w komputerach
pokładowych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, magnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, notesy elektroniczne, osłony obiektywów przeciwsłoneczne stosowane w optyce, obiektywy stanowiące soczewki stosowane
w optyce, dyski obliczeniowe, przyrządy do obserwacji, odbiorniki
audio-wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze kaset, urządzenia
do odtwarzania dźwięku, przełączniki ogniw stosowane w elektryczności, ogniwa elektryczne, aparaty elektrotermiczne do ondulacji
włosów, lampy optyczne, osłony końcówek wyjść elektrycznych,
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osobiste sterea będące odtwarzaczami, baterie do oświetlenia, pamięci komputerowe, urządzenia peryferyjne komputerowe, płyty
fonograficzne, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych,
urządzenia nawigacyjne dla pojazdów stosowane w komputerach
pokładowych, urządzenia pomiarowe elektryczne, instrumenty pomiarowe, aparatura do powiększania stosowana w fotografice, procesory będące centralnymi jednostkami przetwarzania, procesory
tekstu, aparaty projekcyjne, ekrany projekcyjne, telefony przenośne,
urządzenia do przetwarzania informacji, przezrocza będące slajdami,
przysłony stosowane w fotografice, publikacje elektroniczne stanowiące moduły ładowalne, radary, aparaty radiowe, radia samochodowe, radio pagery, aparatura radiokomunikacyjna przenośna, aparatura radiotelefoniczna, odbiorniki radiowe, aparatura do rejestracji
dźwięku, repondery telefoniczne, respiratory do filtrowania powietrza, aparatura do rozrywki przystosowana wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, rzutniki do slajdów, skanery stosowane w informatyce, słuchawki, słuchawki telefoniczne, sterowniki akustyczne,
styki elektryczne, styki elektryczne z metali szlachetnych, symulatory
do sterowania i kontroli pojazdów, elektroniczne wskazówki emitujące światło, taśmy filmowe naświetlone, taśmy magnetyczne, aparaty
telefoniczne, przewody telefoniczne, urządzenia nadawcze do telefonów, telefony przenośne, telegrafy stanowiące aparaty, telekopiarki, aparaty telewizorów, termometry nie do celów medycznych,
translatory elektroniczne kieszonkowe, trójnogi do aparatów fotograficznych, filtry promieni ultrafioletowych stosowane w fotografice, wagi, aparaty wideo, taśmy wideo, wideofony, instalacje elektryczne zapobiegające włamaniom, urządzenia do układania włosów
elektrotermiczne, wskaźniki temperatury, wyłączniki elektryczne,
wyłączniki samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, wyzwalacze
migawek stosowane w fotografice, wzmacniacze, urządzenia elektryczne do zgrzewania opakowań z tworzyw sztucznych, karty z obwodami zintegrowanymi, karty inteligentne, złączki stosowane
w elektryczności, 10 lampy kwarcowe do celów leczniczych, lampy
ultrafioletowe do celów leczniczych, aparaty do masażu, rękawice
do masażu, przyrządy do masażu kosmetycznego, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 11 skarpetki podgrzewane elektrycznie, armatura do pieców, podgrzewacze do butelek dla niemowląt elektryczne, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia
chłodnicze, komory chłodnicze, szafy chłodnicze, czajniki elektryczne, dywany ogrzewane elektrycznie, elektryczne ekspresy do kawy,
grzejniki elektryczne, elementy grzejne, fajerki grzejne, filtry będące
częściami instalacji domowych lub przemysłowych, filtry do kawy
elektryczne, filtry powietrza do klimatyzacji, formy do wypiekania
ciasta, elektryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytkownice elektryczne, kuchenki, gofrownice elektryczne, urządzenia i instalacje do gotowania, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki do nóg, inhalatory stanowiące sauny, elektryczne ekspresy do kawy, urządzenia
do palenia kawy, podgrzewacze do kąpieli, urządzenia do kąpieli
w gorącym powietrzu, urządzenia klimatyzacyjne, koce podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych, palniki kuchenek, urządzenia do kuchenek mikrofalowych, sprzęt kuchenny elektryczny, lampki elektryczne na choinkę, palniki do lamp, lampy bakteriobójcze
do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do układania włosów, lampy elektryczne,
lampy oświetleniowe, rurowe lampy wyładowcze elektryczne
do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki lodówki, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, urządzenia
do chłodzenia mleka, aparatura chłodząca do napojów, podgrzewacze narzędzi z żelaza, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia do opalania
się, opiekacze do chleba, osprzęt do palników gazowych, żarówki
oświetleniowe, aparaty do suszenia owoców, ruszty do palenisk, palniki do lamp, palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, piece
kuchenne, piecyki do podgrzewania wody, płyty grzejne, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze łóżek, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody
stanowiące aparaturę, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, aparatura i urządzenia do oczyszczania
powietrza, aparatura jonizacyjna do uzdatniania powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje klimatyzacyjne powietrza,
suszarki powietrza, urządzenia do chłodzenia powietrza, aparatura
do kąpieli w powietrzu gorącym, aparatura na powietrze gorące,
lampy do aparatów projekcyjnych, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych, rożen, pręty do rożna, rożen stano-
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wiący wyposażenie kuchenne, elektryczny sprzęt kuchenny, ogrzewacze do stóp elektryczne lub nieelektryczne, suszarki do bielizny
elektryczne, suszarki do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, szafy chłodnicze, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe szybkowary elektryczne, termofory, tostery, urządzenia
elektryczne do produkcji jogurtów, wyciągi wentylacyjne, aparatura
do wentylacji, klimatyzacji, wentylatory stanowiące klimatyzację,
wentylatory elektryczne do użytku osobistego, podgrzewacze wody
stosowane w aparaturach, instalacje do schładzania wody, urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej, regulatory do wyciągów stosowane w ogrzewnictwie, zasuwy do wyciągów stosowane
w ogrzewnictwie, wyciągi wentylacyjne, wyposażenie pieców, zamrażarki, zapalniczki do gazu, zaślepki do grzejników, zespół grzejny
powietrzny, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, żarówki
elektryczne, 14 budziki, chronografy stanowiące zegarki, przyrządy
do chronometrii, chronometry będące zegarami o dużej dokładności, przybory kuchenne z metali szlachetnych, pojemniki kuchenne
z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, zegarki, zegary,
zegary i zegarki elektryczne, 15 taśmy muzyczne perforowane,
16 pokrowce na drukarki z materiałów nietekstylnych, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, drukarki przenośne stanowiące artykuły biurowe, filtry do kawy papierowe, taśmy i karty
papierowe do zapisu programów komputerowych, materiały piśmienne, niszczarki dokumentów do użytku biurowego, opakowania
będące artykułami papierniczymi, papier do pakowania, torby
do pakowania tj. koperty, woreczki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kokardy z papieru, przyrządy do pisania, taśmy lub karty papierowe do zapisu programów komputerowych, przybory szkolne stanowiące artykuły piśmienne, torebki do gotowania w kuchniach
mikrofalowych, 18 torby podróżne, siatki na zakupy, torby na zakupy,
20 zaciski do kabli niemetalowe, uchwyty, zaciski z tworzyw sztucznych do kabli lub rur, kosze z pokrywką, np. bieliźniarki, kółka samonastawne do mebli niemetalowe, meble, kółka niemetalowe do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli, przegrody drewniane do mebli,
meble metalowe, półki meblowe, osprzęt niemetalowy do mebli,
stoliki ruchome pod komputery, 21 urządzenia rozpylające do aerozoli nie do celów medycznych, suszarki do bielizny, cedzaki będące
przyborami gospodarstwa domowego, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, butelki chłodnicze, preparaty zawierające
płyny wymiennocieplne do celów gospodarstwa domowego, zapewniające chłodzenie żywności, czajniczki do herbaty nie z metali
szlachetnych, narzędzia do czyszczenia uruchamiane ręcznie, deski
do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, deski do prasowania,
pokrowce na deski do prasowania, deski pralnicze, ekspresy do kawy
nieelektryczne i nie z metali szlachetnych, elementy podtrzymujące
ruszt, filtry do kawy nieelektryczne, foremki do lodu, formy, foremki,
stanowiące przybory kuchenne, formy, foremki do ciast stanowiące
przybory kuchenne, froterki do parkietów nieelektryczne, frytkownice nieelektryczne, pokrywki do garnków, zamknięcia przykrywek
do garnków, garnki do gotowania na parze, nieelektryczne, garnki
kuchenne, garnki kuchenne będące kompletami, garnki nie z metali
szlachetnych, garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, gofrownice
do ciast nieelektryczne, przybory do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, grille kuchenne, grzebienie elektryczne, filtry do herbaty nie z metali szlachetnych, sitka do herbaty
nie z metali szlachetnych, zaparzaczki do herbaty nie z metali szlachetnych, imbryki nieelektryczne, ircha do czyszczenia, wodne aparaty do płukania jamy ustnej, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy nieelektryczne i nie z metali szlachetnych,
młynki do kawy ręczne, serwisy do kawy nie z metali szlachetnych,
korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosze do użytku domowego nie z metali szlachetnych, kosze na odpadki, kosze na śmieci, formy, foremki kuchenne, przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, sprzęt kuchenny nieelektryczny, pojemniki kuchenne
nie z metali szlachetnych, szczotki do szkła lamp, lodówki przenośne
nieelektryczne, lodówki turystyczne nieelektryczne, pojemniki
do lodu, wiaderka do kostek lodu, urządzenia do produkcji makaronów ręczne, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, młynki do użytku domowego
ręczne, młynki domowe nieelektryczne, mopy, dziobki do naczyń,
pokrywki do naczyń, naczynia do mieszania koktajli, tj. shakery, naczynia do picia, naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napoi,
naczynia nie z metali szlachetnych, butelki na napoje dla podróżnych, koziołki pod noże na stół, odkurzacze nieelektryczne, otwiera-
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cze do butelek, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, pałeczki stanowiące sprzęt kuchenny, patelnie, płytki
zapobiegające kipieniu mleka, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, podstawki do żelazka, pojemniki do użytku w domu lub w kuchni
nie z metali szlachetnych, pojemniki na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice do polerowania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów domowych, materiały do polerowania, nabłyszczania z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni,
polewaczki, końcówki wylotowe, sitka do polewaczek, przesiewacze,
sita będące przyborami gospodarstwa domowego, przybory
do użytku domowego nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne
nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne nieelektryczne, zamknięcia przykrywek do garnków, pudelka na kanapki, pudełka
na słodycze nie z metali szlachetnych, rondle, ruszty kuchenne, sita
będące przyborami gospodarstwa domowego, sitka do herbaty
nie z metali szlachetnych, sitka do zaparzania herbaty nie z metali
szlachetnych, spryskiwacze, przyrządy do spryskiwaczy, stojaki
do suszenia prania, syfony do wody gazowanej, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki elektryczne z wyjątkiem części maszyn, szkło do którego wprowadzono cienkie przewodniki elektryczne, szpikulce kuchenne metalowe, szpilki kuchenne
metalowe, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn ze stołu,
szybkowary nieelektryczne ściereczki do wycierania kurzu, ściereczki
do wycierania mebli, ściereczki impregnowane detergentem
do czyszczenia, ścierki do czyszczenia, ścierki do mycia podłóg, tarki
będące sprzętem kuchennym, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, łyżki do polewania tłuszczu kuchenne, torby izotermiczne, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, wiaderka do lodu, wiadra, przyrządy do woskowania
i polerowania butów nieelektryczne, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, zbiorniki termoizolacyjne, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zraszacze, 28 urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, 34 kamienie do zapalniczek, zbiorniczki
z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, 35 usługi
świadczone w zakresie analizy kosztów, usługi polegające na przeprowadzaniu aukcji publicznych, usługi polegające na badaniu opinii
publicznej, usługi w zakresie badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie wypożyczania maszyn i urządzeń dla
biur, usługi w zakresie wykonywania dekoracji wystaw sklepowych,
usługi w zakresie doboru personelu za pomocą metod psychotechnicznych, usługi doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi w zakresie dystrybucji materiałów
reklamowych tj. próbek, druków, prospektów, broszur, usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania w działalności artystycznej, usługi polegające na wykonywaniu ekspertyzy w zakresie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie eksportowania i importowania towarów, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowej bazy danych,
usługi w zakresie wykorzystania manekinów do celów reklamowych
i promowania sprzedaży, usługi w zakresie uaktualniania materiałów
reklamowych, usługi w zakresie organizowania wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie doradztwa w sprawach zarządzania personelem, usługi w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie rozlepiania plakatów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych, tj. ulotek,
prospektów, druków, próbek, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie uaktualniania materiału reklamowego, usługi w zakresie wypożyczania materiału
reklamowego, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy korespondencyjnej, usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, usługi sekretarskie,
usługi w zakresie udzielania porad konsumentom, usługi w zakresie
udzielania informacji handlowych, usługi w zakresie sortowania danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie pomocy w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 usługi w zakresie udzielania
informacji finansowej, usługi finansowe, usługi w zakresie udzielania
informacji o ubezpieczeniach, usługi w zakresie udzielania informacji
bankowych, usługi w zakresie administrowania majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, usługi
w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi w zakresie pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi powiernicze,
usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wynajmowania pomieszczeń biurowych stanowiących nieruchomości, usługi w zakresie za-
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rządzania majątkiem, 37 usługi w zakresie instalowania, konserwacji
oraz naprawy biurowych maszyn i urządzeń, usługi w zakresie czyszczenia budynków od wewnątrz i od zewnątrz, usługi w zakresie instalowania i naprawy elektrycznych urządzeń, usługi w zakresie naprawy fotograficznych aparatów, usługi w zakresie instalowania,
konserwacji i naprawy komputerów, usługi w zakresie montażu kuchennych urządzeń, usługi w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy maszyn, usługi w zakresie konserwacji mebli, 39 usługi w zakresie świadczenia usług kierowców, usługi w zakresie
magazynowania elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi w zakresie wynajmowania magazynów, usługi w zakresie
pakowania towarów, 40 usługi w zakresie recyklingu odpadków i odpadów, usługi w zakresie wykonywania odbitek fotograficznych,
usługi w zakresie wywoływania filmów fotograficznych, usługi w zakresie kopiowania zdjęć, 41 usługi w zakresie publikowania tekstów
innych niż teksty reklamowe, 42 usługi w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania dekoracji wnętrz, usługi w zakresie projektowania opakowań, usługi
w zakresie projektowania, tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 315778
(220) 2018 03 09
(210) 483310
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eniedziela
(510), (511) 1 filmy, błony światłoczułe lecz nienaświetlone, preparaty chemiczne stosowane w fotografice, emulsje fotograficzne, osłabiacze fotograficzne, płytki fotograficzne o zwiększonej czułości,
uczulacze fotograficzne, wywoływacze fotograficzne, papier fotograficzny, papier na fotokopie, tkaniny na fotokopie, papier samo zabarwiający się stosowany w fotografice, papier światłoczuły, preparaty do renowacji płyt gramofonowych, zestawy składników
do produkcji płyt gramofonowych, preparaty zapobiegające tworzeniu się osadów, 2 pojemniki z tuszem, tonery do drukarek i fotokopiarek, pasty drukarskie stanowiące tusze, tusze drukarskie, tonery, tusze do fotokopiarek, 3 preparaty do czyszczenia, środki
do czyszczenia glazury, kamień do polerowania, preparaty do polerowania, wybielacze stosowane w pralnictwie, wosk pralniczy, preparaty do prania, 6 przewody do anten, kraty metalowe, kraty metalowe do okiennic, ruszty metalowe, foremki do lodu metalowe,
7 torebki papierowe do odkurzaczy, maszyny do prania bielizny,
przyrządy do woskowania i polerowania butów elektryczne, krajalnice do chleba, maszyny i urządzenia do czyszczenia elektryczne, urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem, młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym,
malaksery, maszynki do siekania mięsa, miksery stanowiące maszyny, miksery elektryczne do celów domowych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, maszyny
do nadmuchu, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania napojów, noże stanowiące części maszyn, noże elektryczne, nożyce elektryczne, nożyczki elektryczne, obieraczki będące maszynami, odkurzacze, oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania
perfum lub środków dezynfekcyjnych, torby do odkurzaczy, węże
do odkurzaczy, ostrza stanowiące części maszyn, otwieracze do puszek elektryczne, wyciskacze do owoców elektryczne domowe, maszyny do pakowania, urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania elektryczne, młynki do pieprzu inne niż ręczne, pralki, prasownice,
roboty kuchenne elektryczne, urządzenia do ssania powietrza,
szczotki elektryczne, maszyny do szycia, uchwyty stanowiące części
maszyn, wirówki stanowiące maszyny, wirówki stanowiące młynki,
wirówki stanowiące suszarki, wirówki do mleka, zmywarki naczyń,
maszyny do zszywania, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, 8 żelazka noży gniazdowych stanowiące narzędzia, zestawy do golenia, ręczne krajarki do jarzyn, moździerze i tłuczki, rozdrabniacze do jarzyn, zestawy do manicure elektryczne, żelazka
do marszczenia, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów, elektryczne i nieelektryczne,
noże do maszynek do mięsa stanowiące narzędzia, nieelektryczne
noże do otwierania konserw, noże do warzyw, przyrządy do ostrzenia, gilotynki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, polerki
do paznokci elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do pedicure,
pilniki do paznokci, elektryczne, tłuczki do tłuczenia, maszynki
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do obcinania włosów elektryczne i nieelektryczne, żelazka do karbowania, gofrowania, żelazka do szkliwienia glazurowania, żelazka nieelektryczne, żelazka profilowane, formierskie, żelazka rurkowe
do marszczenia, żelazka, narzędzia ręczne nieelektryczne, żyletki,
9 celki akumulatorowe, kwasomierze do akumulatorów, naczynia
do akumulatorów, skrzynki do akumulatorów, akumulatory elektryczne, płyty do akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do czyszczenia płyt
akustycznych, złącza, sprzęgacze akustyczne, filmy animowane, rysunkowe, alarmy antywłamaniowe, urządzenia ostrzegawcze antywłamaniowe, aparaty fotograficzne, automatyczne sekretarki, urządzenia do ładowania baterii, baterie anodowe, baterie do latarek
kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie
galwaniczne, lampy błyskowe stosowane w fotografice, światła błyskowe stosowane jako sygnały świetlne, żarówki do lamp błyskowych stosowane w fotografice, nośniki danych magnetycznych,
dane na nośnikach optycznych, aparaty do demakijażu elektryczne,
urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, ścieżki zdalnego dostępu, drukarki komputerowe, druty i przewody elektryczne,
złącza do drutów, przewodów elektrycznych, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe audio-wideo, dyski kompaktowe będące nośnikami danych, urządzenia
do czyszczenia dysków nagranych dźwiękiem, dyski obliczeniowe,
dyski optyczne, dyskietki, napędy dyskowe stosowane w informatyce, urządzenia do transmisji dźwięku, ekrany stosowane w fotografice, ekrany projekcyjne, baterie elektryczne, przekaźniki elektryczne,
złącza elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych, żelazka
elektryczne, epidiaskopy będące rzutnikami, etykietki na towarach
elektroniczne, filmy, błony naświetlone, filmy animowane, rysunkowe, filtry stosowane w fotografice, celowniki aparatów fotograficznych, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną, ociekacze
do suszenia prac fotograficznych, statywy do aparatów fotograficznych, suszarki do klisz fotograficznych, urządzenia do nabłyszczania
odbitek fotograficznych, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do fotokopii, głośniki, szafki na głośniki, tuby
na głośniki tubowe, taśmy do czyszczenia głowic nagrywających,
gniazdka, wtyczki i inne kontakty elektryczne, gramofony, igły
do gramofonów, ramiona tonowe do gramofonów, regulatory prędkości do gramofonów, urządzenia do wymiany igieł gramofonów,
urządzenia do gier działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, aparatura do przetwarzania informacji, materiały na przewody
instalacji elektrycznych tj. druty, kable, kable elektryczne, powłoki
na kable elektryczne, tuleje złączowe do kabli elektrycznych, kalkulatory, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem,
kamery wizyjne, wideokasety, wideokasety z grami, dyski kompaktowe optyczne, dyski kompaktowe audio-wideo, odtwarzacze płyt
kompaktowych, klawiatury komputerowe, pamięci komputerowe,
programy komputerowe nagrane, programy komputerowe software
ładowalne, programy gier komputerowych, sterujące programy
komputerowe systemu operacyjnego, nagrane, komputerowe urządzenia peryferyjne zewnętrzne, software, oprogramowanie stale
komputerowe nagrane, komputery, drukarki do komputerów, komputery przenośne podręczne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
aparatura elektryczna do komutacji, laptopy stanowiące komputery,
lasery nie do celów medycznych, baterie do latarek kieszonkowych,
lokówki elektrotermiczne do włosów, lornetki, urządzenia do ładowania akumulatorów, magnetofony taśmowe, maszyny księgujące, maszyny liczące, wyzwalacze migawki stosowane w fotografice, migawki stosowane w fotografice, mikrofony, modemy, monitory stosowane
w programach komputerowych, monitory obrazowe wideo, podkładki pod myszy, myszy stosowane w informatyce, nadajniki stosowane w telekomunikacji, dyski do nagrywania dźwięku, taśmy do narywania dźwięku, mierniki czasu naświetlania stosowane
w światłomierzach, aparaty do nauczania, urządzenia do nawigacji
dla pojazdów stosowane w komputerach pokładowych, urządzenia
do nawigacji satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, magnetyczne nośniki informacji, optyczne nośniki informacji, notesy elektroniczne,
osłony obiektywów przeciwsłoneczne stosowane w optyce, obiektywy stanowiące soczewki stosowane w optyce, dyski obliczeniowe,
przyrządy do obserwacji, odbiorniki audio-wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze kaset, urządzenia do odtwarzania dźwięku, przełączniki ogniw stosowane w elektryczności, ogniwa elektryczne,
aparaty elektrotermiczne do ondulacji włosów, lampy optyczne,
osłony końcówek wyjść elektrycznych, osobiste sterea będące odtwarzaczami, baterie do oświetlenia, pamięci komputerowe, urzą-
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dzenia peryferyjne komputerowe, płyty fonograficzne, urządzenia
do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia nawigacyjne dla
pojazdów stosowane w komputerach pokładowych, urządzenia pomiarowe elektryczne, instrumenty pomiarowe, aparatura do powiększania stosowana w fotografice, procesory będące centralnymi
jednostkami przetwarzania, procesory tekstu, aparaty projekcyjne,
ekrany projekcyjne, telefony przenośne, urządzenia do przetwarzania informacji, przezrocza będące slajdami, przysłony stosowane
w fotografice, publikacje elektroniczne stanowiące moduły ładowalne, radary, aparaty radiowe, radia samochodowe, radio pagery, aparatura radiokomunikacyjna przenośna, aparatura radiotelefoniczna,
odbiorniki radiowe, aparatura do rejestracji dźwięku, repondery telefoniczne, respiratory do filtrowania powietrza, aparatura do rozrywki
przystosowana wyłącznie do odbiorników telewizyjnych, rzutniki
do slajdów, skanery stosowane w informatyce, słuchawki, słuchawki
telefoniczne, sterowniki akustyczne, styki elektryczne, styki elektryczne z metali szlachetnych, symulatory do sterowania i kontroli
pojazdów, elektroniczne wskazówki emitujące światło, taśmy filmowe naświetlone, taśmy magnetyczne, aparaty telefoniczne, przewody telefoniczne, urządzenia nadawcze do telefonów, telefony przenośne, telegrafy stanowiące aparaty, telekopiarki, aparaty
telewizorów, termometry nie do celów medycznych, translatory
elektroniczne kieszonkowe, trójnogi do aparatów fotograficznych,
filtry promieni ultrafioletowych stosowane w fotografice, wagi, aparaty wideo, taśmy wideo, wideofony, instalacje elektryczne zapobiegające włamaniom, urządzenia do układania włosów elektrotermiczne, wskaźniki temperatury, wyłączniki elektryczne, wyłączniki
samoczynne, wyłączniki zdalnie sterowane, wyzwalacze migawek
stosowane w fotografice, wzmacniacze, urządzenia elektryczne
do zgrzewania opakowań z tworzyw sztucznych, karty z obwodami
zintegrowanymi, karty inteligentne, złączki stosowane w elektryczności, 10 lampy kwarcowe do celów leczniczych, lampy ultrafioletowe do celów leczniczych, aparaty do masażu, rękawice do masażu,
przyrządy do masażu kosmetycznego, aparaty do pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi, 11 skarpetki podgrzewane elektryczne, armatura
do pieców, podgrzewacze do butelek dla niemowląt elektryczne, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia chłodnicze, komory chłodnicze, szafy chłodnicze, czajniki elektryczne, dywany ogrzewane
elektrycznie, elektryczne ekspresy do kawy, grzejniki elektryczne,
elementy grzejne, fajerki grzejne, filtry będące częściami instalacji
domowych lub przemysłowych, filtry do kawy elektryczne, filtry powietrza do klimatyzacji, formy do wypiekania ciasta, elektryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytkownice elektryczne, kuchenki, gofrownice elektryczne, urządzenia i instalacje do gotowania,
grzejniczki kieszonkowe, grzejniki do nóg, inhalatory stanowiące
sauny, elektryczne ekspresy do kawy, urządzenia do palenia kawy,
podgrzewacze do kąpieli, urządzenia do kąpieli w gorącym powietrzu, urządzenia klimatyzacyjne, koce podgrzewane elektrycznie
nie do celów leczniczych, palniki kuchenek, urządzenia do kuchenek
mikrofalowych, sprzęt kuchenny elektryczny, lampki elektryczne
na choinkę, palniki do lamp, lampy bakteriobójcze do oczyszczania
powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do układania włosów, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, rurowe lampy wyładowcze elektryczne do oświetlenia,
lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki lodówki, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, urządzenia do chłodzenia
mleka, aparatura chłodząca do napojów, podgrzewacze narzędzi
z żelaza, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia do opalania się, opiekacze do chleba, osprzęt do palników gazowych, żarówki oświetleniowe, aparaty do suszenia owoców, ruszty do palenisk, palniki do lamp,
palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, piece kuchenne,
piecyki do podgrzewania wody, płyty grzejne, podgrzewacze butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze łóżek, podgrzewacze
powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody stanowiące
aparaturę, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, pojemniki
chłodnicze, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura jonizacyjna do uzdatniania powietrza, instalacje do filtrowania
powietrza, instalacje klimatyzacyjne powietrza, suszarki powietrza,
urządzenia do chłodzenia powietrza, aparatura do kąpieli w powietrzu gorącym, aparatura na powietrze gorące, lampy do aparatów
projekcyjnych, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów
leczniczych, rożen, pręty do rożna, rożen stanowiący wyposażenie
kuchenne, elektryczny sprzęt kuchenny, ogrzewacze do stóp elek-
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tryczne lub nieelektryczne, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki
do włosów, suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, aparatura do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, szafy
chłodnicze, szybkowary elektryczne, ciśnieniowe szybkowary elektryczne, termofory, tostery, urządzenia elektryczne do produkcji jogurtów, wyciągi wentylacyjne, aparatura do wentylacji, klimatyzacji,
wentylatory stanowiące klimatyzację, wentylatory elektryczne
do użytku osobistego, podgrzewacze wody stosowane w aparaturach, instalacje do schładzania wody, urządzenia do filtrowania
wody, filtry do wody pitnej, regulatory do wyciągów stosowane
w ogrzewnictwie, zasuwy do wyciągów stosowane w ogrzewnictwie, wyciągi wentylacyjne, wyposażenie pieców, zamrażarki, zapalniczki do gazu, zaślepki do grzejników, zespół grzejny powietrzny,
urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, żarówki elektryczne,
14 budziki, chronografy stanowiące zegarki, przyrządy do chronometrii, chronometry będące zegarami o dużej dokładności, przybory
kuchenne z metali szlachetnych, pojemniki kuchenne z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, zegarki, zegary, zegary i zegarki elektryczne, 15 taśmy muzyczne perforowane, 16 pokrowce
na drukarki z materiałów nietekstylnych, taśmy nasączone tuszem
do drukarek komputerowych, drukarki przenośne stanowiące artykuły biurowe, filtry do kawy papierowe, taśmy i karty papierowe
do zapisu programów komputerowych, materiały piśmienne, niszczarki dokumentów do użytku biurowego, opakowania będące artykułami papierniczymi, papier do pakowania, torby do pakowania tj.
koperty, woreczki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kokardy z papieru, przyrządy do pisania, taśmy lub karty papierowe do zapisu
programów komputerowych, przybory szkolne stanowiące artykuły
piśmienne, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych,
18 torby podróżne, siatki na zakupy, torby na zakupy, 20 zaciski
do kabli niemetalowe, uchwyty, zaciski z tworzyw sztucznych do kabli lub rur, kosze z pokrywką, np. bieliźniarki, kółka samonastawne
do mebli niemetalowe, meble, kółka niemetalowe do mebli, osprzęt
niemetalowy do mebli, przegrody drewniane do mebli, meble metalowe, półki meblowe, osprzęt niemetalowy do mebli, stoliki ruchome
pod komputery, 21 urządzenia rozpylające do aerozoli nie do celów
medycznych, suszarki do bielizny, cedzaki będące przyborami gospodarstwa domowego, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, butelki chłodnicze, preparaty zawierające płyny wymiennocieplne do celów gospodarstwa domowego, zapewniające
chłodzenie żywności, czajniczki do herbaty nie z metali szlachetnych, narzędzia do czyszczenia uruchamiane ręcznie, deski do krojenia chleba, deski do krojenia do kuchni, deski do prasowania, pokrowce na deski do prasowania, deski pralnicze, ekspresy do kawy
nieelektryczne i nie z metali szlachetnych, elementy podtrzymujące
ruszt, filtry do kawy nieelektryczne, foremki do lodu, formy, foremki,
stanowiące przybory kuchenne, formy, foremki do ciast stanowiące
przybory kuchenne, froterki do parkietów nieelektryczne, frytkownice nieelektryczne, pokrywki do garnków, zamknięcia przykrywek
do garnków, garnki do gotowania na parze, nieelektryczne, garnki
kuchenne, garnki kuchenne będące kompletami, garnki nie z metali
szlachetnych, garnki utrzymujące ciepło nieelektryczne, gofrownice
do ciast nieelektryczne, przybory do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, grille kuchenne, grzebienie elektryczne, filtry do herbaty nie z metali szlachetnych, sitka do herbaty
nie z metali szlachetnych, zaparzaczki do herbaty nie z metali szlachetnych, imbryki nieelektryczne, ircha do czyszczenia, wodne aparaty do płukania jamy ustnej, dzbanki do parzenia kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy nieelektryczne i nie z metali szlachetnych,
młynki do kawy ręczne, serwisy do kawy nie z metali szlachetnych,
korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosze do użytku domowego nie z metali szlachetnych, kosze na odpadki, kosze na śmieci, formy, foremki kuchenne, przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, sprzęt kuchenny nieelektryczny, pojemniki kuchenne
nie z metali szlachetnych, szczotki do szkła lamp, lodówki przenośne
nieelektryczne, lodówki turystyczne nieelektryczne, pojemniki
do lodu, wiaderka do kostek lodu, urządzenia do produkcji makaronów ręczne, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, młynki do użytku domowego
ręczne, młynki domowe nieelektryczne, mopy, dziobki do naczyń,
pokrywki do naczyń, naczynia do mieszania koktajli, tj. shakery, naczynia do picia, naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napoi,
naczynia nie z metali szlachetnych, butelki na napoje dla podróżnych, koziołki pod noże na stół, odkurzacze nieelektryczne, otwieracze do butelek, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów do-
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mowych, pałeczki stanowiące sprzęt kuchenny, patelnie, płytki
zapobiegające kipieniu mleka, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, podstawki do żelazka, pojemniki do użytku w domu lub w kuchni
nie z metali szlachetnych, pojemniki na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice do polerowania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów domowych, materiały do polerowania, nabłyszczania z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni,
polewaczki, końcówki wylotowe, sitka do polewaczek, przesiewacze,
sita będące przyborami gospodarstwa domowego, przybory
do użytku domowego nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne
nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne nieelektryczne, zamknięcia przykrywek do garnków, pudelka na kanapki, pudełka
na słodycze nie z metali szlachetnych, rondle, ruszty kuchenne, sita
będące przyborami gospodarstwa domowego, sitka do herbaty
nie z metali szlachetnych, sitka do zaparzania herbaty nie z metali
szlachetnych, spryskiwacze, przyrządy do spryskiwaczy, stojaki
do suszenia prania, syfony do wody gazowanej, szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki elektryczne z wyjątkiem części maszyn, szkło do którego wprowadzono cienkie przewodniki elektryczne, szpikulce kuchenne metalowe, szpilki kuchenne
metalowe, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn ze stołu,
szybkowary nieelektryczne ściereczki do wycierania kurzu, ściereczki
do wycierania mebli, ściereczki impregnowane detergentem
do czyszczenia, ścierki do czyszczenia, ścierki do mycia podłóg, tarki
będące sprzętem kuchennym, termoizolacyjne pojemniki na żywność, termosy, łyżki do polewania tłuszczu kuchenne, torby izotermiczne, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne do użytku domowego, wiaderka do lodu, wiadra, przyrządy do woskowania
i polerowania butów nieelektryczne, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów domowych, zbiorniki termoizolacyjne, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zraszacze, 28 urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, 34 kamienie do zapalniczek, zbiorniczki
z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, 35 usługi
świadczone w zakresie analizy kosztów, usługi polegające na przeprowadzaniu aukcji publicznych, usługi polegające na badaniu opinii
publicznej, usługi w zakresie badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie wypożyczania maszyn i urządzeń dla
biur, usługi w zakresie wykonywania dekoracji wystaw sklepowych,
usługi w zakresie doboru personelu za pomocą metod psychotechnicznych, usługi doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, usługi w zakresie dystrybucji materiałów
reklamowych tj. próbek, druków, prospektów, broszur, usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania w działalności artystycznej, usługi polegające na wykonywaniu ekspertyzy w zakresie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie eksportowania i importowania towarów, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowej bazy danych,
usługi w zakresie wykorzystania manekinów do celów reklamowych
i promowania sprzedaży, usługi w zakresie uaktualniania materiałów
reklamowych, usługi w zakresie organizowania wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie doradztwa w sprawach zarządzania personelem, usługi w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie rozlepiania plakatów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych, tj. ulotek,
prospektów, druków, próbek, usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, usługi w zakresie uaktualniania materiału reklamowego, usługi w zakresie wypożyczania materiału
reklamowego, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy korespondencyjnej, usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, usługi sekretarskie,
usługi w zakresie udzielania porad konsumentom, usługi w zakresie
udzielania informacji handlowych, usługi w zakresie sortowania danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie pomocy w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 usługi w zakresie udzielania
informacji finansowej, usługi finansowe, usługi w zakresie udzielania
informacji o ubezpieczeniach, usługi w zakresie udzielania informacji
bankowych, usługi w zakresie administrowania majątkiem nieruchomym, usługi w zakresie administrowania nieruchomościami, usługi
w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi w zakresie pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi powiernicze,
usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wynajmowania pomieszczeń biurowych stanowiących nieruchomości, usługi w zakresie zarządzania majątkiem, 37 usługi w zakresie instalowania, konserwacji
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oraz naprawy biurowych maszyn i urządzeń, usługi w zakresie czyszczenia budynków od wewnątrz i od zewnątrz, usługi w zakresie instalowania i naprawy elektrycznych urządzeń, usługi w zakresie naprawy fotograficznych aparatów, usługi w zakresie instalowania,
konserwacji i naprawy komputerów, usługi w zakresie montażu kuchennych urządzeń, usługi w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy maszyn, usługi w zakresie konserwacji mebli, 39 usługi w zakresie świadczenia usług kierowców, usługi w zakresie
magazynowania elektronicznych nośników danych lub dokumentów, usługi w zakresie wynajmowania magazynów, usługi w zakresie
pakowania towarów, 40 usługi w zakresie recyklingu odpadków i odpadów, usługi w zakresie wykonywania odbitek fotograficznych,
usługi w zakresie wywoływania filmów fotograficznych, usługi w zakresie kopiowania zdjęć, 41 usługi w zakresie publikowania tekstów
innych niż teksty reklamowe, 42 usługi w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania dekoracji wnętrz, usługi w zakresie projektowania opakowań, usługi
w zakresie projektowania, tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 315779
(220) 2018 03 19
(210) 483680
(151) 2018 11 08
(441) 2018 05 28
(732) 3S DATA CENTER SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Cloud 2 B
(540)

Kolor znaku: żółty, szary, biały
(531) 01.15.11, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania.
(111) 315780
(220) 2018 03 17
(210) 483664
(151) 2018 11 05
(441) 2018 05 28
(732) SLAVICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) TIME OUT
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji i stylizacji włosów, szampony, odżywki, lakiery, pianki, suche szampony, żele, gumy
stylizujące, 35 usługi sprzedaży: kosmetyków, kosmetyków do pielęgnacji i stylizacji włosów, szamponów, odżywek, lakierów, pianek,
suchych szamponów, żeli, gum stylizujących.
(111) 315781
(220) 2018 03 09
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) e-niedziela
(540)

(210) 483315

(531) 18.01.19, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.24, 26.04.02
(510), (511) 1 filmy, błony światłoczułe lecz nienaświetlone, preparaty
chemiczne stosowane w fotografice, emulsje fotograficzne, osłabiacze
fotograficzne, płytki fotograficzne o zwiększonej czułości, uczulacze
fotograficzne, wywoływacze fotograficzne, papier fotograficzny, papier na fotokopie, tkaniny na fotokopie, papier samo zabarwiający się
stosowany w fotografice, papier światłoczuły, preparaty do renowacji
płyt gramofonowych, zestawy składników do produkcji płyt gramofonowych, preparaty zapobiegające tworzeniu się osadów, 2 pojemniki
z tuszem, tonery do drukarek i fotokopiarek, pasty drukarskie stanowiące tusze, tusze drukarskie, tonery, tusze do fotokopiarek, 3 preparaty do czyszczenia, środki do czyszczenia glazury, kamień do polerowania, preparaty do polerowania, wybielacze stosowane w pralnictwie,
wosk pralniczy, preparaty do prania, 6 przewody do anten, kraty meta-
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lowe, metalowe kraty do okiennic, ruszty metalowe, foremki do lodu
metalowe, 7 torebki papierowe do odkurzaczy, maszyny do prania
bielizny, przyrządy do woskowania i polerowania butów elektryczne,
krajalnice do chleba, maszyny i urządzenia do czyszczenia elektryczne,
urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do czyszczenia pod
wysokim ciśnieniem, młynki do kawy inne niż o napędzie ręcznym,
malaksery, maszynki do siekania mięsa, miksery stanowiące maszyny,
miksery elektryczne do celów domowych, młynki do użytku domowego inne niż ręczne, młynki domowe elektryczne, maszyny do nadmuchu, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania napojów,
noże stanowiące części maszyn, noże elektryczne, nożyce elektryczne,
nożyczki elektryczne, obieraczki będące maszynami, odkurzacze,
oprzyrządowanie do odkurzaczy do rozpylania perfum lub środków
dezynfekcyjnych, torby do odkurzaczy, węże do odkurzaczy, ostrza
stanowiące części maszyn, otwieracze do puszek elektryczne, wyciskacze do owoców elektryczne domowe, maszyny do pakowania, urządzenia i sprzęt do pastowania i froterowania elektryczne, młynki
do pieprzu inne niż ręczne, pralki, prasownice, roboty kuchenne elektryczne, urządzenia do ssania powietrza, szczotki elektryczne, maszyny do szycia, uchwyty stanowiące części maszyn, wirówki stanowiące
maszyny, wirówki stanowiące młynki, wirówki stanowiące suszarki,
wirówki do mleka, zmywarki naczyń, maszyny do zszywania, urządzenia elektromechaniczne do produkcji żywności, 8 żelazka noży gniazdowych stanowiące narzędzia, zestawy do golenia, ręczne krajarki
do jarzyn, moździerze i tłuczki, rozdrabniacze do jarzyn, zestawy
do manicure elektryczne, żelazka do marszczenia, maszynki do golenia elektryczne lub nieelektryczne, maszynki do strzyżenia włosów,
elektryczne i nieelektryczne, noże do maszynek do mięsa stanowiące
narzędzia, nieelektryczne noże do otwierania konserw, noże do warzyw, przyrządy do ostrzenia, gilotynki do paznokci elektryczne lub
nieelektryczne, polerki do paznokci elektryczne lub nieelektryczne,
zestawy do pedicure, pilniki do paznokci, elektryczne, tłuczki do tłuczenia, maszynki do obcinania włosów elektryczne i nieelektryczne,
żelazka do karbowania, gofrowania, żelazka do szkliwienia glazurowania, żelazka nieelektryczne, żelazka profilowane, formierskie, żelazka
rurkowe do marszczenia, żelazka, narzędzia ręczne nieelektryczne,
żyletki, 9 celki akumulatorowe, kwasomierze do akumulatorów, naczynia do akumulatorów, skrzynki do akumulatorów, akumulatory elektryczne, płyty do akumulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do czyszczenia płyt
akustycznych, złącza, sprzęgacze akustyczne, filmy animowane, rysunkowe, alarmy antywłamaniowe, urządzenia ostrzegawcze antywłamaniowe, aparaty fotograficzne, automatyczne sekretarki, urządzenia
do ładowania baterii, baterie anodowe, baterie do latarek kieszonkowych, baterie do oświetlania, baterie elektryczne, baterie galwaniczne,
lampy błyskowe stosowane w fotografice, światła błyskowe stosowane jako sygnały świetlne, żarówki do lamp błyskowych stosowane
w fotografice, nośniki danych magnetycznych, dane na nośnikach
optycznych, aparaty do demakijażu elektryczne, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych, ścieżki zdalnego dostępu, drukarki
komputerowe, druty i przewody elektryczne, złącza do drutów, przewodów elektrycznych, dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe audio-wideo, dyski kompaktowe
będące nośnikami danych, urządzenia do czyszczenia dysków nagranych dźwiękiem, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, napędy dyskowe stosowane w informatyce, urządzenia do transmisji dźwięku, ekrany stosowane w fotografice, ekrany projekcyjne, baterie
elektryczne, przekaźniki elektryczne, złącza elektryczne, złącza
do przewodów elektrycznych, żelazka elektryczne, epidiaskopy będące rzutnikami, etykietki na towarach elektroniczne, filmy, błony naświetlone, filmy animowane, rysunkowe, filtry stosowane w fotografice, celowniki aparatów fotograficznych, futerały na przyrządy
i aparaturę fotograficzną, ociekacze do suszenia prac fotograficznych,
statywy do aparatów fotograficznych, suszarki do klisz fotograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do fotokopii, głośniki, szafki na głośniki, tuby na głośniki tubowe, taśmy do czyszczenia
głowic nagrywających, gniazdka, wtyczki i inne kontakty elektryczne,
gramofony, igły do gramofonów, ramiona tonowe do gramofonów,
regulatory prędkości do gramofonów, urządzenia do wymiany igieł
gramofonów, urządzenia do gier działające wyłącznie z odbiornikiem
telewizyjnym, aparatura do przetwarzania informacji, materiały
na przewody instalacji elektrycznych tj. druty, kable, kable elektryczne,
powłoki na kable elektryczne, tuleje złączowe do kabli elektrycznych,
kalkulatory, kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofo-
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nem, kamery wizyjne, wideokasety, wideokasety z grami, dyski kompaktowe optyczne, dyski kompaktowe audio-wideo, odtwarzacze płyt
kompaktowych, klawiatury komputerowe, pamięci komputerowe,
programy komputerowe nagrane, programy komputerowe software
ładowalne, programy gier komputerowych, sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego, nagrane, komputerowe urządzenia
peryferyjne zewnętrzne, software, oprogramowanie stale komputerowe nagrane, komputery, drukarki do komputerów, komputery przenośne podręczne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, aparatura
elektryczna do komutacji, laptopy stanowiące komputery, lasery
nie do celów medycznych, baterie do latarek kieszonkowych, lokówki
elektrotermiczne do włosów, lornetki, urządzenia do ładowania akumulatorów, magnetofony taśmowe, maszyny księgujące, maszyny liczące, wyzwalacze migawki stosowane w fotografice, migawki stosowane w fotografice, mikrofony, modemy, monitory stosowane
w programach komputerowych, monitory obrazowe wideo, podkładki pod myszy, myszy stosowane w informatyce, nadajniki stosowane
w telekomunikacji, dyski do nagrywania dźwięku, taśmy do narywania
dźwięku, mierniki czasu naświetlania stosowane w światłomierzach,
aparaty do nauczania, urządzenia do nawigacji dla pojazdów stosowane w komputerach pokładowych, urządzenia do nawigacji satelitarnej,
przyrządy nawigacyjne, magnetyczne nośniki informacji, optyczne
nośniki informacji, notesy elektroniczne, osłony obiektywów przeciwsłoneczne stosowane w optyce, obiektywy stanowiące soczewki stosowane w optyce, dyski obliczeniowe, przyrządy do obserwacji, odbiorniki audio-wideo, odbiorniki radiowe, odtwarzacze kaset,
urządzenia do odtwarzania dźwięku, przełączniki ogniw stosowane
w elektryczności, ogniwa elektryczne, aparaty elektrotermiczne
do ondulacji włosów, lampy optyczne, osłony końcówek wyjść elektrycznych, osobiste sterea będące odtwarzaczami, baterie do oświetlenia, pamięci komputerowe, urządzenia peryferyjne komputerowe,
płyty fonograficzne, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych,
urządzenia nawigacyjne dla pojazdów stosowane w komputerach pokładowych, urządzenia pomiarowe elektryczne, instrumenty pomiarowe, aparatura do powiększania stosowana w fotografice, procesory
będące centralnymi jednostkami przetwarzania, procesory tekstu,
aparaty projekcyjne, ekrany projekcyjne, telefony przenośne, urządzenia do przetwarzania informacji, przezrocza będące slajdami, przysłony stosowane w fotografice, publikacje elektroniczne stanowiące moduły ładowalne, radary, aparaty radiowe, radia samochodowe, radio
pagery, aparatura radiokomunikacyjna przenośna, aparatura radiotelefoniczna, odbiorniki radiowe, aparatura do rejestracji dźwięku, repondery telefoniczne, respiratory do filtrowania powietrza, aparatura
do rozrywki przystosowana wyłącznie do odbiorników telewizyjnych,
rzutniki do slajdów, skanery stosowane w informatyce, słuchawki, słuchawki telefoniczne, sterowniki akustyczne, styki elektryczne, styki
elektryczne z metali szlachetnych, symulatory do sterowania i kontroli
pojazdów, elektroniczne wskazówki emitujące światło, taśmy filmowe
naświetlone, taśmy magnetyczne, aparaty telefoniczne, przewody telefoniczne, urządzenia nadawcze do telefonów, telefony przenośne,
telegrafy stanowiące aparaty, telekopiarki, aparaty telewizorów, termometry nie do celów medycznych, translatory elektroniczne kieszonkowe, trójnogi do aparatów fotograficznych, filtry promieni ultrafioletowych stosowane w fotografice, wagi, aparaty wideo, taśmy
wideo, wideofony, instalacje elektryczne zapobiegające włamaniom,
urządzenia do układania włosów elektrotermiczne, wskaźniki temperatury, wyłączniki elektryczne, wyłączniki samoczynne, wyłączniki
zdalnie sterowane, wyzwalacze migawek stosowane w fotografice,
wzmacniacze, urządzenia elektryczne do zgrzewania opakowań
z tworzyw sztucznych, karty z obwodami zintegrowanymi, karty inteligentne, złączki stosowane w elektryczności, 10 lampy kwarcowe
do celów leczniczych, lampy ultrafioletowe do celów leczniczych, aparaty do masażu, rękawice do masażu, przyrządy do masażu kosmetycznego, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 11 skarpetki
podgrzewane elektrycznie, armatura do pieców, podgrzewacze
do butelek dla niemowląt elektryczne, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura
i urządzenia chłodnicze, komory chłodnicze, szafy chłodnicze, czajniki
elektryczne, dywany ogrzewane elektrycznie, elektryczne ekspresy
do kawy, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, fajerki grzejne, filtry
będące częściami instalacji domowych lub przemysłowych, filtry
do kawy elektryczne, filtry powietrza do klimatyzacji, formy do wypiekania ciasta, elektryczne, formy do wypiekania wafli, elektryczne, frytkownice elektryczne, kuchenki, gofrownice elektryczne, urządzenia
i instalacje do gotowania, grzejniczki kieszonkowe, grzejniki do nóg,
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inhalatory stanowiące sauny, elektryczne ekspresy do kawy, urządzenia do palenia kawy, podgrzewacze do kąpieli, urządzenia do kąpieli
w gorącym powietrzu, urządzenia klimatyzacyjne, koce podgrzewane
elektrycznie nie do celów leczniczych, palniki kuchenek, urządzenia
do kuchenek mikrofalowych, sprzęt kuchenny elektryczny, lampki
elektryczne na choinkę, palniki do lamp, lampy bakteriobójcze
do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do układania włosów, lampy elektryczne,
lampy oświetleniowe, rurowe lampy wyładowcze elektryczne
do oświetlenia, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, latarki
lodówki, aparatura i urządzenia do wytwarzania lodu, urządzenia
do chłodzenia mleka, aparatura chłodząca do napojów, podgrzewacze
narzędzi z żelaza, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza,
urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia do opalania się,
opiekacze do chleba, osprzęt do palników gazowych, żarówki oświetleniowe, aparaty do suszenia owoców, ruszty do palenisk, palniki
do lamp, palniki gazowe, nakładki do palników gazowych, piece kuchenne, piecyki do podgrzewania wody, płyty grzejne, podgrzewacze
butelek dla niemowląt elektryczne, podgrzewacze łóżek, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze talerzy, podgrzewacze wody stanowiące aparaturę, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, pojemniki chłodnicze, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza,
aparatura jonizacyjna do uzdatniania powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje klimatyzacyjne powietrza, suszarki powietrza,
urządzenia do chłodzenia powietrza, aparatura do kąpieli w powietrzu
gorącym, aparatura na powietrze gorące, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy na promienie ultrafioletowe inne niż do celów leczniczych, rożen, pręty do rożna, rożen stanowiący wyposażenie kuchenne, elektryczny sprzęt kuchenny, ogrzewacze do stóp elektryczne lub
nieelektryczne, suszarki do bielizny elektryczne, suszarki do włosów,
suszarki łazienkowe do rąk montowane przy umywalkach, aparatura
do suszenia, urządzenia i instalacje do suszenia, szafy chłodnicze,
szybkowary elektryczne, ciśnieniowe szybkowary elektryczne, termofory, tostery, urządzenia elektryczne do produkcji jogurtów, wyciągi
wentylacyjne, aparatura do wentylacji, klimatyzacji, wentylatory stanowiące klimatyzację, wentylatory elektryczne do użytku osobistego,
podgrzewacze wody stosowane w aparaturach, instalacje do schładzania wody, urządzenia do filtrowania wody, filtry do wody pitnej,
regulatory do wyciągów stosowane w ogrzewnictwie, zasuwy do wyciągów stosowane w ogrzewnictwœ, wyciągi wentylacyjne, wyposażenie pieców, zamrażarki, zapalniczki do gazu, zaślepki do grzejników,
zespół grzejny powietrzny, urządzenia i instalacje do zmiękczania
wody, żarówki elektryczne, 14 budziki, chronografy stanowiące zegarki, przyrządy do chronometrii, chronometry będące zegarami o dużej
dokładności, przybory kuchenne z metali szlachetnych, pojemniki kuchenne z metali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, zegarki,
zegary, zegary i zegarki elektryczne, 15 taśmy muzyczne perforowane,
16 pokrowce na drukarki z materiałów nietekstylnych, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych, drukarki przenośne stanowiące artykuły biurowe, filtry do kawy papierowe, taśmy i karty papierowe do zapisu programów komputerowych, materiały piśmienne,
niszczarki dokumentów do użytku biurowego, opakowania będące
artykułami papierniczymi, papier do pakowania, torby do pakowania
tj. koperty, woreczki z papieru lub z tworzyw sztucznych, kokardy z papieru, przyrządy do pisania, taśmy lub karty papierowe do zapisu programów komputerowych, przybory szkolne stanowiące artykuły piśmienne, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych, 18 torby
podróżne, siatki na zakupy, torby na zakupy, 20 zaciski do kabli niemetalowe, uchwyty, zaciski z tworzyw sztucznych do kabli lub rur, kosze
z pokrywką, np. bieliźniarki, kółka samonastawne do mebli niemetalowe, meble, kółka niemetalowe do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli, przegrody drewniane do mebli, meble metalowe, półki meblowe,
osprzęt niemetalowy do mebli, stoliki ruchome pod komputery,
21 urządzenia rozpylające do aerozoli nie do celów medycznych, suszarki do bielizny, cedzaki będące przyborami gospodarstwa domowego, wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, butelki
chłodnicze, preparaty zawierające płyny wymiennocieplne do celów
gospodarstwa domowego, zapewniające chłodzenie żywności, czajniczki do herbaty nie z metali szlachetnych, narzędzia do czyszczenia
uruchamiane ręcznie, deski do krojenia chleba, deski do krojenia
do kuchni, deski do prasowania, pokrowce na deski do prasowania,
deski pralnicze, ekspresy do kawy nieelektryczne i nie z metali szlachetnych, elementy podtrzymujące ruszt, filtry do kawy nieelektryczne, foremki do lodu, formy, foremki, stanowiące przybory kuchenne,
formy, foremki do ciast stanowiące przybory kuchenne, froterki
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do parkietów nieelektryczne, frytkownice nieelektryczne, pokrywki
do garnków, zamknięcia przykrywek do garnków, garnki do gotowania na parze, nieelektryczne, garnki kuchenne, garnki kuchenne będące kompletami, garnki nie z metali szlachetnych, garnki utrzymujące
ciepło nieelektryczne, gofrownice do ciast nieelektryczne, przybory
do użytku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, grille kuchenne, grzebienie elektryczne, filtry do herbaty nie z metali szlachetnych, sitka do herbaty nie z metali szlachetnych, zaparzaczki
do herbaty nie z metali szlachetnych, imbryki nieelektryczne, ircha
do czyszczenia, wodne aparaty do płukania jamy ustnej, dzbanki
do parzenia kawy nieelektryczne, ekspresy do kawy nieelektryczne
i nie z metali szlachetnych, młynki do kawy ręczne, serwisy do kawy
nie z metali szlachetnych, korkociągi, kosmetyczki na przybory toaletowe, kosze do użytku domowego nie z metali szlachetnych, kosze
na odpadki, kosze na śmieci, formy, foremki kuchenne, przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, sprzęt kuchenny nieelektryczny, pojemniki kuchenne nie z metali szlachetnych, szczotki do szkła lamp,
lodówki przenośne nieelektryczne, lodówki turystyczne nieelektryczne, pojemniki do lodu, wiaderka do kostek lodu, urządzenia do produkcji makaronów ręczne, mieszalniki nieelektryczne do celów domowych, mieszarki ręczne do sporządzania koktajli, młynki do użytku
domowego ręczne, młynki domowe nieelektryczne, mopy, dziobki
do naczyń, pokrywki do naczyń, naczynia do mieszania koktajli, tj. shakery, naczynia do picia, naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych
napoi, naczynia nie z metali szlachetnych, butelki na napoje dla podróżnych, koziołki pod noże na stół, odkurzacze nieelektryczne, otwieracze do butelek, wyciskacze do owoców nieelektryczne do celów
domowych, pałeczki stanowiące sprzęt kuchenny, patelnie, płytki zapobiegające kipieniu mleka, pochłaniacze dymu do użytku domowego, podgrzewacze butelek dla niemowląt nieelektryczne, podstawki
do żelazka, pojemniki do użytku w domu lub w kuchni nie z metali
szlachetnych, pojemniki na słodycze nie z metali szlachetnych, rękawice do polerowania, urządzenia i aparaty nieelektryczne do polerowania do celów domowych, materiały do polerowania, nabłyszczania
z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, polewaczki, końcówki wylotowe, sitka do polewaczek, przesiewacze, sita będące przyborami
gospodarstwa domowego, przybory do użytku domowego nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, przybory kuchenne nieelektryczne, zamknięcia przykrywek do garnków,
pudelka na kanapki, pudełka na słodycze nie z metali szlachetnych,
rondle, ruszty kuchenne, sita będące przyborami gospodarstwa domowego, sitka do herbaty nie z metali szlachetnych, sitka do zaparzania herbaty nie z metali szlachetnych, spryskiwacze, przyrządy do spryskiwaczy, stojaki do suszenia prania, syfony do wody gazowanej,
szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne, szczotki
elektryczne z wyjątkiem części maszyn, szkło do którego wprowadzono cienkie przewodniki elektryczne, szpikulce kuchenne metalowe,
szpilki kuchenne metalowe, szufelki lub urządzenia do zbierania okruszyn ze stołu, szybkowary nieelektryczne, ściereczki do wycierania
kurzu, ściereczki do wycierania mebli, ściereczki impregnowane detergentem do czyszczenia, ścierki do czyszczenia, ścierki do mycia podłóg, tarki będące sprzętem kuchennym, termoizolacyjne pojemniki
na żywność, termosy, łyżki do polewania tłuszczu kuchenne, torby
izotermiczne, trzepaczki nieelektryczne, ubijaczki nieelektryczne
do użytku domowego, wiaderka do lodu, wiadra, przyrządy do woskowania i polerowania butów nieelektryczne, wyciskacze do owoców
nieelektryczne do celów domowych, zbiorniki termoizolacyjne, zmywaki ścierne do celów kuchennych, zraszacze, 28 urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, 34 kamienie do zapalniczek, zbiorniczki
z gazem do zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, 35 usługi
świadczone w zakresie analizy kosztów, usługi polegające na przeprowadzaniu aukcje publicznych, usługi polegające na badaniu opinii publicznej, usługi w zakresie badania w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie wypożyczania maszyn i urządzeń dla biur,
usługi w zakresie wykonywania dekoracji wystaw sklepowych, usługi
w zakresie doboru personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
usługi doradztwa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, usługi w zakresie dystrybucji materiałów reklamowych
tj. próbek, druków, prospektów, broszur, usługi w zakresie profesjonalnego zarządzania w działalności artystycznej, usługi polegające
na wykonywaniu ekspertyzy w zakresie działalności gospodarczej,
usługi w zakresie informacji o działalności gospodarczej, usługi w zakresie eksportowania i importowania towarów, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowej bazy danych, usługi w zakresie
wykorzystania manekinów do celów reklamowych i promowania
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sprzedaży, usługi w zakresie uaktualniania materiałów reklamowych,
usługi w zakresie organizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie doradztwa w sprawach zarządzania personelem, usługi w zakresie rekrutacji personelu, usługi w zakresie rozlepiania plakatów reklamowych, usługi w zakresie rozpowszechniania
materiałów reklamowych, tj. ulotek, prospektów, druków, próbek,
usługi w zakresie reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe, usługi
w zakresie uaktualniania materiału reklamowego, usługi w zakresie
wypożyczania materiału reklamowego, usługi w zakresie publikowania tekstów reklamowych, usługi w zakresie reklamy korespondencyjnej, usługi w zakresie reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, usługi
sekretarskie, usługi w zakresie udzielania porad konsumentom, usługi
w zakresie udzielania informacji handlowych, usługi w zakresie sortowania danych w bazach komputerowych, usługi w zakresie pomocy
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, 36 usługi w zakresie udzielania informacji finansowej, usługi finansowe, usługi w zakresie udzielania informacji o ubezpieczeniach, usługi w zakresie udzielania informacji bankowych, usługi w zakresie administrowania majątkiem
nieruchomym, usługi w zakresie administrowania nieruchomościami,
usługi w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi w zakresie
pośrednictwa w sprawach majątku nieruchomego, usługi powiernicze, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie wynajmowania pomieszczeń biurowych stanowiących nieruchomości, usługi w zakresie
zarządzania majątkiem, 37 usługi w zakresie instalowania, konserwacji
oraz naprawy biurowych maszyn i urządzeń, usługi w zakresie czyszczenia budynków od wewnątrz i od zewnątrz, usługi w zakresie instalowania i naprawy elektrycznych urządzeń, usługi w zakresie naprawy
fotograficznych aparatów, usługi w zakresie instalowania, konserwacji
i naprawy komputerów, usługi w zakresie montażu kuchennych urządzeń, usługi w zakresie instalowania, konserwacji i naprawy maszyn,
usługi w zakresie konserwacji mebli, 39 usługi w zakresie świadczenia
usług kierowców, usługi w zakresie magazynowania elektronicznych
nośników danych lub dokumentów, usługi w zakresie wynajmowania
magazynów, usługi w zakresie pakowania towarów, 40 usługi w zakresie recyklingu odpadków i odpadów, usługi w zakresie wykonywania
odbitek fotograficznych, usługi w zakresie wywoływania filmów fotograficznych, usługi w zakresie kopiowania zdjęć, 41 usługi w zakresie
publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 usługi w zakresie doradztwa w sprawach sprzętu komputerowego, usługi w zakresie
konserwacji oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projektowania dekoracji wnętrz, usługi w zakresie projektowania opakowań, usługi w zakresie projektowania, tworzenia i utrzymywania stron
internetowych dla osób trzecich.

(111) 315782
(220) 2017 06 22
(210) 473241
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 02
(732) STUDIO BUFFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ROMEO I JULIA 3D
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku
lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt
przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia,
16 papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych
klasach, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne,
materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów
domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie,
maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe [z wyjątkiem aparatów), materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach),
czcionki drukarskie, matryce, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna.
(111) 315783
(151) 2018 11 13

(220) 2017 05 18
(441) 2018 07 02

(210) 471875

Nr 3/2019

(732) A4ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ACADEMY
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.21, 26.03.23
(510), (511) 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, kształcenie praktyczne,
kultura fizyczna, kursy korespondencie, nauczanie indywidualne,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie
zawodów sportowych, produkcja filmów, innych niż reklamowe, prowadzenie zajęć fitness, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, sport wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem
pojazdów, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie,
42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie oprogramowania komputerowego.
(111) 315784
(220) 2017 02 17
(210) 467754
(151) 2018 11 08
(441) 2017 09 18
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) hotelservice Podłogi VC 570
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące zawarte w klasie 3, uniwersalne środki i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni wodoodpornych, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty
do podłóg, preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych,
preparaty do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty
do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty zapobiegające osadzaniu się zatłuszczeń, preparaty czyszczące do samochodów, szampony samochodowe, wszystkie wyżej
wymienione towary z lub bez składników dezynfekujących.
(111) 315785
(220) 2016 11 25
(210) 464372
(151) 2018 11 07
(441) 2017 03 13
(732) WATOŁA PRZEMYSŁAW FARMAPLUS, Gliwice, PL.
(540) KOTEK
(510), (511) 3 kremy i balsamy kosmetyczne.
(111) 315786
(220) 2016 10 06
(210) 462354
(151) 2018 11 22
(441) 2018 07 16
(732) 6B47 POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Silesia Outlet
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(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej
ubrań, obuwia, nakryć głowy, dodatków odzieżowych, toreb, walizek
i plecaków, kosmetyków, sprzętu TV i AGD, urządzeń elektronicznych
i akcesoriów do nich, artykułów wyposażenia wnętrz, sprzętu sportowego, produktów spożywczych i gastronomicznych, usługi reklamowe i promocyjne, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi franchisingowe, wynajem powierzchni reklamowych,
organizacja targów i wystaw handlowych, usługi informacyjne dla
konsumentów, 36 wynajem powierzchni handlowej i usługowej, wynajem nieruchomości, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi finansowe i doradztwo w tym zakresie, usługi ubezpieczeniowe i doradztwo w tym zakresie, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 43 usługi restauracyjne świadczone przez restauracje, bary, kawiarnie, usługi cateringowe.

(111) 315787
(220) 2016 09 09
(210) 461280
(151) 2018 11 14
(441) 2017 01 02
(732) CALDENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Trępnowy, PL.
(540) SYNERGIE
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem rolniczym, usługi doradcze
dotyczące promocji sprzedaży, doradztwo, konsultacje i pomoc
w zakresie reklamy, marketingu i promocji, organizowanie imprez,
wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych
i reklamowych, udostępnianie powierzchni reklamowej, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych, usługi
konsultacji biznesowych w branży rolniczej, udzielanie informacji
dotyczących działalności gospodarczej w zakresie przemysłu rolniczego, 42 hosting portali internetowych, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów
internetowych, projektowanie portali sieciowych, projektowanie,
tworzenie, hosting i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, tworzenie, projektowanie, opracowywanie i utrzymywanie witryn internetowych na rzecz osób trzecich, projektowanie,
zarządzanie i nadzór forum dyskusyjnych on-line, usługi badawcze
w zakresie rolnictwa, usługi informacyjne dotyczące bezpieczeństwa
nawozów stosowanych w rolnictwie, usługi informacyjne dotyczące
bezpieczeństwa substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie,
specjalistyczne usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie chemii
rolniczej, usługi w zakresie oceniania skuteczności rolniczych środków chemicznych, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line,
doradztwo prawne, badania prawne.
(111) 315788
(220) 2016 08 05
(210) 460024
(151) 2018 11 19
(441) 2017 02 27
(732) MORELE.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) pupilo.pl
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aukcje publiczne, badania rynku, dystrybucja materiałów reklamowych,
próbek, druków, prospektów, broszur, dekorowanie wystaw sklepowych, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia działalności
reklamowo-promocyjnej, gromadzenie i udostępnianie informacji,
informacja o działalności handlowej, fotokopiowanie, organizowanie
działalności gospodarczej, organizowanie wystaw w celach handlowych i reklamowych, obsługa baz danych dostępnych przez Internet,
pozyskiwanie baz danych do komputerowych baz danych, pokazy
towarów, sortowanie danych w bazach komputerowych, promocja,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, uaktualnianie materiału reklamowego, usługi reklamowe i promocyjne, usługi
reklamowe świadczone za pośrednictwem mediów w tym globalnej
sieci komputerowej Internet, telewizji, radia, prasy, usługi pośrednictwa handlowego przez sieć komputerową Internet, wynajmowanie
miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, informacja handlowa, prezentacja oferty handlowej
w Internecie, promocja sprzedaży, dostarczanie informacji handlowej,
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prezentacja oferty handlowej w Internecie, organizowanie giełd, aukcji, przetargów, pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych.

(111) 315789
(220) 2016 03 16
(210) 453743
(151) 2018 11 16
(441) 2016 06 20
(732) MARBA-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Miszewko, PL.
(540) bjorn
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały, czerwony
(531) 03.01.14, 26.04.04, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów
nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy
i torby podróżne, parasolki, parasole i laski, bicze, uprzęże i wyroby
rymarskie, 28 gry i zabawki, art. sportowe i gimnastyczne, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej.
(111) 315790
(220) 2016 01 15
(210) 451338
(151) 2018 11 15
(441) 2016 04 25
(732) ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Atmosphere RESTAURANT
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 02.09.01, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.08, 26.11.09
(510), (511) 29 anchois, bekon, bita śmietana, bulion, chrupki owocowe i ziemniaczane, chipsy owocowe i ziemniaczane, drób nieżywy, dziczyzna nieżywa, dżemy, grzyby konserwowane, galarety mięsne, pasta
z ciecierzycy, jaja, mleko i mleczne produkty, kiełbasy, kiszone warzywa, masła, masło arachidowe, kokosowe, czekoladowe, kakaowe, oleje, tłuszcze, kompot, konserwy mięsne, konserwy rybne, nieżywe krewetki, krokiety, nieżywe małże, krem na bazie masła, miąższ owoców,
mięso, mleko sojowe, mrożone owoce, orzechy preparowane, owoce
kandyzowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, sałatki owocowe, pasztet z wątróbki, przekąski na bazie owoców, rodzynki, przetwory i potrawy na bazie grzybów i ziół, przetwory i potrawy na bazie
ziemniaków, potrawy rybne, ryby nieżywe, sałatki warzywne, wątroba,
wędliny, wieprzowina, wiórki kokosowe, placki ziemniaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, zupy, składniki do sporządzania zup, 30 guma
do żucia nie do celów medycznych, 35 usługi przekazywania informacji handlowej, organizowanie prezentacji, wystaw handlowych, prezentowanie i informowanie o artykułach spożywczych w Internecie,
konsulting w zakresie działalności gastronomicznej.
(111) 315791
(220) 2015 11 06
(210) 448951
(151) 2018 11 30
(441) 2016 02 15
(732) H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) HE EUROPEJSKI since 1857
(540)

Kolor znaku: bordowy
(531) 27.05.01, 29.01.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18
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(510), (511) 35 organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, 36 administrowanie nieruchomościami,
dzierżawa nieruchomości, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, przyjęć,
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 43 hotele, restauracje.

(111) 315792
(220) 2015 11 06
(210) 448949
(151) 2018 11 30
(441) 2016 02 15
(732) H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) HE
(540)

Kolor znaku: bordowy
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, 36 administrowanie nieruchomościami,
dzierżawa nieruchomości, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów, przyjęć,
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, 43 hotele, restauracje.
(111) 315793
(220) 2015 04 17
(210) 441506
(151) 2018 11 20
(441) 2015 08 03
(732) BIEŃKOWSKA HANNA HANNAH, Piaseczno, PL.
(540) HANNAH
(540)

(531) 09.01.01, 09.05.01, 09.05.02, 27.05.01, 27.05.04
(510), (511) 26 koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka,
szpilki i igły, sztuczne kwiaty, 40 obróbka materiałów: aplikacja monogramów na odzież, aplikacja motywów na tkaniny, formowanie
tekstyliów, krawiectwo, krojenie materiałów, tkanin, krojenie tekstyliów, nakładanie wykończeń na tkaniny, przeróbki odzieży-produkcja
na zamówienie, szycie odzieży na miarę, udzielanie informacji związanych z krawiectwem, usługi krawieckie, 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe
i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 315794
(220) 2014 12 01
(151) 2018 11 13
(441) 2015 03 16
(732) Lampenwelt GmbH, Schlitz, DE.
(540) lampy.pl
(540)
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oświetlenie acetylenowe, świetlny osprzęt do wanien, świetlne instalacje do kąpieli, lampy do oświetlania akwarium, instalacje oświetleniowe do statków powietrznych, urządzenia i instalacje do oświetlenia, urządzenia do oświetlania pojazdów, urządzenia do oświetlania
za pomocą diod elektroluminescencyjnych, lampy oświetleniowe,
przeciwoślepieniowe urządzenia do pojazdów, latarki, lampy łukowe, lampki elektryczne na choinkę, oświetlenie sufitowe, świetlna
aparatura do dezynfekcji, lampy wyładowcze elektryczne do oświetlania, pochodnie, reflektory do pojazdów, reflektory samochodowe,
oprawki do lamp elektrycznych, lampy do układania włosów, lampy
gazowe żarówki oświetleniowe, elektryczne żarniki do lamp, lampy
górnicze, świecące numery do domów, węgiel do lamp łukowych, żyrandole, lampy laboratoryjne, elektryczne lampy, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, lampy kierunkowskazów do samochodów,
palniki do lamp, szkła do lamp, osłony do lamp, klosze do lamp, rury
do lamp, abażury do lamp, stelaże do abażurów do lamp, lampiony,
latarnie oświetleniowe, światła do pojazdów, światła do samochodów, lampy luminescencyjne rurowe do oświetlania, rozpraszacz
światła, bakteriobójcze lampy do oczyszczania powietrza, palniki
naftowe, lampy do aparatów projekcyjnych, reflektory do lamp, lampy bezpieczeństwa, lampy uliczne, nurkowe lampy, lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, światła rowerowe, 35 usługi
handlu detalicznego i hurtowego, również przez Internet, zakresu
lamp, urządzeń oświetleniowych, wyrobów elektrycznych i wyrobów elektronicznych, reklama.

(111) 315795
(220) 2018 04 04
(210) 484470
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 16
(732) MELISSA KIKIZAS ANONYMI VIOMICHANIKI KAI EMPORIKI
ETAIRIA TROFIMON, Ateny, GR.
(540) Primo Gusto
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, czerwony, biały
(531) 26.04.04, 26.04.22, 26.11.02, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 pomidory przetworzone i produkty z pomidorów,
pasty pomidorowe, przecier pomidorowy, sok pomidorowy do gotowania, jadalne oleje i tłuszcze, oliwki konserwowane, 30 makarony, makarony tradycyjne, makarony zawierające nadzienia, makaron
pełnoziarnisty, tortellini, pierożki ravioli, mąka i produkty zbożowe,
kasza manna, proszek do pieczenia, syropy i melasa, drożdże, sosy
[przyprawy], sosy do makaronów, sosy pomidorowe.
(111) 315796
(220) 2018 04 04
(210) 484450
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 09
(732) SZARKOWSKI RYSZARD BETON HOLDING, Sokółka, PL.
(540) SOKÓŁ
(540)

(210) 436303

Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnoszary
(531) 13.01.06, 13.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 migające światła sygnalizacyjne, lampy błyskowe
do fotografii, błyskowe żarówki do lamp używanych w fotografii,
lampy używane w ciemniach fotograficznych, lampy wyładowcze
elektryczne inne niż do oświetlenia, diody świecące LED, lampy
optyczne, latarnie sygnalizacyjne, lampy elektronowe próżniowe,
drogowe światła sygnalizacyjne, wzmacniacze lampowe, 11 urządzenia do oświetlania, świetlne urządzenia do wanien z hydromasażem,

(531) 03.07.01, 03.07.19, 03.07.24, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 4 antracyt, węgiel kamienny, węgiel drzewny, pył węglowy, mieszaniny węgla z biokomponentami, mieszaniny węgla
z biomasą, paliwo z biomasy, brykiety, koks, drewno opałowe, torf
[paliwo], ekogroszek, pelety.
(111) 315797
(220) 2018 03 31
(210) 484359
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) IMPRESSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) impression
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(510), (511) 3 detergenty do prania, zmiękczacze do tkanin, chusteczki antystatyczne do suszarek.

(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi sprzedaży
detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z nakryciami głowy.
(111) 315798
(220) 2018 03 29
(210) 484222
(151) 2018 11 09
(441) 2018 07 09
(732) RUPIŃSKA KATARZYNA SWING, Szumowo, PL.
(540) LOOKING SHITTY FEELING PRETTY
(510), (511) 25 bluzki, T-shirty, koszulki, bluzy, topy, koszule, podkoszulki.
(111) 315799
(220) 2018 03 28
(210) 484159
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) INSOFT-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) PC-SCO
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 sprzedaż oprogramowania komputerowego systemem „on-line”, a także w sklepach i w sklepach internetowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, usługi systematyzacji danych komputerowych baz danych,
komputerowe zarządzanie zbiorami informatycznymi, 42 projektowanie oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych, instalowanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja programów komputerowych, elektroniczna
konwersja danych lub programów komputerowych.
(111) 315800
(220) 2018 03 26
(210) 484088
(151) 2018 11 29
(441) 2018 08 06
(732) OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) OK SYSTEM
(510), (511) 9 karty kodowane, karty z mikroprocesorem, karty
z chipem, karty identyfikujące, karty elektroniczne, karty magnetyczne, karty zakodowane magnetycznie, magnetyczne karty identyfikujące, dyski do rejestracji dźwięku, dyski magnetyczne, dyski
kompaktowe, kodery magnetyczne, mikroprocesory, urządzenia
do przetwarzania danych, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki informacji, czytniki kodów, w tym kodów kreskowych,
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kart kodowanych
magnetycznie, 35 reklama, badania rynku, usługi w zakresie programów lojalnościowych i motywacyjnych, prowadzenie programów
lojalnościowych i motywacyjnych, obsługa programów lojalnościowych, usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, badania marketingowe, badania opinii publicznej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie targów w celach reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie w działalności
handlowej, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej,
prace biurowe, 41 usługi w zakresie wypoczynku inne niż zakwaterowanie i wyżywienie, usługi w zakresie poprawiania kondycji
i zdrowia, usługi w zakresie kultury fizycznej, usługi klubowe, usługi
w zakresie rekreacji, usługi w zakresie sportu, organizowanie wypoczynku w zakresie innym niż zakwaterowanie i wyżywienie, organizowanie i obsługa konkursów, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie rekreacji, organizowanie rozrywki, organizowanie
zajęć sportowych, organizowanie zajęć w celu poprawiania kondycji
i zdrowia, informacja o rozrywce, informacja o poprawianiu kondycji
i zdrowia, informacja o rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o zajęciach sportowych, informacja o wypoczynku,
informacja o biletach na imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 315801
(220) 2011 07 20 K
(151) 2018 11 05
(441) 2013 10 14
(732) THE DIAL CORPORATION, SCOTTSDALE, US.
(540) PUREX COMPLETE
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(111) 315802
(220) 2018 03 26
(210) 484085
(151) 2018 11 29
(441) 2018 08 06
(732) OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) OK SYSTEM
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 26.01.05, 26.01.10, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 karty kodowane, karty z mikroprocesorem, karty
z chipem, karty identyfikujące, karty elektroniczne, karty magnetyczne, karty zakodowane magnetycznie, magnetyczne karty identyfikujące, dyski do rejestracji dźwięku, dyski magnetyczne, dyski
kompaktowe, kodery magnetyczne, mikroprocesory, urządzenia
do przetwarzania danych, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki informacji, czytniki kodów, w tym kodów kreskowych,
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kart kodowanych
magnetycznie, 35 reklama, badania rynku, usługi w zakresie programów lojalnościowych i motywacyjnych, prowadzenie programów
lojalnościowych i motywacyjnych, obsługa programów lojalnościowych, usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, badania marketingowe, badania opinii publicznej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie targów w celach reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie w działalności
handlowej, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej,
prace biurowe, 41 usługi w zakresie wypoczynku inne niż zakwaterowanie i wyżywienie, usługi w zakresie poprawiania kondycji
i zdrowia, usługi w zakresie kultury fizycznej, usługi klubowe, usługi
w zakresie rekreacji, usługi w zakresie sportu, organizowanie wypoczynku w zakresie innym niż zakwaterowanie i wyżywienie, organizowanie i obsługa konkursów, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie rekreacji, organizowanie rozrywki, organizowanie
zajęć sportowych, organizowanie zajęć w celu poprawiania kondycji
i zdrowia, informacja o rozrywce, informacja o poprawianiu kondycji
i zdrowia, informacja o rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o zajęciach sportowych, informacja o wypoczynku,
informacja o biletach na imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe.
(111) 315803
(220) 2018 03 26
(210) 484079
(151) 2018 11 29
(441) 2018 08 06
(732) OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) OK SYSTEM
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 26.01.05, 26.01.10, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 karty kodowane, karty z mikroprocesorem, karty
z chipem, karty identyfikujące, karty elektroniczne, karty magnetyczne, karty zakodowane magnetycznie, magnetyczne karty identyfikujące, dyski do rejestracji dźwięku, dyski magnetyczne, dyski
kompaktowe, kodery magnetyczne, mikroprocesory, urządzenia
do przetwarzania danych, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki informacji, czytniki kodów, w tym kodów kreskowych,
czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kart kodowanych
magnetycznie, 35 reklama, badania rynku, usługi w zakresie programów lojalnościowych i motywacyjnych, prowadzenie programów
lojalnościowych i motywacyjnych, obsługa programów lojalnościowych, usługi administracyjne w zakresie kart lojalnościowych, badania marketingowe, badania opinii publicznej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, organizowanie targów w celach reklamowych,
wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie w działalności
handlowej, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej,
prace biurowe, 41 usługi w zakresie wypoczynku inne niż zakwa-
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terowanie i wyżywienie, usługi w zakresie poprawiania kondycji
i zdrowia, usługi w zakresie kultury fizycznej, usługi klubowe, usługi
w zakresie rekreacji, usługi w zakresie sportu, organizowanie wypoczynku w zakresie innym niż zakwaterowanie i wyżywienie, organizowanie i obsługa konkursów, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie rekreacji, organizowanie rozrywki, organizowanie
zajęć sportowych, organizowanie zajęć w celu poprawiania kondycji
i zdrowia, informacja o rozrywce, informacja o poprawianiu kondycji
i zdrowia, informacja o rekreacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o zajęciach sportowych, informacja o wypoczynku,
informacja o biletach na imprezy kulturalne, rozrywkowe i sportowe.

(111) 315804
(220) 2018 03 23
(210) 483994
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) SOLBABY
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe,
napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty
przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe,
10 wyroby medyczne mianowicie: kroplomierze do celów medycznych, kroplomierze do celów leczniczych, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, buteleczki z kroplomierzem do celów
medycznych, aplikatory do leków, urządzenia do podawania leków,
spraye [aerozole] do celów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych, urządzenia medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów
farmaceutycznych, urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów farmaceutycznych do ciała człowieka, aspiratory do nosa,
elektryczne aspiratory do odciągania plwocin, ręczne aspiratory
do odciągania plwocin, plastry do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory
do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, pojemniki do aplikowania leków, artykuły do karmienia
i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające], buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, butelki
do przechowywania mleka matki, gryzaki na ząbkowanie, inhalatory,
kubeczki do podawania leków, laktatory, łyżki do podawania leków,
odciągacze mleka z piersi, smoczki, zamknięcia do butelek do karmienia, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje witaminizowane,
napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw.
(111) 315805
(220) 2018 03 23
(210) 483990
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) dierol Gastro
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, żółty, ciemnoniebieski,
niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe,
napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty
przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe,
10 wyroby medyczne mianowicie: kroplomierze do celów medycznych, kroplomierze do celów leczniczych, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, buteleczki z kroplomierzem do celów
medycznych, aplikatory do leków, urządzenia do podawania leków,
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spraye [aerozole] do celów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych, urządzenia medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów
farmaceutycznych, urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów farmaceutycznych do ciała człowieka, aspiratory do nosa,
elektryczne aspiratory do odciągania plwocin, ręczne aspiratory
do odciągania plwocin, plastry do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory
do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, pojemniki do aplikowania leków, artykuły do karmienia
i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające], buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, butelki
do przechowywania mleka matki, gryzaki na ząbkowanie, inhalatory,
kubeczki do podawania leków, laktatory, łyżki do podawania leków,
odciągacze mleka z piersi, smoczki, zamknięcia do butelek do karmienia, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje witaminizowane,
napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw.

(111) 315806
(220) 2018 03 23
(210) 483989
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) dierol Forte
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, żółty, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe,
napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty
przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe,
10 wyroby medyczne mianowicie: kroplomierze do celów medycznych, kroplomierze do celów leczniczych, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, buteleczki z kroplomierzem do celów
medycznych, aplikatory do leków, urządzenia do podawania leków,
spraye [aerozole] do celów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych, urządzenia medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów
farmaceutycznych, urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów farmaceutycznych do ciała człowieka, aspiratory do nosa,
elektryczne aspiratory do odciągania plwocin, ręczne aspiratory
do odciągania plwocin, plastry do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory
do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, pojemniki do aplikowania leków, artykuły do karmienia
i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające], buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, butelki
do przechowywania mleka matki, gryzaki na ząbkowanie, inhalatory,
kubeczki do podawania leków, laktatory, łyżki do podawania leków,
odciągacze mleka z piersi, smoczki, zamknięcia do butelek do karmienia, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje witaminizowane,
napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw.
(111) 315807
(220) 2018 03 23
(210) 483986
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) DIEROL
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe,
napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty
przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [le-
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karstwa], guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe,
10 wyroby medyczne mianowicie: kroplomierze do celów medycznych, kroplomierze do celów leczniczych, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, buteleczki z kroplomierzem do celów
medycznych, aplikatory do leków, urządzenia do podawania leków,
spraye [aerozole] do celów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych, urządzenia medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów
farmaceutycznych, urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów farmaceutycznych do ciała człowieka, aspiratory do nosa,
elektryczne aspiratory do odciągania plwocin, ręczne aspiratory
do odciągania plwocin, plastry do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory
do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, pojemniki do aplikowania leków, artykuły do karmienia
i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające], buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, butelki
do przechowywania mleka matki, gryzaki na ząbkowanie, inhalatory,
kubeczki do podawania leków, laktatory, łyżki do podawania leków,
odciągacze mleka z piersi, smoczki, zamknięcia do butelek do karmienia, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje witaminizowane,
napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw.

(111) 315808
(220) 2018 03 23
(210) 483985
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) SOLKIDS
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe,
napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty
przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe,
10 wyroby medyczne mianowicie: kroplomierze do celów medycznych, kroplomierze do celów leczniczych, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, buteleczki z kroplomierzem do celów
medycznych, aplikatory do leków, urządzenia do podawania leków,
spraye [aerozole] do celów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych, urządzenia medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów
farmaceutycznych, urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów farmaceutycznych do ciała człowieka, aspiratory do nosa,
elektryczne aspiratory do odciągania plwocin, ręczne aspiratory
do odciągania plwocin, plastry do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory
do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, pojemniki do aplikowania leków, artykuły do karmienia
i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające], buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, butelki
do przechowywania mleka matki, gryzaki na ząbkowanie, inhalatory,
kubeczki do podawania leków, laktatory, łyżki do podawania leków,
odciągacze mleka z piersi, smoczki, zamknięcia do butelek do karmienia, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje witaminizowane,
napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw.
(111) 315809
(220) 2018 03 23
(210) 483983
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) ACTIFEROL FE
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe,
napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty
przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe,
10 wyroby medyczne mianowicie: kroplomierze do celów medycznych, kroplomierze do celów leczniczych, buteleczki z kroplomie-
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rzem do podawania lekarstw, buteleczki z kroplomierzem do celów
medycznych, aplikatory do leków, urządzenia do podawania leków,
spraye [aerozole] do celów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych, urządzenia medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów
farmaceutycznych, urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów farmaceutycznych do ciała człowieka, aspiratory do nosa,
elektryczne aspiratory do odciągania plwocin, ręczne aspiratory
do odciągania plwocin, plastry do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory
do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, pojemniki do aplikowania leków, artykuły do karmienia
i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające], buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, butelki
do przechowywania mleka matki, gryzaki na ząbkowanie, inhalatory,
kubeczki do podawania leków, laktatory, łyżki do podawania leków,
odciągacze mleka z piersi, smoczki, zamknięcia do butelek do karmienia, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje witaminizowane,
napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw.

(111) 315810
(220) 2018 03 23
(210) 483981
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) ENTITIS
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe,
napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty
przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów
diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe,
10 wyroby medyczne mianowicie: kroplomierze do celów medycznych, kroplomierze do celów leczniczych, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, buteleczki z kroplomierzem do celów
medycznych, aplikatory do leków, urządzenia do podawania leków,
spraye [aerozole] do celów medycznych, ręczne spraye do celów medycznych, urządzenia medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów
farmaceutycznych, urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów farmaceutycznych do ciała człowieka, aspiratory do nosa,
elektryczne aspiratory do odciągania plwocin, ręczne aspiratory
do odciągania plwocin, plastry do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory
do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, pojemniki do aplikowania leków, artykuły do karmienia
i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające], buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, butelki
do przechowywania mleka matki, gryzaki na ząbkowanie, inhalatory,
kubeczki do podawania leków, laktatory, łyżki do podawania leków,
odciągacze mleka z piersi, smoczki, zamknięcia do butelek do karmienia, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje witaminizowane,
napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw.
(111) 315811
(220) 2018 03 23
(210) 483980
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) SOL kids
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, biały, różowy, zielony, żółty
(531) 01.15.15, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów me-
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dycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność dla niemowląt,
dodatki witaminowe i mineralne, musujące tabletki witaminowe, napoje witaminizowane, preparaty multiwitaminowe, preparaty przeciwwirusowe, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, drażetki [lekarstwa], guma
do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe, 10 wyroby medyczne mianowicie: kroplomierze do celów medycznych, kroplomierze
do celów leczniczych, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, buteleczki z kroplomierzem do celów medycznych, aplikatory
do leków, urządzenia do podawania leków, spraye [aerozole] do celów
medycznych, ręczne spraye do celów medycznych, urządzenia medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów farmaceutycznych, urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów farmaceutycznych do ciała człowieka, aspiratory do nosa, elektryczne aspiratory do odciągania
plwocin, ręczne aspiratory do odciągania plwocin, plastry do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, pojemniki do aplikowania leków, artykuły
do karmienia i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne
[usztywniające], buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, butelki do przechowywania mleka matki, gryzaki na ząbkowanie,
inhalatory, kubeczki do podawania leków, laktatory, łyżki do podawania leków, odciągacze mleka z piersi, smoczki, zamknięcia do butelek
do karmienia, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje witaminizowane, napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw.

(111) 315812
(220) 2018 03 22
(210) 483936
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 30
(732) TAN-VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, Łęgowo, PL.
(540) MICHEL MORAN MAPA SMAKÓW
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.02.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje
i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, 30 przyprawy spożywcze, mieszanki przypraw, przyprawowe uszlachetniacze
smaku do potraw, przyprawy w płynie, sosy, sosy dodatki smakowe,
sosy do makaronów, sosy do ryżu, ryż i potrawy na bazie ryżu, makaron i potrawy na bazie makaronu, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna,
w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych,
zup błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów, doradztwo w sprawach działalności
gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych,
dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku
do potraw, przypraw w płynie, sosów, informacja handlowa, promocja
sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów,
usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów
reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych
dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, przyprawowych uszlachetniaczy smaku do potraw, przypraw w płynie, sosów,
38 usługi w zakresie rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w zakresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi
rozpowszechniania i transmitowania programów telewizyjnych, usługi udostępniania programów telewizyjnych oraz audycji radiowych
drogą cyfrową, agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnia-
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nie przestrzeni wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa
telekonferencji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi
ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu
do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, 41 usługi edukacyjno-rozrywkowe, dostarczanie usług rozrywkowych i usług edukacyjnych za pośrednictwem telewizji, radia,
publikacji książkowych i Internetu, dostęp do tych usług edukacyjnych
i rozrywkowych w systemie on-line, programy telewizyjne, filmy, widowiska telewizyjne, reportaże, teleturnieje i konkursy telewizyjne, audycje radiowe, internetowe audycje audio-wizualne z udziałem widzów,
usługi organizowana widowisk telewizyjnych, filmów i programów
telewizyjnych, teleturniejów i konkursów telewizyjnych, reportaży,
audycji radiowych, interaktywnych audycji za pośrednictwem sieci Internet, usługi wydawnicze, usługi publikowania książek i periodyków,
usługi publikowania elektronicznego on-line książek i periodyków,
pisanie i publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, produkcja widowisk
telewizyjnych, produkcja filmów, produkcja reportaży, produkcja teleturniejów i konkursów telewizyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja utworów muzycznych, montaż programów radiowych i telewizyjnych, usługi reporterskie, usługi studia
filmowego, usługi studia nagrań, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
sprawdziany edukacyjne, udostępnianie publikacji elektronicznych
on-line, udostępnianie plików z utworami audiowizualnymi ze strony
internetowej przez sieć Internet, wypożyczanie książek i periodyków,
fotoreportaże, organizowanie imprez plenerowych, tłumaczenia, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród za zasługi
i osiągnięcia kulinarne, usługi dotyczące organizowania szkoleń, doradztwo zawodowe, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów.

(111) 315813
(220) 2018 03 22
(210) 483888
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 16
(732) EKO-VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) CANDY SODA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 315814
(220) 2018 03 21
(210) 483841
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 16
(732) TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DOLNEJ WISŁY, Gruczno, PL.
(540) FESTIWAL SMAKÓW
(510), (511) 35 badanie opinii publicznej, badanie rynku, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
dystrybucja materiałów reklamowych w szczególności próbek, druków, prospektów i broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie: wystaw, targów i festiwali w celach handlowych
i reklamowych w połączeniu z degustacją smakową wyrobów konsumpcyjnych, rozlepianie plakatów reklamowych, pokazy towarów,
promocja sprzedaży w tym dla osób trzecich, reklama: radiowa, telewizyjna i prasowa oraz za pośrednictwem sieci komputerowej-Internetu,
wynajmowanie powierzchni na cele wystawowe i reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, 45 pomoc
formalno-prawna odnośnie stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
(111) 315815
(220) 2018 04 11
(210) 484674
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 09
(732) POMERANIAN TIMBER SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, PL.
(540) POMERANIAN ASH
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 05.03.14
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(510), (511) 19 drewno, drewno konstrukcyjne, drewno profilowane,
ukształtowane drewno, drewno obrobione, drewno wielowarstwowe, drewno półobrobione, budowlane (drewno-), drewno zakonserwowane [drewno niebutwiejące], drewno budowlane, drewno
rąbane, drewno po obróbce, częściowo obrobione drewno, drewno
częściowo obrobione, drewno na profile, deski [drewno budowlane],
drewno przeznaczone do obróbki, części z materiałów drewnopodobnych), drewno do użytku w budownictwie, 31 surowe drewno,
drewno okrągłe, drewno niesezonowane, drewno nieobrobione,
drewno nieokorowane.

(111) 315816
(220) 2018 04 11
(210) 484667
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) PROMAG SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) PROMAG
(510), (511) 6 systemy regałowe metalowe do magazynowania, elementy oraz wyposażenie systemów regałowych do magazynowania,
pojemniki metalowe, palety metalowe, wanny wychwytowe metalowe, stojaki do beczek metalowe, drabiny metalowe, bramy metalowe, z wyłączeniem bram przeciwpożarowych, budynki przenośne
metalowe, 7 przenośniki, podnośniki, urządzenia przeładunkowe,
urządzenia dźwignicowe, urządzenia do pakowania, automatyczne systemy składowania w postaci mechanizmów zrobotyzowanych do składowania i magazynowania towaru, urządzeń i sprzętu do transportu towarów z regałów, w regałach i do regałów, linii
przenośnikowych do tranportu magazynowego, systemów tranporu
palet oraz pojemników i kartonów, układnic magazynowych, automatycznych wózków magazynowych, przenośników paletowych, taśmociągów, przenośników magazynowych oraz sprzętu i akcesoriów
do przetwarzania danych, koła i zestawy kołowe do sprzętu magazynowego, 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie magazynowania, 12 wózki transportowe, wózki podnośnikowe, wózki ręczne,
wózki widłowe, 16 materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
20 systemy regałowe niemetalowe, elementy i wyposażenie systemów regałowych niemetalowych do magazynowania, pojemniki
niemetalowe, palety niemetalowe, wanny wychwytowe niemetalowe, stojaki do beczek niemetalowe, drabiny niemetalowe, meble metalowe, 22 niemetalowe zawiesia do transportu ładunków, pojemniki z tekstyliów do pakowania przemysłowego, powłoki materiałowe
z tworzyw sztucznych, do pakowania ładunków w celu przechowywania, torby do pakowania z materiałów tekstylnych do magazynowania towarów w dużych ilościach, torby do pakowania tworzyw
sztucznych do skladowania towarów w dużych ilościach, 37 usługi
serwisowe i przeglądy w zakresie wyposażenia magazynu, usługi
serwisowe i przeglądy takich produktów jak: systemy regałowe, elementy i wyposażenie systemów regałowych, maszyny do pakowania, meble, pojemniki, palety, wanny wychwytowe, stojaki do beczek
przenośniki, podnośniki, urządzenia przeładunkowe, wózki ręczne,
wózki widłowe, drabiny, bramy z wyłączeniem bram przeciwpożarowych, budynki przenośne, automatyczne systemy składowania, wynajem wózków, budowanie magazynów samonośnych, 41 szkolenia
z zakresu eksploatacji i konserwacji systemów regałowych, 42 usługi
w zakresie projektowania i doradztwo w zakresie magazynów, wyposażenia magazynów i systemów magazynowych.
(111) 315817
(220) 2018 04 11
(210) 484666
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 09
(732) POMERANIAN TIMBER SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, PL.
(540) POMERANIAN OAK
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony
(531) 29.01.03, 27.05.01, 05.03.14
(510), (511) 19 drewno, drewno konstrukcyjne, drewno profilowane,
ukształtowane drewno, drewno obrobione, drewno wielowarstwowe, drewno półobrobione, budowlane (drewno-), drewno zakonserwowane [drewno niebutwiejące], drewno budowlane, drewno
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rąbane, drewno po obróbce, częściowo obrobione drewno, drewno
częściowo obrobione, drewno na profile, deski [drewno budowlane],
drewno przeznaczone do obróbki, części z materiałów drewnopodobnych), drewno do użytku w budownictwie, 31 surowe drewno,
drewno okrągłe, drewno niesezonowane, drewno nieobrobione,
drewno nieokorowane.

(111) 315818
(220) 2018 04 10
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) TRE PRODUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czerwonak, PL.
(540) tre
(540)

(210) 484640

(531) 27.05.01
(510), (511) 20 meble ich części i akcesoria meblowe wyposażenia
domu, materace, poduszki, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips
lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich-niemetalowe, plansze, stoiska wystawowe
i oznakowanie-niemetalowe, dekoracje przestawne, drzwi do mebli,
gabloty jako meble, haczyki niemetalowe do wieszania odzieży, karnisze do zasłon, kasety drewniane lub z tworzyw sztucznych, ramy
do obrazów, lustra, parawany – meble, podpory pod książki, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, ramy do obrazów, stojaki
na parasole, wyroby stolarstwa meblowego, stojaki na czasopisma,
35 doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę bezpośrednią
następujących towarów: meble, poduszki, dywany, sprzęt oświetleniowy, artykuły tekstylne, artykuły RTV i AGD, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, haczyki metalowe, kuchenne i łazienkowe akcesoria wyposażenia wnętrz, wagi kuchenne i łazienkowe,
wyroby dekoracyjne ze szkła, ceramiki, kamienia, marmuru, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, reklama,
zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, doradztwo
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą,
usługi badania rynku i opinii publicznej, organizowanie targów, wystaw i kongresów w celach handlowych oraz reklamowych, pokazy
towarów, dekoracja wystaw i witryn sklepowych, usługi w zakresie
projekt-managementu oraz design-managementu, usługi w zakresie
pośrednictwa handlowego polegające na kojarzeniu partnerów handlowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi doradztwa handlowego i reklamowego na rzecz osób trzecich w zakresie
wyboru i doboru produktów, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
doradztwo gospodarcze związane z franchisingiem, zarządzanie
przedsiębiorstwami franczyzowym, badania marketingowe, badania rynku, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, usługi impresariów w działalności artystycznej, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, 41 organizowanie i prowadzenie
warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży
studyjnych, kongresów, konferencji, organizowanie i prowadzenie
kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, usługi tłumaczeniowe, kształcenie ustawiczne, usługi w zakresie edukacji i nauczania,
opracowywanie planów szkoleniowych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, nagrywanie materiałów dydaktycznych,
organizowanie targów, wystaw, imprez oraz pokazów związanych
z kulturą lub edukacją, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacje elektroniczne on-line, doradztwo w zakresie edukacji lub
kształcenia, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych,
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, usługi administrowania, zarządzania i wynajmowania
obiektów sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja
i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie, usługi fotograficzne, montaż programów radiowych
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i telewizyjnych, 42 usługi architektów, designerów, studiów graficznych, wzornictwo przemysłowe, projektowanie i badania produktu,
projektowanie budynków, dekoracji wnętrz, opakowań, konsultacje
techniczne z zakresu rozwoju produktu, badania techniczne oraz
opracowywanie projektów technicznych, analizy przemysłowe,
prace badawczo-rozwojowe na rzecz osób trzecich, usługi doradców wyposażenia wnętrz na rzecz osób trzecich w zakresie wyboru
i doboru produktów dla wyposażenia wnętrz, stoisk ekspozycyjnych
oraz targowych, usługi na rzecz osób trzecich w zakresie projektowania i wyposażania wnętrz, wnętrz mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, łazienek, basenów, obiektów publicznych, stoisk
ekspozycyjnych oraz targowych, ekspertyzy w zakresie budownictwa, wyposażenia oraz architektury wnętrz i przestrzeni publicznych,
doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych,
projektowanie budowlane, badania w zakresie ochrony środowiska,
doradztwo w zakresie zużycia energii.

(111) 315819
(220) 2018 04 10
(210) 484639
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 09
(732) PIETRZYKOWSKI PIOTR, Szyszyńskie Holendry, PL.
(540) Alpakarnia
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, ciemnozielony, brązowy, beżowy
(531) 03.02.13, 03.02.24, 03.02.26, 07.01.24, 07.01.25, 26.01.15,
26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 23 przędza, 24 kołdry, bielizna pościelowa i koce,
25 odzież, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie),
informacja o rekreacji, tresura zwierząt, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły, usługi w zakresie oświaty (nauczanie), 43 usługi hotelowe, wynajem pokoi, usługi restauracyjne, usługi gastronomiczne,
44 hodowla zwierząt, hodowla alpak, usługi w zakresie pielęgnacji
zwierząt, fizjoterapia, usługi ogrodnicze, usługi terapeutyczne, alpakoterapia.
(111) 315820
(220) 2018 04 09
(210) 484609
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 09
(732) ALTONA COSMETICS TECHNOLOGY SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI, Tekirdag, TR.
(540) NOTE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, środki do czyszczenia zębów,
mydła z wyjątkiem mydeł do pielęgnacji włosów i skóry głowy, kosmetyki z wyjątkiem szamponów i płynów do włosów i innych produktów związanych z leczeniem i/lub pielęgnacją włosów i/lub skóry
głowy.
(111) 315821
(220) 2018 04 09
(210) 484594
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 30
(732) TRUFEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żernica, PL.
(540) RAPTOR GAMES
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(510), (511) 9 mobilne aplikacje, 25 odzież sportowa, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, koszulki z nadrukami, czapki i czapeczki
sportowe, koszule sportowe, bluzy sportowe, skarpetki sportowe,
bluzy sportowe z kapturem, 28 sprzęt do treningów sportowych,
gry sportowe, śmieszne gadżety do zabawy, artykuły gimnastyczne
i sportowe, torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego,
41 usługi sportowe, organizowanie zajęć sportowych i zawodów
sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, wynajem sprzętu sportowego, udostępnianie
obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu do treningu sportowego, dostarczanie informacji na temat
aktywności sportowych.

(111) 315822
(220) 2018 04 09
(210) 484586
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 30
(732) TRUFEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żernica, PL.
(540) RAPTORING
(510), (511) 9 mobilne aplikacje, 25 odzież sportowa, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, koszulki z nadrukami, czapki i czapeczki
sportowe, koszule sportowe, bluzy sportowe, skarpetki sportowe,
bluzy sportowe z kapturem, 28 sprzęt do treningów sportowych,
gry sportowe, śmieszne gadżety do zabawy, artykuły gimnastyczne
i sportowe, torby specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego,
41 usługi sportowe, organizowanie zajęć sportowych i zawodów
sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, wynajem sprzętu sportowego, udostępnianie
obiektów i sprzętu dla klubów sportowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu do treningu sportowego, dostarczanie informacji na temat
aktywności sportowych.
(111) 315823
(220) 2018 04 09
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 16
(732) MATUSZAK PAWEŁ, Poznań, PL.
(540) Eltra
(540)

(210) 484581

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.13.25
(510), (511) 9 analizatory audio, analogowe modyfikatory dźwięku,
aparatura i urządzenia do odtwarzania płyt, budziki z radiem, cyfrowe odtwarzacze muzyki, cyfrowe procesory dźwięku, cyfrowe
urządzenia do rejestrowania dźwięku, części i akcesoria do urządzeń
audio, domowe głośniki audio, dyktafony, dyktafony cyfrowe, dyski
optyczne z nagraniami audio, elektroakustyczne korektory częstotliwości, elektroniczne procesory sygnałów audio do kompensacji
zniekształceń dźwięku w głośnikach, elektroniczne urządzenia audio, elektryczne i elektroniczne muzyczne urządzenia efektowe,
elektryczne wzmacniacze sygnałów dźwiękowych, głośniki, głośniki
audio, głośniki bezprzewodowe, głośniki do gramofonów, głośniki [sprzęt audio], głośniki wysokotonowe, głośniki z wbudowanymi
wzmacniaczami, igły do adapterów, igły gramofonowe, interfejsy
audio, kompresory audio, korektory graficzne, korektory graficzne
[urządzenia audio], magnetofony kasetowe [audio], magnetofony
taśmowe, mikrofony, miksery dźwięku, miksery [sprzęt audio], monitory radiowe do odtwarzania dźwięków i sygnałów, nagrywarki
dźwięku, obudowy głośników, obudowy głośników audio, odbiorniki audio, odbiorniki radiowe, odbiorniki wzmacniające dźwięk, odtwarzacze audio, odtwarzacze cyfrowe audio, odtwarzacze dźwięku,
odtwarzacze kaset, odtwarzacze kaset audio, odtwarzacze kaset
magnetofonowych, odtwarzacze płyt gramofonowych, odtwarzacze stereo, przenośne radiomagnetofony, radia, radia [odbiorniki
radiowe], radia przenośne, radia samochodowe, radiobudziki, radiomagnetofony, radioodbiorniki, ramiona gramofonowe, słuchawki
stereofoniczne, słuchawki [zakładane na głowę], sprzęt audio, sprzęt
do odtwarzania dźwięku, sprzęt konferencyjny audio, sprzęt nagrywający audio, sprzęt stereofoniczny, szafy grające, talerze obrotowe
do gramofonów, talerze obrotowe gramofonów, taśmy audio, taśmy
do czyszczenia głowic magnetofonów, taśmy do zapisywania dźwię-
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ku, taśmy fonograficzne, taśmy z zarejestrowanym dźwiękiem, tunery częstotliwości radiowej, tunery do odbioru radia, tunery radiowe,
tunery stereo, urządzenia audio hi-fi, urządzenia do odtwarzania
dźwięku, urządzenia do nagrywania audio, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do wzmacniania dźwięku, urządzenia hi-fi, urządzenia stereo, urządzenia wzmacniające stereo, wkładki gramofonów, wzmacniacze audio, wzmacniacze dźwięku, wzmacniacze
słuchawkowe, wzmacniacze stereo, zestawy słuchawek z mikrofonem, urządzenia przełączające audio, urządzenia służące do wzmacniania dźwięku, urządzenia do przetwarzania dźwięków, urządzenia do przetwarzania dźwięku, urządzenia do odtwarzania audio,
urządzenia do efektów audio, urządzenia do cyfryzacji sygnałów
audio, urządzenia czyszczące do głowic audio, tłumiki hałasu audio,
sprzęt stereo do pojazdów, systemy głośnikowe, systemy pa [do odbioru i przesyłania wzmocnionego dźwięku], ramiona adapterów,
samochodowe urządzenia stereofoniczne, samochodowe zestawy
audio, samochodowe zestawy stereo, scalone wzmacniacze audio,
słuchawki, słuchawki dokanałowe, słuchawki douszne, radia do pojazdów, odtwarzacze kasetowe samochodowe, osobiste urządzenia
stereofoniczne, płytki z układami audio, procesory dźwięku, procesory dźwiękowe wielokanałowe, procesory dźwięku przestrzennego,
odbiorniki częstotliwości radiowych, głośniki samochodowe, głośniki do pojazdów, głośniki do przenośnych odtwarzaczy multimedialnych, adaptery, aparaty do wytwarzania dźwięków.

(111) 315824
(220) 2018 03 16
(210) 483662
(151) 2018 11 05
(441) 2018 05 28
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) extra comfort XENNA
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 27.05.03, 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 kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje 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) 315825
(220) 2018 03 14
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540)

(210) 483522
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(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.15, 02.05.02
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(111) 315826
(220) 2018 03 14
(210) 483515
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Naturell BERGAMOTA 100 SUPLEMENT DIETY
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, szary, niebieski, żółty,
biały
(531) 05.03.11, 05.07.12, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08,
27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitar-
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ne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(111) 315827
(220) 2018 04 17
(210) 485002
(151) 2018 11 05
(441) 2018 06 18
(732) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) SIGA-SIGA
(510), (511) 9 płyty kompaktowe, DVD, magnetyczne, cyfrowe
i optyczne nośniki danych, programy komputerowe, komputery,
sprzęt przetwarzający dane, wydawnictwa multimedialne: oprogramowanie szkoleniowe i dydaktyczne, encyklopedie, leksykony, przewodniki, poradniki, czasopisma, gry, karaoke, wideoklipy, 16 książki
i inne publikacje, podręczniki, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), gazety i czasopisma,
broszury, kalendarze, notatniki i notesy podręczne, zeszyty, zakładki
do książek, plakaty, prospekty, przybory do pisania, skoroszyty na dokumenty, druki, drukowane materiały informacyjne, drukowane materiały reklamowe, magazyny, katalogi, ulotki, torby na zakupy z papieru,
torby na zakupy z tworzyw sztucznych, 35 impresariat w działalności
artystycznej, usługi w zakresie design-managementu, usługi agencji
reklamowych, usługi promocyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi w zakresie kształtowania wizerunku, identyfikacji i usługi
promocyjne, usługi rekrutacji designerów, artystów, twórców, usługi
pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów zawodowo-biznesowych, usługi w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich, usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarządzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, doradztwo w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie organizacji
promocji sprzedaży, usługi w zakresie rozpowszechniania i dystrybucji materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi w zakresie
wynajmowania powierzchni i miejsc reklamowych i ogłoszeniowych,
usługi w zakresie organizowania wystaw oraz pokazów w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie dekoracji
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 optycznych, zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artykułów informatycznie-komputerowych, urządzeń oświetleniowych, artykułów 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 rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, artykułów spożywczych, 39 organizacja podróży oraz
wycieczek turystycznych, usługi świadczone przez przewodników
turystycznych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur podróży i biur wycieczkowych, usługi planowania podróży, usługi rezerwacji biletów/
miejsc na podróże i wycieczki, czarterowanie/wynajem pojazdów lądowych, powietrznych i wodnych, usługi w zakresie zapewniania informacji turystycznych oraz dotyczących podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa naziemna pasażerów, usługi transportowe, pilotaż,

Nr 3/2019

pakiety turystyczne, wynajem sprzętu do nurkowania rekreacyjnego,
doradztwo w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych, 41 organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów,
seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, podróży
studyjnych, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie wystaw związanych z kulturą, turystyką lub edukacją, usługi
w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie kursów,
szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów dydaktycznych,
kursy językowe, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie w zakresie
pomocy i kierowania 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 pokazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie pokazów
mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi
artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, promocja twórców
i różnych dziedzin twórczości artystycznej poprzez: organizowanie
imprez z dziedziny kultury, prowadzenie galerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, usługi orkiestr,
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, postsynchronizacja, sporządzanie
napisów, usługi dystrybucji biletów, usługi reporterskie, fotoreportaże,
wynajmowanie modeli do pozowania artystom, 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/filmowej, umożliwianie osobom trzecim uzyskania dostępu do obrazów fotograficznych/filmów, w tym dostępu
za pomocą środków elektronicznych, montaż programów radiowych
i telewizyjnych.

(111) 315828
(220) 2018 04 17
(210) 484976
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 02
(732) WOLSZCZAK-KARASIEWICZ ANITA, Warszawa, PL.
(540) art in house
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 07.03.02, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż dzieł sztuki, 36 wycena dzieł sztuki, doradztwo w sprawach finansowych.
(111) 315829
(220) 2018 04 17
(210) 484953
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 30
(732) MORAPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowy Sącz, PL.
(540) MORAPEL
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, skóry zwierzęce i skóry surowe,
skóry bydlęce, walizy, torby podróżne, torby, portfele, 25 odzież,
obuwie, okucia metalowe do obuwia, 35 usługi sprzedaży hurtowej
w związku z obuwiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów, obróbka tekstyliów,
skóry i futer, garbarstwo.

Nr 3/2019
(111) 315830
(220) 2018 04 16
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) KULINARIA SPÓŁKA AKCYJNA, Tychy, PL.
(540) Kulinaria
(540)
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(210) 484861

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14,
26.04.03, 26.04.15
(510), (511) 1 chemiczne dodatki do żywności, takie jak: askorbinian
sodu, karagen, fosforany sodu, agar, albumina [zwierzęca lub roślinna, surowy materiał], alginiany dla przemysłu spożywczego, azotany,
bezwodnik kwasu octowego, białko zwierzęce [surowiec], celuloza,
chlorki, dekstryna, ekstrakty z herbaty dla przemysłu spożywczego,
emulgatory, enzymy dla przemysłu spożywczego, enzymy mlekowe dla przemysłu spożywczego, glicerydy, glukoza dla przemysłu
spożywczego, gluten dla przemysłu spożywczego, humus, kazeina
dla przemysłu spożywczego, krzemiany, kwasy tłuszczowe, octany,
potas, preparaty do wędzenia mięsa, przeciwutleniacze do użytku
w produkcji, siarczany, sole wapnia, substancje chemiczne do konserwowania żywności, węglany, 29 alginiany do celów kulinarnych, aloes
spożywczy, bekon, białka jajek, białko do celów kulinarnych, preparaty
do produkcji bulionu, cebula konserwowana, chipsy owocowe, chipsy
o niskiej zawartości tłuszczu, konserwowany czosnek, daktyle, drób
nieżywy, dziczyzna, dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do celów
spożywczych, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów spożywczych, falafel, fasolka konserwowa, flaki, galaretki, galarety mięsne,
galbi [danie z grillowanego mięsa], groszek konserwowy, grzyby konserwowane, guacamole [pasta z awokado], hot dogi w cieście kukurydzianym, hummus [pasta z ciecierzycy], jagody konserwowane, jaja,
jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe,
kaszanka, kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane ryby, konserwowane
warzywa, konserwy rybne, korniszony, kotlety sojowe, kotlety z tofu,
krążki z cebuli, krem na bazie masła, krokiety, kukurydza cukrowa,
przetworzona, lecytyny do celów kulinarnych, liofilizowane mięso, łój
spożywczy, margaryna, marmolada, masło, masło kokosowe [olej kokosowy], mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso solone, mięso
mielone, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko migdałowe, mleko
migdałowe do celów kulinarnych, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, nasiona przetworzone,
olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej kukurydziany
spożywczy, olej palmowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze,
oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, osłonki
kiełbas, naturalne lub sztuczne, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta
z cukinii, pasta z oberżyny, pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasztet z wątróbki, pektyna do celów kulinarnych, pierożki na bazie ziemniaków, pikle, placki ziemniaczane, płatki
ziemniaczane, podpuszczka, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy,
przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, przetwory do zup
jarzynowych, rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, serwatka,
skórki owocowe, smalec, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sok z cytryny do celów kulinarnych, spożywczy olej
kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, substytuty mleka, surowce
do produkcji tłuszczy jadalnych, szynka, śmietana [produkty mleczarskie], śmietana na bazie warzyw, tahini [pasta z ziarna sezamowego],
tłuszcze jadalne, tofu, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane,
warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wieprzowina, wiórki kokosowe, wodorosty konserwowe, wywar, bulion, zupy, składniki
do sporządzania zupy, żelatyna, żółtka jajek, 30 aromaty i esencje spożywcze, przyprawy, skrobie roślinne do celów spożywczych, ekstrakty
ziołowe jako przyprawy, mąki.
(111) 315831
(220) 2018 04 13
(210) 484816
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK, Radzyń Podlaski, PL.
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(540) SER DŁUGODOJRZEWAJĄCY
(540)

(531) 27.05.01, 08.03.08, 08.03.09, 26.11.02
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe,
dojrzewające, topione, produkty serowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, doradztwo w sprawach
działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, informacja
handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, nabiału
w szczególności serów, usługi organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych,
nabiału w szczególności serów.
(111) 315832
(220) 2018 04 13
(210) 484812
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) SPÓŁDZIELCZA MLECZARNIA SPOMLEK, Radzyń Podlaski, PL.
(540) Radomir
(510), (511) 29 nabiał, produkty serowarskie, sery, sery twarogowe,
dojrzewające, topione, produkty serowe, twarogi, serki homogenizowane, jogurty, kefiry, śmietany, śmietany z dodatkiem owoców,
śmietanki do kawy, maślanki, mleko, napoje mleczne lub z przewagą
mleka, produkty mleczne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym
sprzedaż za pośrednictwem Internetu artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów,
kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, informacja
handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, nabiału
w szczególności serów, twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan, śmietanek do kawy, maślanki, mleka, usługi
organizowania programów lojalnościowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych dotyczących artykułów spożywczych, nabiału w szczególności serów,
twarogów, serków homogenizowanych, jogurtów, kefirów, śmietan,
śmietanek do kawy, maślanki, mleka.
(111) 315833
(220) 2018 04 12
(210) 484769
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 02
(732) SZEWCZYK ROMAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
AGROMIX, Niepołomice, PL.
(540) ZERO PIANY ODPIENIACZ
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, granatowy, błękitny
(531) 01.15.11, 26.13.25, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
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(111) 315834
(220) 2018 04 12
(210) 484759
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) MALINOWSKI ALEKSANDER STOMATOLOGIA, Kluczbork, PL.
(540) ExiD Excellence in Dentistry Club
(540)

Kolor znaku: złoty, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.09, 26.13.25
(510), (511) 44 doradztwo związane ze stomatologią.
(111) 315835
(220) 2018 04 12
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 16
(732) MATZ AGATA, Warszawa, PL.
(540) CODE & PLAY kodowanie dla dzieci
(540)

(210) 484751

Kolor znaku: granatowy, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
pomarańczowy, czerwony, ciemnoróżowy, jasnozielony, zielony
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 papierowe materiały dydaktyczne, drukowane materiały dydaktyczne, drukowane materiały edukacyjne, podręczniki
edukacyjne, publikacje edukacyjne, książki edukacyjne, 41 edukacja,
edukacja przedszkolna, edukacja (nauczanie), edukacja w dziedzinie
informatyki, kursy szkolne w zakresie pomocy w nauce, kursy szkolne związane z przygotowaniem do egzaminów, usługi edukacyjne,
szkolenia edukacyjne, edukacyjne usługi doradcze, usługi edukacyjne dotyczące komputerów, usługi edukacyjne świadczone dla dzieci,
usługi edukacyjne dotyczące pisania programów komputerowych,
usługi edukacyjne w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem franszyzowym.
(111) 315836
(220) 2018 04 12
(210) 484743
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 30
(732) MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) tilt
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, arkusze informacyjne lub wyników, banery wystawowe wykonane z kartonu lub papieru, bilety także wstępu, biuletyny także drukowane, informacyjne,
w dziedzinie gier, bloczki do zapisywania wyników, bony także towarowe, upominkowe, wartościowe, broszury także dotyczące gier,
drukowane, z programem, czasopisma: branżowe, periodyki, z plakatami, dekoracje z papieru, flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety także na imprezy, drukowane
emblematy, drukowane foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane rozkłady, emblematy papierowe,
etykiety nie z materiału tekstylnego, przylepne z papieru, z papieru, z kartonu, formularze: czyste, blankiety, druki, instrukcje do gier
komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko,
spotkań, ścienne, agendy, karty, drukowane, informacyjne, rejestracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe, książeczki
kuponowe, książki: z dziedziny gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane, z zakładami, kwestionariusze
drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe także drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, notesy, ołówki, papier, periodyki jako
czasopisma także drukowane, pióra i długopisy, plakaty reklamowe,
programy drukowane, programy imprez, prospekty, publikacje drukowane, rysunki, szyldy z papieru lub z kartonu także reklamowe,
ulotki, zakładki do książek lub stron, 35 administrowanie programa-
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mi lojalności konsumenta, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, fakturowanie, gromadzenie danych, gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych
w transmisjach elektronicznych, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, organizowanie i prowadzenie aukcji także internetowych, organizowanie
programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych
lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów
i towarów mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży także dla osób trzecich, prowadzenie aukcji, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, publikacja reklam lub treści reklamowych, publikowanie druków do celów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych także on-line,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych także
w internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie reklam także dla osób trzecich, rozpowszechnianie
reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online
w internecie, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w sieci detalicznej i hurtowej stacjonarnej oraz on-line towarów jak: fisze, plakaty
z papieru lub kartonu, arkusze informacyjne oraz wyników, banery
wystawowe wykonane z kartonu lub papieru, bilety także wstępu,
biuletyny także drukowane, informacyjne, w dziedzinie gier, bloczki
do zapisywania wyników, bony także towarowe, upominkowe, wartościowe, broszury także dotyczące gier, drukowane, z programem,
czasopisma: branżowe, periodyki, z plakatami, dekoracje z papieru,
flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety także na imprezy, drukowane emblematy, drukowane
foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe,
drukowane rozkłady, emblematy papierowe, etykiety nie z materiału
tekstylnego, przylepne z papieru, z papieru, z kartonu, formularze:
czyste, blankiety, druki, instrukcje do gier komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko, spotkań, ścienne, agendy,
karty, drukowane, informacyjne, rejestracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe, książeczki kuponowe, książki: z dziedziny
gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane, z zakładami, kwestionariusze drukowane, materiały szkoleniowe
i instruktażowe także drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, notesy,
ołówki, papier, periodyki jako czasopisma także drukowane, pióra
i długopisy, plakaty reklamowe, programy drukowane, programy imprez, prospekty, publikacje drukowane, rysunki, szyldy z papieru lub
z kartonu także reklamowe, ulotki, zakładki do książek lub stron, tworzenie tekstów reklamowych, usługi aukcji i aukcji odwrotnych, usługi aukcji on-line dla osób trzecich, usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z grami, usługi w zakresie programów lojalnościowych, usługi w zakresie zamówień on-line, usługi wynajmu automatów do sprzedaży,
zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi
lub promocyjnymi także wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji,
41 administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich, wypożyczanie
automatów do gry, bukmacherstwo również przyjmowanie zakładów na wyścigi konne, centra rozrywki, chronometraż imprez sportowych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych,
edukacja, rozrywka i sport, gry losowe, gry oferowane on-line w sieci
informatycznej również nie do pobrani, hazard, informacje on-line
z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, organizacja gier,
organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja zawodów
w grach elektronicznych, organizowanie i prowadzenie gier i loterii,
organizowanie turniejów także rekreacyjnych i sportowych, produkcja studiów filmowych, prowadzenie gier losowych dla wielu graczy,
prowadzenie loterii, prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich, publikacja broszur, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, rozrywka interaktywna on-line, salony gier automatycznych,
udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych,
udostępnianie interaktywnych gier komputerowych online, udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, usługi gier, usługi gier
elektronicznych świadczone za pośrednictwem światowej sieci kom-
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puterowej, usługi hazardowe on-line, usługi loterii, usługi organizowania zakładów, usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom on-line, usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, usługi
salonów z grami wideo, usługi świadczone przez kasyna, usługi
w zakresie gier do celów rozrywkowych, usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie
gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu także
w światowej sieci komunikacyjnej, usługi w zakresie gier świadczone
za pomocą środków łącznościowych przez terminale komputerowe
lub telefon komórkowy, usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej, usługi w zakresie
rozrywki w postaci gier wideo, usługi wynajmu automatów do gier
do salonów gier, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze
i grami hazardowymi, wynajem maszyn i urządzeń do gier, wynajem
sprzętu do gier także gier video, wynajem urządzeń do gier, wynajmowanie maszyn rozrywkowych, wypożyczanie automatów do gry,
wypożyczanie gier wideo, wypożyczanie maszyn do gier wideo, wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, zakłady, zapewnianie
dostępu do gier wideo on-line.

(111) 315837
(220) 2018 04 12
(210) 484741
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 30
(732) MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) bonus 5-10-15
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, arkusze informacyjne lub wyników, banery wystawowe wykonane z kartonu lub papieru, bilety także wstępu, biuletyny także drukowane, informacyjne,
w dziedzinie gier, bloczki do zapisywania wyników, bony także towarowe, upominkowe, wartościowe, broszury także dotyczące gier,
drukowane, z programem, czasopisma: branżowe, periodyki, z plakatami, dekoracje z papieru, flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety także na imprezy, drukowane
emblematy, drukowane foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane rozkłady, emblematy papierowe,
etykiety nie z materiału tekstylnego, przylepne z papieru, z papieru, z kartonu, formularze: czyste, blankiety, druki, instrukcje do gier
komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko,
spotkań, ścienne, agendy, karty, drukowane, informacyjne, rejestracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe, książeczki
kuponowe, książki: z dziedziny gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane, z zakładami, kwestionariusze
drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe także drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, notesy, ołówki, papier, periodyki jako
czasopisma także drukowane, pióra i długopisy, plakaty reklamowe,
programy drukowane, programy imprez, prospekty, publikacje drukowane, rysunki, szyldy z papieru lub z kartonu także reklamowe,
ulotki, zakładki do książek lub stron, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, fakturowanie, gromadzenie danych, gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych
w transmisjach elektronicznych, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, organizowanie i prowadzenie aukcji także internetowych, organizowanie
programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych
lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów
i towarów mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży także dla osób trzecich, prowadzenie aukcji, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci
telekomunikacyjnych, przeprowadzanie sprzedaży aukcyjnej, publikacja reklam lub treści reklamowych, publikowanie druków do celów
reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych także on-line,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych także
w Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie reklam także dla osób trzecich, rozpowszechnianie
reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej on-line
w Internecie, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w sieci detalicznej
i hurtowej stacjonarnej oraz on-line towarów jak: fisze, plakaty
z papieru lub kartonu, arkusze informacyjne oraz wyników, banery
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wystawowe wykonane z kartonu lub papieru, bilety także wstępu,
biuletyny także drukowane, informacyjne, w dziedzinie gier, bloczki
do zapisywania wyników, bony także towarowe, upominkowe, wartościowe, broszury także dotyczące gier, drukowane, z programem,
czasopisma: branżowe, periodyki, z plakatami, dekoracje z papieru,
flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety także na imprezy, drukowane emblematy, drukowane
foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe,
drukowane rozkłady, emblematy papierowe, etykiety nie z materiału
tekstylnego, przylepne z papieru, z papieru, z kartonu, formularze:
czyste, blankiety, druki, instrukcje do gier komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko, spotkań, ścienne, agendy,
karty, drukowane, informacyjne, rejestracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe, książeczki kuponowe, książki: z dziedziny
gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane, z zakładami, kwestionariusze drukowane, materiały szkoleniowe
i instruktażowe także drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, notesy,
ołówki, papier, periodyki jako czasopisma także drukowane, pióra
i długopisy, plakaty reklamowe, programy drukowane, programy
imprez, prospekty, publikacje drukowane, rysunki, szyldy z papieru
lub z kartonu także reklamowe, ulotki, zakładki do książek lub stron,
tworzenie tekstów reklamowych, usługi aukcji i aukcji odwrotnych,
usługi aukcji online dla osób trzecich, usługi aukcyjne on-line za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z grami, usługi w zakresie programów lojalnościowych,
usługi w zakresie zamówień on-line, usługi wynajmu automatów
do sprzedaży, zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi także wykorzystującymi znaczki
handlowe, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprzedaży i promocji, 41 administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich,
wypożyczanie automatów do gry, bukmacherstwo również przyjmowanie zakładów na wyścigi konne, centra rozrywki, chronometraż
imprez sportowych, dostarczanie informacji na temat aktywności
sportowych, edukacja, rozrywka i sport, gry losowe, gry oferowane
on-line w sieci informatycznej również nie do pobrani, hazard, informacje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, organizacja gier, organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja
zawodów w grach elektronicznych, organizowanie i prowadzenie
gier i loterii, organizowanie turniejów także rekreacyjnych i sportowych, produkcja studiów filmowych, prowadzenie gier losowych dla
wielu graczy, prowadzenie loterii, prowadzenie loterii na rzecz osób
trzecich, publikacja broszur, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, rozrywka interaktywna on-line, salony gier automatycznych, udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych
online, udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, usługi gier,
usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, usługi hazardowe on-line, usługi loterii,
usługi organizowania zakładów, usługi rozrywkowe udostępniane
dzięki strumieniom on-line, usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, usługi salonów z grami wideo, usługi świadczone przez kasyna, usługi w zakresie gier do celów rozrywkowych, usługi w zakresie
gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych
lub za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu także w światowej sieci komunikacyjnej, usługi w zakresie gier
świadczone za pomocą środków łącznościowych przez terminale
komputerowe lub telefon komórkowy, usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej,
usługi w zakresie rozrywki w postaci gier wideo, usługi wynajmu automatów do gier do salonów gier, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, wynajem maszyn i urządzeń
do gier, wynajem sprzętu do gier także gier video, wynajem urządzeń do gier, wynajmowanie maszyn rozrywkowych, wypożyczanie
automatów do gry, wypożyczanie gier wideo, wypożyczanie maszyn
do gier wideo, wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, zakłady, zapewnianie dostępu do gier wideo on-line.

(111) 315838
(151) 2018 11 15

(220) 2018 04 11
(441) 2018 07 30

(210) 484688
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(732) EGENDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) egendom
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.03
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami.
(111) 315839
(220) 2018 04 11
(210) 484687
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 30
(732) EGENDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Egendom
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami.
(111) 315840
(220) 2018 04 23
(210) 485168
(151) 2018 11 05
(441) 2018 06 11
(732) ELLEENA M. APRYJAS, M. RACZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA,
Łapczyca, PL.
(540) ELLEENA Delicate
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, ciemnoniebieski, niebieski, szary
(531) 01.05.01, 03.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, kosmetyki,
waciki do celów kosmetycznych, 5 patyczki do czyszczenia uszu
do celów medycznych, waciki do celów medycznych, 16 chusteczki
do nosa [papierowe], chusteczki papierowe do usuwania makijażu,
papier higieniczny, papier, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe.
(111) 315841
(220) 2018 04 23
(210) 485164
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 16
(732) FILIP PRZEMYSŁAW PALCE LIZAĆ, Kraczkowa, PL.
(540) energia do kawy
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, brązowy, ciemnobrązowy, jasnoszary,
szary, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 29 spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy
o niskiej zawartości tłuszczu, daktyle, dżem imbirowy, dżemy, enzymy mlekowe do celów spożywczych, jogurt, kefir (napój mleczny),
koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompot żurawinowy, kompozycje owoców przetworzonych, krem na bazie masła,
kukurydza cukrowa (przetworzona), kumys (napój mleczny), kwaśna
śmietana, margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe, masło
kakaowe, masło kokosowe (olej kokosowy), miąższ owoców, migdały
mielone, mleczne produkty, mleko, mleko kokosowe, mleko kokoso-
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we do celów kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe
do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe
do celów kulinarnych, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych,
mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mrożone owoce,
napoje mleczne z przewaga mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka
orzechowego, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, olej i tłuszcz kokosowy (do celów spożywczych), olej kostny,
jadalny, olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego
do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje
spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, owoce gotowane, owoce lukrowane, pasta z bakłażana,
pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasta z owoców tłoczonych, pasty
do kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pasztet
z wątróbki, pierożki na bazie ziemniaków, pikle, płatki ziemniaczane,
produkty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy,
przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, pyłki kwiatowe
jako żywność, riażenka (prażone zsiadłe mleko), rodzynki, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, serwatka, skórki owocowe, smalec,
smażone placuszki twarogowe, sok cytrynowy do celów kulinarnych,
spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy
olej sezamowy, substytuty mleka, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych, śmietana (produkty mleczarskie), śmietana na bazie warzyw, tahini (pasta z ziarna sezamowego), tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane, warzywa suszone, wiórki kokosowe, wodorosty
konserwowane, zsiadłe mleko, 30 kawa, koncentraty kawy, ziarna
kawy, mieszanki kawy słodowej i kawy, ekstrakty kawy słodowej, ekstrakty z kawy, palone ziarna kawy, mielone ziarna kawy, cykoria [substytut kawy], mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, mieszanki
kawy i słodu, nadzienia na bazie kawy, substytuty kawy i herbaty,
napoje na bazie kawy, napoje sporządzane z kawy, mieszanki kawy
i cykorii, ziarna kawy powlekane cukrem, mieszanki kawy słodowej
i kakao, substytut kawy na bazie cykorii, substytuty kawy na bazie
warzyw, napoje mrożone na bazie kawy, napoje na bazie substytutów kawy, napoje na bazie kawy zawierające mleko, napoje składające się głównie z kawy, cykoria do stosowania jako substytut kawy,
mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty kawy, gotowa kawa i napoje na bazie kawy,
cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, napoje
na bazie kawy zawierające lody (affogato), preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty
kawy, prażony jęczmień i słód do użytku [jako substytut kawy, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące
kawę], ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów,
preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku kawy
mokka, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów
żywnościowych, cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, kawa słodowa, kawa aromatyzowana, czekoladowa kawa, kawa niepalona, kawa nienaturalna, kawa
liofilizowana, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa mielona, mrożona kawa, torebki z kawą, kapsułki z kawą, kawa w formie
parzonej, kawa w formie mielonej, kawa w postaci całych ziaren, filtry
w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów,
kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], substytuty
kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], anyż,
anyż gwiaździsty, anyż używany jako przyprawa, aromaty cytrynowe, aromaty cytrynowe do żywności lub napojów, aromaty cytrynowe, inne niż oleje eteryczne, aromaty do ciast, aromaty do ciast, inne
niż olejki eteryczne, aromaty do herbaty, aromaty do napojów, aromaty do przekąsek [inne niż olejki eteryczne], aromaty do serów, aromaty do żywności, aromaty do żywności [inne niż olejki eteryczne],
aromaty kawowe, aromaty migdałowe, aromaty migdałowe do żywności lub napojów, aromaty migdałowe, inne niż olejki eteryczne,
aromaty naturalne do użytku w lodach [inne niż esencje eteryczne
lub olejki eteryczne], aromaty owocowe, inne niż olejki eteryczne,
aromaty (preparaty-) do żywności, batony zbożowe, bita śmietana
(preparaty usztywniające do-), budyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy (produkty zbożowe), chutney (ostry,
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gęsty sos), ciasto (masa do pieczenia), ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki
miętowe, curry (przyprawa), cykoria (substytut kawy), cynamon
(przyprawa), czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony (przyprawa), dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, dulce de
leche (kajmak), gałka muszkatołowa, gofry, goździki (przyprawa),
gryka przetworzona, grzanki, guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre,
imbir (przyprawa), jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jogurt mrożony (lody spożywcze), kakao, kanapki, kanapki z parówką (hot-dog), kapary, karmelki (cukierki), kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa nienaturalna, kawa
niepalona, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona (popcorn), kurkuma, kuskus (kasza), kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lody, lomper (podpłomyk na bazie ziemniaków), lukier do ciast,
lukrecja (cukiernictwo), majonez, marcepan, mąka orzechowa, mięta
do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech, miód,
mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, onigiri (kulki ryżowe),
orzechy w czekoladzie, owocowe (galaretki-)(słodycze), papryka
(przyprawy), pasta migdałowa, pasta z soi (przyprawy), pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki (wyroby cukiernicze), pastyła (wyroby cukiernicze), pesto
(sos), pieprz, piernik, placki, placki kukurydziane, pomadki (cukierki),
pralinki, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze
na bazie owsa, propolis, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy,
marynaty), ptifurki (ciasteczka), puddingi, siemię lniane do użytku
kulinarnego (przyprawa), słodziki naturalne, sorbety (lody), sos jabłkowy (przyprawa), sos żurawinowy (przyprawa), sosy (przyprawy),
sosy owocowe, suchary, syrop z agawy (słodzik naturalny), syropy
i melasa, szafran (przyprawa), tacos (danie meksykańskie), tarty
(z owocami), wafle ryżowe, wanilia (aromat), wanilina (aldehyd, substytut wanilii), wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, ziarna sezamu (przyprawy), ziele
angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane (przyprawy), 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi z owoców, cydr bezalkoholowy, esencje do produkcji napojów, koktajle
bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada,
napój gazowany o smaku waniliowym, napój imbirowy, napój z gotowanego ziarna jęczmienia z sokiem pomarańczowym, napój z gotowanego ziarna jęczmienia z sokiem cytrynowym, napój z soku cytrynowego z cukrem, napoje aromatyzowane owocami, napoje
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców, o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym,
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla
sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje
energetyzujące [nie do celów medycznych], napoje energetyzujące
zawierające kofeinę, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje gazowane (proszek do wytwarzania-), napoje izotoniczne, napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje mrożone na bazie owoców, napoje na bazie coli, napoje na bazie kokosu, napoje na bazie
orzechów i soi, napoje na bazie owoców, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje na bazie piwa, napoje na bazie ryżu brązowego
inne niż substytuty mleka, napoje na bazie ryżu inne niż substytuty
mleka, napoje na bazie soi inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, napoje na bazie soku z imbiru,
napoje na bazie soku z winogron, napoje na bazie soku z zielonych
warzyw, napoje na bazie wędzonych śliwek, napoje na bazie wody
zawierające ekstrakty z herbaty, napoje odalkoholizowane, napoje
orzeźwiające, napoje owocowe, napoje owocowe i soki owocowe,
napoje owocowe niealkoholowe, napoje owocowe z koncentratu lub
syropu, z dodatkiem wody i cukru, napoje półmrożone, napoje serwatkowe, napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje (syropy
do-), napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje typu smo-
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othie zawierające ziarna i owies napoje warzywne, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje
z fasoli mung, napoje z guaraną, napoje z sokiem ananasowym, napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego, napoje z soku pomarańczowego napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje
z soku winogronowego, bezalkoholowe, napoje zawierające głównie
soki owocowe, niegazowane napoje bezalkoholowe, orszada, owoce
(bezalkoholowe napoje z soków-), owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, pomidory (sok-) [napój], soki,
soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], sorbety w postaci napojów, stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], syrop do lemoniady,
syrop słodowy do napojów, syrop z czarnej porzeczki, syrop z soku
z limonki, syropy do napojów, winogrona (moszcz-), niesfermentowany, woda, woda (napoje), woda aromatyzowana, woda destylowana do picia, woda gazowana, woda gazowana [woda sodowa], woda
gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda kokosowa jako
napój, woda litowa, woda mineralizowana [napoje], woda mineralna,
woda mineralna [napoje], woda [napoje], woda niegazowana, woda
pitna, woda sodowa, pomidory (sok-)[napój], soki, soki warzywne
(napoje), sorbety (napoje), syrop do lemoniady, syropy do napojów,
winogrona (moszcz-), niesfermentowane, woda (napoje), woda gazowana, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów: kawa, koncentraty kawy, ziarna kawy, mieszanki kawy słodowej i kawy, ekstrakty kawy słodowej, ekstrakty z kawy, palone ziarna kawy, mielone
ziarna kawy, cykoria [substytut kawy], mieszanki wyciągów z kawy
słodowej i kawy, mieszanki kawy i słodu, nadzienia na bazie kawy,
substytuty kawy i herbaty, napoje na bazie kawy, napoje sporządzane z kawy, mieszanki kawy i cykorii, ziarna kawy powlekane cukrem,
mieszanki kawy słodowej i kakao, substytut kawy na bazie cykorii,
substytuty kawy na bazie warzyw, napoje mrożone na bazie kawy,
napoje na bazie substytutów kawy, napoje na bazie kawy zawierające mleko, napoje składające się głównie z kawy, cykoria do stosowania jako substytut kawy, mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty kawy, gotowa kawa
i napoje na bazie kawy, cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato),
preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], ekstrakty z cykorii
do stosowania |jako substytuty kawy, prażony jęczmień i słód
do użytku jako substytut kawy, substytuty kawy [sztuczna kawa lub
preparaty roślinne zastępujące kawę], ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, preparaty do sporządzania napojów
czekoladowych o smaku kawy mokka, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, cykoria i mieszanki
zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, kawa
słodowa, kawa aromatyzowana, czekoladowa kawa, kawa niepalona,
kawa nienaturalna, kawa liofilizowana, kawa bezkofeinowa, kawa
rozpuszczalna, kawa mielona, mrożona kawa, torebki z kawą, kapsułki z kawą, kawa w formie parzonej, kawa w formie mielonej, kawa
w postaci całych ziaren, filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kawa, herbata, kakao
i namiastki tych towarów, kawa [palona, w proszku, granulowana lub
w napojach], substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne
zastępujące kawę], 40 mielenie kawy, palenie i przetwarzanie kawy,
43 bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, cukiernie, piekarnie, kawiarnie, pizzerie, restauracje, placówki gastronomiczne, catering,
usługi gastronomiczne, usługi dostawy kawy do biur [dostawa napojów], usługi kawiarni, usługi barów kawowych, oferowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności
i napojów w kawiarenkach internetowych.

(111) 315842
(220) 2018 04 23
(210) 485163
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 16
(732) FILIP PRZEMYSŁAW PALCE LIZAĆ, Kraczkowa, PL.
(540) energia do kawy
(510), (511) 29 spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu, daktyle, dżem imbirowy, dżemy, enzymy
mlekowe do celów spożywczych, jogurt, kefir (napój mleczny), koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompot żurawinowy,
kompozycje owoców przetworzonych, krem na bazie masła, kukurydza cukrowa (przetworzona), kumys (napój mleczny), kwaśna śmietana, margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe, masło kakaowe,
masło kokosowe (olej kokosowy), miąższ owoców, migdały mielone,
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mleczne produkty, mleko, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko
sojowe, mleko w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mleko
z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mrożone owoce, napoje
mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego,
nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, olej
i tłuszcz kokosowy (do celów spożywczych), olej kostny jadalny, olej
kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy,
olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy
preparowane, orzechy ziemne przetworzone, owoce gotowane, owoce lukrowane, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty
na bazie orzechów, pasztet z wątróbki, pierożki na bazie ziemniaków,
pikle, płatki ziemniaczane, produkty serowarskie, przecier jabłkowy,
przecier pomidorowy, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców, pyłki kwiatowe jako żywność, riażenka (prażone zsiadłe mleko),
rodzynki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, serwatka, skurki owocowe, smalec, smażone placuszki twarogowe, sok cytrynowy do celów
kulinarnych, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany,
spożywczy olej sezamowy, substytuty mleka, surowce do produkcji
tłuszczy jadalnych, śmietana (produkty mleczarskie), śmietana na bazie warzyw, tahini (pasta z ziarna sezamowego), tłuszcze jadalne, tofu,
trufle konserwowane, warzywa suszone, wiórki kokosowe, wodorosty
konserwowane, zsiadłe mleko, 30 kawa, koncentraty kawy, ziarna
kawy, mieszanki kawy słodowej i kawy, ekstrakty kawy słodowej, ekstrakty z kawy, palone ziarna kawy, mielone ziarna kawy, cykoria [substytut kawy], mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, mieszanki
kawy i słodu, nadzienia na bazie kawy, substytuty kawy i herbaty, napoje na bazie kawy, napoje sporządzane z kawy, mieszanki kawy i cykorii, ziarna kawy powlekane cukrem, mieszanki kawy słodowej i kakao, substytut kawy na bazie cykorii, substytuty kawy na bazie warzyw,
napoje mrożone na bazie kawy, napoje na bazie substytutów kawy,
napoje na bazie kawy zawierające mleko, napoje składające się głównie z kawy, cykoria do stosowania jako substytut kawy, mieszanina
esencji i ekstraktów z kawy, mieszaniny cykorii do stosowania jako substytuty kawy, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), preparaty z cykorii do stosowania j a ko
substytuty kawy, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady], ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, prażony
jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, substytuty kawy
[sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę], ekstrakty
z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku kawy mokka, ekstrakty
z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako substytuty kawy, kawa słodowa, kawa aromatyzowana, czekoladowa kawa,
kawa niepalona, kawa nienaturalna, kawa liofilizowana, kawa bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa mielona, mrożona kawa, torebki
z kawą, kapsułki z kawą, kawa w formie parzonej, kawa w formie mielonej, kawa w postaci całych ziaren, filtry w postaci toreb papierowych
wypełnione kawą, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa [palona, w proszku, granulowana lub w napojach], substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty
roślinne zastępujące kawę], anyż, anyż gwiaździsty, anyż używany jako
przyprawa, aromaty cytrynowe, aromaty cytrynowe do żywności lub
napojów, aromaty cytrynowe, inne niż oleje eteryczne, aromaty
do ciast, aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty do herbaty, aromaty do napojów, aromaty do przekąsek [inne niż olejki eteryczne], aromaty do serów, aromaty do żywności, aromaty do żywności
[inne niż olejki eteryczne], aromaty kawowe, aromaty migdałowe, aromaty migdałowe do żywności lub napojów, aromaty migdałowe, inne
niż olejki eteryczne, aromaty naturalne do użytku w lodach [inne niż
esencje eteryczne lub olejki eteryczne], aromaty owocowe, inne niż
olejki eteryczne, aromaty (preparaty-) do żywności, batony zbożowe,
bita śmietana (preparaty usztywniające do-), budyń ryżowy, bułeczki
słodkie, bułka tarta, bułki, chałwa, chipsy (produkty zbożowe), chutney
(ostry, gęsty sos), ciasto (masa do pieczenia), ciasto na słodkie wypieki,
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ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier palmowy, cukierki
miętowe, curry (przyprawa), cykoria (substytut kawy), cynamon (przyprawa), czekolada, czekolada pitna, czosnek mielony (przyprawa), dodatki smakowe do napojów inne niż olejki eteryczne, dulce de leche
(kajmak), gałka muszkatołowa, gofry, goździki (przyprawa), gryka przetworzona, grzanki, guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki petit-beurre, imbir (przyprawa), jadalny papier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany,
jogurt mrożony (lody spożywcze), kakao, kanapki, kanapki z parówką
(hot-dog), kapary, karmelki (cukierki), kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa nienaturalna, kawa niepalona, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, krakersy, kukurydza mielona,
kukurydza palona, kukurydza prażona (popcorn), kurkuma, kuskus
(kasza), kwiaty i liście jako substytuty herbaty, lody, lomper (podpłomyk na bazie ziemniaków), lukier do ciast, lukrecja (cukiernictwo), majonez, marcepan, mąka orzechowa, mięta do wyrobów cukierniczych,
miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, musy
czekoladowe, musy deserowe, naleśniki, napary, inne niż do celów
leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, onigiri (kulki ryżowe), orzechy w czekoladzie, owocowe
(galaretki-)(słodycze), papryka (przyprawy), pasta migdałowa, pasta
z soi (przyprawy), pasty czekoladowe do smarowania zawierające
orzechy, pasty na bazie czekolady, pastylki (wyroby cukiernicze), pastyła (wyroby cukiernicze), pesto (sos), pieprz, piernik, placki, placki
kukurydziane, pomadki (cukierki), pralinki, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, propolis, przetworzone
nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy korzenne,
przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki (ciasteczka), puddingi,
siemię lniane do użytku kulinarnego (przyprawa), słodziki naturalne,
sorbety (lody), sos [jabłkowy (przyprawa), sos żurawinowy (przyprawa), sosy (przyprawy), sosy owocowe, suchary, syrop z agawy (słodzik
naturalny), syropy i melasa, szafran (przyprawa), tacos (danie meksykańskie), tarty (z owocami), wafle ryżowe, wanilia (aromat), wanilina
(aldehyd, substytut wanilii), wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, ziarna sezamu (przyprawy), ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane
(przyprawy), 32 aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi
z owoców, cydr bezalkoholowy, esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, napój gazowany o smaku waniliowym, napój imbirowy, napój z gotowanego ziarna jęczmienia z sokiem pomarańczowym, napój
z gotowanego ziarna jęczmienia z sokiem cytrynowym, napój z soku
cytrynowego z cukrem, napoje aromatyzowane owocami, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe na bazie owoców,
o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości
witamin, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje bezalkoholowe zawierające
soki owocowe, napoje dla sportowców, napoje dla sportowców zawierające elektrolity, napoje energetyzujące, napoje energetyzujące
[nie do celów medycznych], napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje funkcjonalne na bazie wody, napoje gazowane (proszek
do wytwarzania-), napoje izotoniczne, napoje izotoniczne [nie do celów medycznych], napoje mrożone na bazie owoców, napoje na bazie
coli, napoje na bazie kokosu, napoje na bazie orzechów i soi, napoje
na bazie owoców, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie piwa, napoje na bazie ryżu brązowego, inne niż substytuty mleka
napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi,
inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soku z czerwonego żeń-szenia, napoje na bazie soku z imbiru, napoje na bazie soku z winogron, napoje na oazie soku z zielonych warzyw, napoje na bazie wędzonych śliwek, napoje na bazie wody zawierające ekstrakty z herbaty,
napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje owocowe,
napoje owocowe i soki owocowe, napoje owocowe niealkoholowe,
napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody i cukru,
napoje półmrożone, napoje serwatkowe, na poje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napoje (syropy do-), napoje typu kola [napoje bezalkoholowe], napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies napoje
warzywne, napoje witaminizowane, napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, napoje z fasoli murg, napoje z guaraną, napoje z so-
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kiem ananasowym, napoje z soku aloesu, napoje z soku jabłkowego,
napoje z soku pomarańczowego, napoje z soku warzywnego, bezalkoholowe, napoje z soku winogronowego, bezalkoholowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, niegazowane napoje bezalkoholowe, orszada, owoce (bezalkoholowe napoje z soków-), owocowe
nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów gazowanych, pomidory
(sok-) [napój], soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], sorbety
w postaci napojów, stout [rodzaj mocnego, ciemnego piwa], syrop
do lemoniady, syrop słodowy do napojów, syrop z czarnej porzeczki,
syrop z soku z limonki, syropy do napojów: winogrona (moszcz-), niesfermentowany, woda, woda (napoje), woda aromatyzowana, woda
destylowana do picia, woda gazowana, woda gazowana [woda sodowa], woda gazowana wzbogacona witaminami [napoje], woda kokosowa jako napój, woda litowa, woda mineralizowana [napoje], woda
mineralna, woda mineralna [napoje], woda [napoje], woda niegazowana, woda pitna, woda sodowa, pomidory (sok-)[napój], soki, soki warzywne (napoje), sorbety (napoje), syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogrona (moszcz-), niesfermentowane, woda (napoje), woda
gazowana, 35 usługi sprzedaży, reklamy i promocji towarów: kawa,
koncentraty kawy, ziarna kawy, mieszanki kawy słodowej i kawy, ekstrakty kawy słodowej, ekstrakty z kawy, palone ziarna kawy, mielone
ziarna kawy, cykoria [substytut kawy], mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy, mieszanki kawy i słodu, nadzienia na bazie kawy, substytuty kawy i herbaty, napoje na bazie kawy, napoje sporządzane z kawy,
mieszanki kawy i cykorii, ziarna kawy powlekane cukrem, mieszanki
kawy słodowej i kakao, substytut kawy na bazie cykorii, substytuty
kawy na bazie warzyw, napoje mrożone na bazie kawy, napoje na bazie substytutów kawy, napoje na bazie kawy zawierające mleko, napoje składające się głównie z kawy, cykoria do stosowania jako substytut
kawy, mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, mieszaniny cykorii
do stosowania jako substytuty kawy, gotowa kawa i napoje na bazie
kawy, cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone ziarna kawy, napoje na bazie kawy zawierające lody (affogato), preparaty z cykorii
do stosowania jako substytuty kawy, napoje gazowane [na bazie kawy,
kakao lub czekolady], ekstrakty z cykorii do stosowania jako substytuty kawy, prażony jęczmień i słód do użytku jako substytut kawy, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne zastępujące kawę],
ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do napojów, preparaty
do sporządzania napojów czekoladowych o smaku kawy mokka, ekstrakty z kawy do stosowania jako aromaty do artykułów żywnościowych, cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania jako
substytuty kawy, kawa słodowa, kawa aromatyzowana, czekoladowa
kawa, kawa niepalona, kawa nienaturalna, kawa liofilizowana, kawa
bezkofeinowa, kawa rozpuszczalna, kawa mielona, mrożona kawa, torebki z kawą, kapsułki z kawą, kawa w formie parzonej, kawa w formie
mielonej, kawa w postaci całych ziaren, filtry w postaci toreb papierowych wypełnione kawą, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kawa,
herbata, kakao i namiastki tych towarów, kawa [palona, w proszku,
granulowana lub w napojach], substytuty kawy [sztuczna kawa lub
preparaty roślinne zastępujące kawę], 40 mielenie kawy, palenie
i przetwarzanie kawy, 43 bary szybkiej obsługi, bary przekąskowe, cukiernie, piekarnie, kawiarnie, pizzerie, restauracje, placówki gastronomiczne, catering, usługi gastronomiczne, usługi dostawy kawy do biur
[dostawa napojów], usługi kawiarni, usługi barów kawowych, oferowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, serwowanie
żywności i napojów w kawiarenkach internetowych.

(111) 315843
(220) 2018 04 22
(210) 485150
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 09
(732) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY METRZE, Warszawa, PL.
(540) SM PRZY METRZE
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 07.01.08, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.04

883

(510), (511) 16 katalogi, prospekty, ulotki, kalendarze, podstawki
z papieru i tektury pod napoje i naczynia do picia i jedzenia, notatniki, długopisy, 35 usługi organizacji reklamy, rozpowszechniania materiałów reklamowych, informacji handlowej, organizowania targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi wynajmowania miejsc i powierzchni na cele reklamowe, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, 36 usługi administrowania nieruchomościami, usługi
wynajmowania powierzchni biurowych i handlowych.

(111) 315844
(220) 2018 04 23
(210) 485153
(151) 2018 11 05
(441) 2018 06 11
(732) PIOTROWSKI MARCIN FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWA CROLL, Słomniki, PL.
(540) CROLL
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(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 wierzchnie, krótkie spodnie, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie
ogrodniczki, chinolsy, dżinsy, bezrękawniki, serdaki, swetry, koszule
z krótkim i długim rękawem, kurtki, paski, paski do spodni, skarpety,
buty, czapki, szaliki, rękawiczki.
(111) 315845
(220) 2018 04 20
(210) 485141
(151) 2018 11 05
(441) 2018 06 11
(732) INWESTYCYJNA GRUPA BUDOWLANO-SUROWCOWA
SPÓŁKA AKCYJNA, Trzebinia, PL.
(540) IGBS
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji, kierowania, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania kadrowego, usługi doradztwa biznesowego, pomoc w nawiązywaniu
kontaktów handlowych, pośrednictwo w kontaktach handlowych
i gospodarczych, 36 działalność finansowa, analizy finansowe, doradztwo finansowe, zarządzanie finansami, informacja finansowa,
usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, inwestycje
kapitałowe, organizowanie transakcji finansowych, usługi w zakresie
nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości, wynajem, dzierżawa i zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(111) 315846
(220) 2018 03 16
(210) 483630
(151) 2018 11 05
(441) 2018 05 28
(732) ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Konto z Lwem PRP
(510), (511) 35 usługi reklamy, doradztwo w zakresie zarządzania
i organizacji, doradztwo w zakresie fuzji firm i przejęć, prognozowanie gospodarcze, oceny handlowe, wyceny przedsiębiorstw, ekspertyzy efektywności, badania i zapytania biznesowe, analizy kosztów,
badania i analizy marketingowe, usługi audytu, kompilacja i systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, skomputeryzowane zarządzanie plikami, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, 36 operacje bankowe, usługi bankowe z dostępem
bezpośrednim przez internet, emisja kart kredytowych, doradztwo
finansowe, usługi finansowe, informacje bankowe, obsługa kart
debetowych i kart kredytowych, lokaty kapitałów, kredytowanie,
operacje finansowe, operacje walutowe, pośrednictwo finansowe,
transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków finansowych,
42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktu-
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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) 315847
(220) 2018 04 20
(210) 485140
(151) 2018 11 13
(441) 2018 06 25
(732) POLSKA IZBA GOSPODARCZA EKOROZWÓJ, Warszawa, PL.
(540) KONKURS „ZIELONY LAUR” PIGE
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 05.01.16, 26.01.15, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, wystaw i konkursów,
usługi edukacyjne dotyczące ochrony środowiska, organizowanie
szkoleń, organizowanie konkursów edukacyjnych, organizowanie
konkursów o tematyce ekologicznej, organizowanie konkursów
w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, kulturalnych, organizowanie konferencji edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie imprez edukacyjnych
o tematyce ekologicznej, organizowanie konkursów za pośrednictwem Internetu.
(111) 315848
(220) 2018 04 20
(210) 485139
(151) 2018 11 13
(441) 2018 06 25
(732) POLSKA IZBA GOSPODARCZA EKOROZWÓJ, Warszawa, PL.
(540) PIG EKOROZWÓJ
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 05.01.16, 26.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
reklama w Internecie, publikowanie tekstów i materiałów reklamowych, reklama billboardowa, organizowanie imprez, wystaw,
targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie i obsługa konferencji, sympozjów, kongresów,
seminariów, szkoleń, kursów edukacyjnych oraz narad naukowo-technicznych i specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska,
41 organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi edukacyjne dotyczące ochrony środowiska, organizacja szkoleń, organizacja
konferencji edukacyjnych, opracowywanie i rozpowszechnianie
materiałów edukacyjnych w zakresie projektowania, budowy, środowiska i eksploatacji budynków oraz zrównoważonego budownictwa, usługi edukacji poprzez informowanie o ochronie środowiska,
przyrodzie, technologiach przyjaznych środowisku, 42 ekspertyzy
naukowe w zakresie działalności ekologicznej, badania środowiska,
ocena zagrożeń środowiskowych, badania dotyczące ochrony środowiska, usługi w dziedzinie nauk przyrodniczych, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi konsultacyjne w zakresie środowiska
naturalnego, usługi w zakresie badań i kontroli środowiska, badania
w dziedzinie ekologii, doradztwo w zakresie oszczędności energii,
usługi doradcze związane z wydajnością energetyczną, prowadzenie
badań i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii.
(111) 315849
(151) 2018 11 05

(220) 2018 04 20
(441) 2018 06 11

(210) 485137
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(732) INR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz, PL.
(540) ILIVE COFFEE
(510), (511) 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, lód, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności
gospodarczej, prace biurowe, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 315850
(220) 2018 04 20
(210) 485135
(151) 2018 11 05
(441) 2018 06 11
(732) WYTWÓRNIA WÓD GAZOWANYCH DAN SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ KWIATKOWSKI & DARIUSZ SKÓRA, Szydłowiec, PL.
(540) SYMFONIA
(510), (511) 32 woda napoje.
(111) 315851
(220) 2018 04 20
(210) 485134
(151) 2018 11 28
(441) 2018 07 09
(732) BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY, Bydgoszcz, PL.
(540) BYDGOSZCZ INDUSTRIAL CLUSTER
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 26.01.06, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, analizy rynku, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, specjalistyczne
doradztwo gospodarczo-handlowe w zakresie prowadzenia badań
i prac rozwojowych, doradztwo i konsultację w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, pomoc przedsiębiorstwom
w działalności przemysłowej i handlowej, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie imprez dla celów marketingowych i promocyjnych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, marketing, reklama
w tym: prasowa, radiowa, internetowa, telewizyjna, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, sympozjów, spotkań, prezentacji, wystaw, organizowanie targów i wystaw w celach edukacyjnych i rozrywkowych.
(111) 315852
(220) 2018 04 20
(210) 485133
(151) 2018 11 28
(441) 2018 07 09
(732) BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY, Bydgoszcz, PL.
(540) BYDGOSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 badania marketingowe, badania opinii publicznej,
badania rynku, analizy rynku, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, specjalistyczne
doradztwo gospodarczo-handlowe w zakresie prowadzenia badań
i prac rozwojowych, doradztwo i konsultację w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rozwoju produktu, pomoc przedsiębiorstwom
w działalności przemysłowej i handlowej, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,

Nr 3/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

organizowanie imprez dla celów marketingowych i promocyjnych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, marketing, reklama
w tym: prasowa, radiowa, internetowa, telewizyjna, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, sympozjów, spotkań, prezentacji, wystaw, organizowanie targów i wystaw w celach edukacyjnych i rozrywkowych.

(111) 315853
(220) 2018 04 20
(210) 485121
(151) 2018 11 05
(441) 2018 06 11
(732) NORD POINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) NO&nbsp;NOWE ODOLANY
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania przedsięwzięciami
dotyczącymi obrotu nieruchomościami, marketingu gruntów dla
budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, organizowania targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami,
organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi,
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, prowadzenia agencji importowo-eksportowych na rzecz osób trzecich,
pośrednictwa eksportowo-importowego w obrocie produktami,
artykułami i technologiami, doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami, 36 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, zarządzania nieruchomościami pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu
budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wyceny nieruchomości,
wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowej, administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, doradztwa w zakresie zarządzania
i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi,
37 usługi w zakresie: budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi
na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania,
usługi remontowe, naprawy obiektów, restauracji budynków, konserwacji obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, informacji budowlanej.
(111) 315854
(220) 2018 04 19
(210) 485043
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CYBER RESCUE
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 16.01.11,
26.11.22, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.19
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 ubez-
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pieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.

(111) 315855
(220) 2018 04 19
(210) 485042
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DIGITAL FINGERPRINTS
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.03, 26.11.05
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
(111) 315856
(220) 2018 04 19
(210) 485040
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CYBER RESCUE
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość, usługi związane z majątkiem nieruchomym, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
(111) 315857
(220) 2018 04 19
(210) 485033
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 16
(732) MANUFAKTURA CZEKOLADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) LAS VEGAN’S
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 03.04.07, 03.04.24, 03.04.26, 03.05.01, 03.05.03, 03.05.05,
03.05.24, 03.05.28, 06.19.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kakao i wyroby na bazie kakao, czekolada, wyroby
czekoladowe, pomady i praliny, ciastka czekoladowe, wyroby piekarnicze i biszkopty, herbatniki, czekolada do picia, napoje na bazie
czekolady, kakao oraz preparaty do tych napojów, 33 napoje alkoholowe, wódki, brandy, likiery, koktajle, kremy, rum, dżin, nalewki
owocowe, nalewki ziołowe, whisky, spirytus, aperitify, 35 sprzedaż
w sklepach, hurtowniach oraz za pośrednictwem Internetu, sprzedaż
wysyłkowa następujących towarów, kakao i wyroby na bazie kakao,
czekolada, wyroby czekoladowe, pomady, praliny, ciastka czekoladowe, wyroby piekarnicze, biszkopty, herbatniki, czekolada do picia,
napoje na bazie czekolady, kakao oraz preparaty do tych napojów.
(111) 315858
(220) 2018 04 23
(210) 485191
(151) 2018 11 13
(441) 2018 06 25
(732) FERAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola, PL.
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(540) Zenit
(540)

(732) AVT KORPORACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) budujemydom
(540)

Kolor znaku: biały, srebrny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.25, 26.01.01
(510), (511) 25 odzież, bielizna, obuwie, nakrycia głowy, skarpety, rajstopy, pończochy, 35 organizacja targów i wystaw, usługi doradcze,
reklama, wynajmowanie powierzchni reklamowej na budynkach,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, marketing, 36 zarządzanie nieruchomościami, wynajem: nieruchomości, powierzchni
biurowej i wystawowej, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości.

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 czasopismo, 35 reklama prasowa, 42 doradztwo budowlane.

(111) 315859
(220) 2018 04 23
(210) 485186
(151) 2018 11 13
(441) 2018 06 25
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka, PL.
(540) tulia
(510), (511) 5 produkty lecznicze zawierające: witaminy, minerały,
przetwory roślinne, przetwory pochodzenia naturalnego, preparaty
odżywcze i witaminowe do celów medycznych, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, suplementy diety zawierające witaminy, suplementy diety zawierające mikroelementy, suplementy diety zawierające
substancje pochodzenia naturalnego, suplementy diety zawierające
substancje wyodrębnione z roślin, suplementy diety zawierające wyciągi roślinne.
(111) 315860
(220) 2018 04 23
(210) 485184
(151) 2018 11 08
(441) 2018 06 25
(732) GL OPTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Puszczykowo, PL.
(540) GL OPTICAM
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.13, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 9 pakiety oprogramowania komputerowego, platformy
oprogramowania komputerowego, sterowniki oprogramowania,
nośniki magnetyczne do oprogramowania, mikroprocesory programowalne za pomocą oprogramowania, narzędzia do opracowywania oprogramowania komputerowego, elektroniczne urządzenia
do programowania, elektroniczne urządzenia programujące.
(111) 315861
(220) 2018 05 10
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 09
(732) E. & J. Gallo Winery, Modesto, US.
(540) PAPILLON
(540)

(210) 485821

(111) 315863
(220) 2018 05 10
(210) 485816
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 23
(732) ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, czarny
(531) 01.17.11, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, organizowanie konferencji, wystaw i konkursów o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym i kulturalnym.
(111) 315864
(220) 2018 05 10
(210) 485805
(151) 2018 11 15
(441) 2018 06 18
(732) ADLER MARCIN BUSINESS & FINANCE, Warszawa, PL.
(540) ale SŁODKI KARMEL WYPIEKI & KAWA
(540)

(531) 11.01.25, 27.05.01, 26.01.01
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nie palona, kawa nienaturalna, 41 edukacja,
rozrywka lub nauczanie jako usługi klubowe, organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, pracowni specjalistycznych,
koncertów, organizowanie przyjęć, kształcenie praktyczne, pokazy
edukacyjne i rozrywkowe, organizowanie balów, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, rozrywka, 43 bufety,
kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe,
stołówki, usługi barowe, stałe lub mobilne.
(111) 315865
(220) 2018 05 15
(210) 485957
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mikstat, PL.
(540) GOURMET ENTE
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, biały, szary
(531) 02.09.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 315862
(151) 2018 11 06

(220) 2018 05 10
(441) 2018 06 25

(210) 485817

(531) 03.07.06, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso drobiowe, tusze drobiowe, dania gotowe mięsne.
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(111) 315866
(220) 2018 05 15
(210) 485938
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA MATTHIAS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kolonia Zamek, PL.
(540) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSA MATTHIAS Spółka z o.o.
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary, złoty
(531) 03.04.18, 03.04.20, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso mrożone, mięso mielone, mięso
cielęce, wołowe, wieprzowe, drobiowe i królicze, mięso z dziczyzny,
podroby mięsne, przetwory z podrobów mięsnych i z krwi, kaszanka, ekstrakty mięsne, wyroby wędliniarskie: bekony, boczki, kiełbasy,
łopatka, metki, mielonki, parówki, pasztety z wątróbek zwierzęcych
w tym również z przeważającym użyciem składników pochodzenia
roślinnego, pieczenie, salami, salcesony, schab, szynki, wędzonki,
wyroby blokowe, wyroby okazjonalne: zestawy mięsne na grilla, zestawy wędlin układanych, konserwy mięsne, gotowe dania na bazie
mięsa, pasty, nadzienia i przekąski mięsne, wyroby garmażeryjne
na bazie mięsa, galaretki i sosy mięsne, tłuszcze jadalne: oleje jadalne, słonina, smalec, konserwowane, suszone i gotowane owoce
i warzywa, 35 usługi importowo-eksportowe, usługi pośrednictwa
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: mięso, wyroby
mięsne, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne, konserwy mięsne, gotowe dania i potrawy na bazie mięsa, tłuszcze jadalne, usługi
w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe i promocyjne,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów,
organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 40 ubój zwierząt, przetwórstwo
mięsne, przetwarzanie i przerabianie surowców mięsnych, usługi
w zakresie konserwowania żywności, wędzenie żywności, obróbka
odpadów, osadów pościekowych i zanieczyszczonych materiałów,
utylizacja i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i wyrobów
wybrakowanych, recykling odpadków i odpadów.
(111) 315867
(220) 2018 05 14
(210) 485922
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) KWIATKOWSKI PIOTR, Wyszków, PL.
(540) SEGREC
(510), (511) 16 opakowania zbiorcze na odpady i śmieci, worki
na śmieci, worki do koszy na śmieci, 21 kubły i kontenery na śmieci,
45 udzielanie licencji na prawa własności intelektualnej, w szczególności licencjonowanie znaków towarowych i wzornictwa przemysłowego, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
na rzecz osób trzecich.
(111) 315868
(220) 2018 05 11
(210) 485884
(151) 2018 11 09
(441) 2018 07 09
(732) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze, PL.
(540) ichpw INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA &hellip;
my przekraczamy standardy!
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04
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(510), (511) 4 biopaliwa, dodatki niechemiczne do paliwa, paliwa
i materiały oświetleniowe, paliwa, paliwo, preparaty wspomagające
spalanie paliw kopalnych, smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, techniczne oleje, węgiel, 7 filtry [części maszyn lub silników], filtry
do gazów [maszyny], filtry paliwa, kompresory gazowe, kotły maszynowe [parowe], kotły parowe [części maszyn], kotły parowe do produkcji pary [części maszyn], kotły parowe do wytwarzania prądu, inne
niż przeznaczone do pojazdów lądowych, ładowarki pieców, maszyny
do rafinacji ropy naftowej, maszyny wykorzystujące sprężone powietrze, palniki spawalnicze, podgrzewacze wody [części maszyn], pompy, kompresory i wentylatory, rozruszniki do pomp, silniki do maszyn,
silniki do sprężarek, silniki hydrauliczne, silnikowe pompy paliwowe,
spawarki i lutownice, sprężarki, termiczne palniki [maszyny], wirówki, 9 czujniki i detektory, detektory gazów spalinowych, detektory
dwutlenku węgla, detektory ciepła, detektory drgań, elektroniczne
jednostki sterujące, fotowoltaiczne urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej, fotowoltaiczne
moduły słoneczne, komputerowe oprogramowanie użytkowe, kontrolery (regulatory), mierniki, monitorujące urządzenia [elektryczne],
oprogramowanie bioinformatyczne, oprogramowanie do inżynierii
chemicznej, piece do użytku laboratoryjnego, piece do doświadczeń
laboratoryjnych, piece do suszenia do użytku laboratoryjnego, piece
do użytku w eksperymentach, piece grzewcze specjalnie przystosowane do eksperymentów laboratoryjnych, przyrządy chromatograficzne
do użytku naukowego lub laboratoryjnego, przyrządy do badania
materiałów, przyrządy laboratoryjne, inne niż do użytku medycznego,
przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, publikacje elektroniczne, regulatory elektroniczne, regulatory
energii, regulatory temperatury, regulatory termiczne, regulatory termostatyczne, rejestratory elektryczne, skanery biometryczne, skanery
podczerwieni, sonary, transformatory, urządzenia do monitorowania,
urządzenia do testowania i kontroli jakości, urządzenia fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, 11 aparatura
do podgrzewania powietrza, aparatura grzewcza do pieców, aparatura grzewcza na energię słoneczną, armatury grzewcze, automatyczne
instalacje do transportu popiołu, bojlery przemysłowe, dysze regulujące [części pieców], elementy grzewcze, filtry do gazów [domowe
lub przemysłowe instalacje], filtry do instalacji przemysłowych, filtry
do oczyszczaczy powietrza, filtry do oczyszczania gazów [części domowych lub przemysłowych instalacji], filtry do wody do użytku przemysłowego, filtry powietrza do instalacji przemysłowych, filtry powietrza do celów przemysłowych, gazowe piece kombinowane do użytku
przy produkcji stali, gazowe piece nagrzewcze, gazowe podgrzewacze
wody, generatory pary, grzejniki przemysłowe, instalacje chłodnicze,
instalacje do obróbki przemysłowej, instalacje do oczyszczania gazu,
instalacje do oczyszczania oleju, instalacje do oczyszczania wody,
instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze, instalacje
i urządzenia do suszenia, instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, instalacje i urządzenia do uzdatniania powietrza, instalacje i urządzenia grzewcze, kotły, kotły do centralnego
ogrzewania, kotły do instalacji grzewczych, kotły gazowe do ogrzewania wody, kotły grzewcze, kotły jako części instalacji centralnego
ogrzewania, kotły paleniskowe, kotły parowe do wytwarzania pary
[inne niż części maszyn], kotły parowe, inne niż części maszyn, oczyszczacze powietrza, palniki, bojlery i podgrzewacze, piece do odzyskiwania gazu, piece do odzyskiwania metali, piece do obróbki cieplnej,
piece do ogrzewania powietrza, piece do ogrzewania centralnego,
piece do spalania, piece do spopielania, piece do stosowania w przemyśle elektronicznym, piece do topienia [do celów przemysłowych],
piece elektryczne, piece dyfuzyjne do celów przemysłowych, piece
do zwęglania [do celów przemysłowych], piece do użytku przemysłowego, piece elektryczne [do celów przemysłowych], piece grzewcze do celów przemysłowych, piece grzewcze, piece nagrzewcze,
piece na paliwa stałe, piece obrotowe [do celów przemysłowych],
piece odlewnicze, piece opalane gazem, piece przemysłowe, piece
przeznaczone do użytku w przemyśle chemicznym i szklarskim, piece słoneczne, piece [urządzenia grzewcze], piece wgłębne [do celów
przemysłowych], piece wytwarzające gaz [do celów przemysłowych],
piekarniki i piece przemysłowe (nie do żywności i napojów), przemysłowe piece, przemysłowe instalacje chłodnicze, przemysłowe
instalacje do suszenia, przemysłowe instalacje grzewcze, przemysłowe urządzenia do oczyszczania powietrza, przemysłowe urządzenia
grzewcze, przewody i urządzenia do transportu gazów spalinowych,
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rury do kotłów grzewczych, sterylizatory, urządzenia do chromatografii gazowej do celów przemysłowych, urządzenia do chromatografii cieczowej do użytku przemysłowego, urządzenia do destylacji
do celów przemysłowych, urządzenia do obróbki chemicznej, urządzenia do oczyszczania gazu, wielkie piece, zespoły pieców, 19 asfalt,
smoła i bitumy, szkło budowlane, szkło izolacyjne, szkło warstwowe,
21 szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące półproduktem,
41 kursy szkoleniowe, organizowanie seminariów, publikacja broszur,
publikacja czasopism, publikacja i redagowanie książek, publikacja
materiałów edukacyjnych, publikacja prac naukowych, publikowanie czasopism, publikowanie książek, publikowanie podręczników,
seminaria, szkolenia dla dorosłych, szkolenia edukacyjne, szkolenia
przemysłowe, udostępnianie publikacji on-line, usługi edukacyjne
i instruktażowe, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), 42 usługi naukowe i technologiczne, analiza laboratoryjna
w dziedzinie chemii, analiza naukowa, badania biochemiczne, badania
chemiczne, badania chemiczno-technologiczne, badania biotechnologiczne dotyczące przemysłu, badania i analizy naukowe, badania
laboratoryjne, badania inżynieryjne, badania materiałowe, badania
naukowe, badania techniczne, certyfikacja [kontrola jakości], doradztwo technologiczne, inżynieria chemiczna, inżynieria mechaniczna,
inżynieria techniczna, laboratoria badawcze, laboratoria chemiczne,
usługi świadczone przez laboratoria naukowe, opracowywanie podręczników technicznych, opracowywanie procesów przemysłowych,
opracowywanie produktów, projektowanie techniczne, prowadzenie
badań inżynierskich, prowadzenie badań naukowych, prowadzenie
badań [technicznych], sporządzanie raportów naukowych, sporządzanie raportów technologicznych, sporządzanie raportów technicznych,
usługi badawczo-rozwojowe.

(111) 315869
(220) 2018 04 23
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 16
(732) YE GANG, Wólka Kosowska, PL.
(540) LISIN
(540)

(210) 485173

Kolor znaku: brązowy
(531) 29.01.07, 27.05.01, 03.07.06, 25.01.25, 26.11.03, 26.11.08
(510), (511) 24 zasłony i firany tekstylne lub z tworzyw sztucznych, firanki, firanki koronkowe, pościel, bielizna pościelowa, bielizna stołowa,
tkaniny tekstylne do użytku w produkcji pościeli, zasłony, zasłony tekstylne, zasłony plisowane, lambrekiny [zasłony], zasłony (kotary), zasłony winylowe, zasłony prysznicowe, zasłony gotowe, zasłony okienne,
zasłony zaciemniające, gotowe zasłony tekstylne, tkaniny na zasłony,
materiały na zasłony, zasłony do natrysków, ognioodporne tekstylne
zasłony prysznicowe, zasłony z materiałów tekstylnych, zasłony wewnętrzne i zewnętrzne, zasłony z tworzyw sztucznych, kotary na drzwi
[zasłony], zasłony wykonane z materiałów tekstylnych, tkaniny zbliżone do pluszowych [zasłony], gotowe zasłony z tworzyw sztucznych,
zasłony wykonane z tworzyw sztucznych, zasłony prysznicowe z tworzyw sztucznych, małe zasłony wykonane z materiałów tekstylnych,
firany z gipiury, obrusy z gipiury, firany z woalu, tekstylia do sypialni,
tekstylia do dekoracji wnętrz, tekstylia do wyposażenia domu, syntetyczne tekstylia sprzedawane w belach, tekstylia w postaci akcesoriów
okiennych, tekstylia wykorzystywane w gospodarstwie domowym,
tekstylia do produkcji artykułów odzieżowych, tekstylia używane
jako podszewki do odzieży, tekstylia w belach do produkcji odzieży,
materiały z gąbki [tekstylia w belach], tekstylia odporne na wodę,
ale przepuszczające wilgoć, lambrekiny, lambrekiny [zasłony], miękkie lambrekiny, tkaniny laminowane, lambrekiny [draperie tekstylne],
prześcieradła z lambrekinem, płótno lniane na lambrekiny, lambrekiny
[falbany do łóżek], lambrekiny z tkaniny na łóżko, prześcieradła na łóżka z lambrekinem, narzuty na łóżka z lambrekinem, laminowane materiały tekstylne w belach o właściwościach izolacyjnych .
(111) 315870
(220) 2018 04 23
(210) 485170
(151) 2018 11 05
(441) 2018 06 11
(732) Sales & Product Solutions, Inc., Northbrook, US.

Nr 3/2019

(540) MISS SPA
(510), (511) 3 lakier do paznokci, lakier bazowy do paznokci, lakier
wykończeniowy 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 kosmetyczne, płyny kąpielowe, perełki kąpielowe, żele kąpielowe, balsamy 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 kąpieli, 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 moczenia stóp. masło do ciała, masło shea, kamienie pumeksowe do użytku osobistego, peelingi do ciała, 8 przybory
do manicure, w szczególności 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, pęsety, 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 paznokci 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 nakładania makijażu,
uniwersalne pojemniki na szczotki sprzedawane bez zawartości,
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 chusteczki i gąbki z włókniny, akcesoria podróżne, u szczególności mydelniczki, 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 rękawiczki do użytku po zastosowaniu balsamów nawilżających,
bawełniane skarpetki do użytku po zastosowaniu balsamów nawilżających, maski do spania, odzież, w szczególności płaszcze kąpielowe, narzutki.
(111) 315871
(220) 2016 05 31 K
(210) 484900
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) Trimb Healthcare AB, Sztokholm, SE.
(540) LEGACTIV
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, balsamy, 5 produkty medyczne
do stosowania przy uczuciu ciężkich nóg, opuchliźnie nóg i żylakach,
taśmy na żylaki, olejki lecznicze, kremy lecznicze, suplementy diety.
(111) 315872
(220) 2018 05 10
(210) 485801
(151) 2018 11 13
(441) 2018 06 18
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) INNO-BIOXINUM
(510), (511) 3 kosmetyki, szampony do włosów, odżywki do włosów,
preparaty kosmetyczne do rzęs, kosmetyki do rzęs, 5 lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty do pielęgnacji włosów, szampony lecznicze, lecznicze płyny do włosów.
(111) 315873
(220) 2018 05 09
(210) 485781
(151) 2018 11 07
(441) 2018 06 25
(732) LEPERT PAWEŁ VADIM EYEWEAR, Szczecin, PL.
(540)
(540)

(531) 02.09.15, 16.03.13
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(510), (511) 9 okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe,
oprawki do okularów, części do okularów, noski do okularów, futerały
na okulary, etui na okulary, sznurki do okularów, osłony do okularów,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w tym on-line w związku
z okularami, okularami słonecznymi i soczewkami kontaktowymi,
oprawkami do okularów, częściami do okularów oraz etui na okulary, 37 usługi naprawy i konserwacji okularów i okularów przeciwsłonecznych, Udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją okularów, Naprawa przyrządów optycznych, 40 wytwarzanie
soczewek okularowych na zamówienie, szlifowanie i polerowanie
szkła do okularów, usługi szlifierstwa optycznego, szlifowanie szkła
optycznego, szlifowanie soczewek optycznych, obróbka soczewek
w celu zmiany właściwości optycznych, obróbka szkła w celu zmiany właściwości optycznych, nakładanie cienkich powłok foliowych
na elementy optyczne, 42 laboratoria optyczne, projektowanie elementów optycznych..

(111) 315874
(220) 2018 05 09
(210) 485776
(151) 2018 11 07
(441) 2018 06 25
(732) LEPERT PAWEŁ VADIM EYEWEAR, Szczecin, PL.
(540) Vadim eyewear
(510), (511) 9 okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe,
oprawki do okularów, części do okularów, noski do okularów, futerały
na okulary, etui na okulary, sznurki do okularów, osłony do okularów,
35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym on-line w związku
z okularami, okularami słonecznymi i soczewkami kontaktowymi,
oprawkami do okularów, częściami do okularów oraz etui na okulary, 37 usługi naprawy i konserwacji okularów i okularów przeciwsłonecznych, udzielanie informacji związanych z naprawą i konserwacją okularów, naprawa przyrządów optycznych, 40 wytwarzanie
soczewek okularowych na zamówienie, szlifowanie i polerowanie
szkła do okularów, usługi szlifierstwa optycznego, szlifowanie szkła
optycznego, szlifowanie soczewek optycznych, obróbka soczewek
w celu zmiany właściwości optycznych, obróbka szkła w celu zmiany właściwości optycznych, nakładanie cienkich powłok foliowych
na elementy optyczne, 42 laboratoria optyczne, projektowanie elementów optycznych.
(111) 315875
(220) 2018 05 09
(210) 485775
(151) 2018 11 07
(441) 2018 06 25
(732) ZAMMLER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, PL.
(540) Z ZAMMLER transportation customs clearance logistics
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, szary, turkusowy
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 39 usługi transportowe, usługi spedycyjne, konfekcjonowanie towarów, pakowanie towarów i produktów, przewożenie i dostarczanie towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, dzierżawa
lub wynajem środków transportu, pojazdów samochodowych, przyczep i innych środków transportu, usługi kierowców, rozładunek towarów, magazynowanie, zarządzanie i administrowanie parkingami
oraz flotami pojazdów, wynajem miejsc parkingowych i parkingów,
garaży, powierzchni magazynowych, hall do składowania, gruntów
lub terenów do składowania, informacja o składowaniu towarów.
(111) 315876
(220) 2018 05 09
(210) 485766
(151) 2018 11 09
(441) 2018 07 09
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA HEALTHY MINERALS
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
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

889

kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady do makijażu, podkłady
i pudry kosmetyczne do twarzy, pudry w kamieniu, środki do usuwania 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, lecznicze podkłady
i pudry kosmetyczne.

(111) 315877
(220) 2018 05 08
(210) 485724
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 30
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) evita
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 płatki kosmetyczne, 5 podpaski higieniczne, wkładki
higieniczne.
(111) 315878
(220) 2018 04 09
(210) 484605
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 16
(732) KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY DIECEZJI
ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ, Zielona Góra, PL.
(540) maika
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 26.11.22, 29.01.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty także z papieru lub kartonu, arkusze
z nutami w formie drukowanej, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
bilety także informacyjne, broszury, czasopisma i periodyki, fotografie, gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki i podręczniki, materiały do pisania, materiały
do rysowania, materiały drukowane, materiały opakowanie i amortyzujące do wyściełania z papieru i kartonu, materiały szkoleniowe
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, notatniki i notesy, obrazy
i zdjęcia, ołówki także automatyczne na grafit i węglowe, papier, papier do pisania listów, periodyki jako czasopisma, pióra i długopisy,
podkładki na biurko, przybory szkolne jako artykuły piśmienne, publikacje drukowane, śpiewniki, ulotki, zakładki do książek, 35 agencje reklamowe, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relation oraz reklamie, obróbka tekstów, pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama także online za pośrednictwem sieci komputerowej, typu „płać za kliknięcie”, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, rozpowszechnianie reklam, transkrypcja
wiadomości jako praca biurowa, tworzenie tekstów reklamowych,
uaktualniane materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi
prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, usługi
w zakresie opracowania graficznego dla celów reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub
reklamowych, 41 edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne i pokazy, nauczanie indywidualne,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, warsztatów szkoleniowych, organizowanie konkursów
kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach kulturalnych i edukacyjnych, pisanie scenariuszy także do celów reklamowych, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikowanie
książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, redagowanie
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tekstów innych niż reklamowe, sporządzanie napisów, tłumaczenia,
udostępnianie filmów i publikacji on-line nie do pobrania, usługi gier
w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi reporterskie, usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych,
usługi w zakresie opracowania graficznego innego niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty i nauczania, usługi w zakresie
tłumaczeń ustnych, wypożyczanie sprzętu sportowego za wyjątkiem pojazdów.

(111) 315879
(220) 2018 03 30
(210) 484255
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) DEPA-MUNIAK MAGDALENA 1. APETYT NA PIĘKNO 2.
DIETETYCZNY CATERING APETYT NA ZDROWIE, Tarnów, PL.
(540) DIETdrive
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi sprzedaży dietetycznych posiłków bez konieczności wychodzenia klienta z pojazdu, usługi sprzedaży dietetycznych posiłków z okna wydawczego, bary szybkiej obsługi
zdrowych posiłków, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), usługi restauracyjne, usługi cateringowe dla klienta indywidualnego i grupowego, usługi gastronomiczne w lokalu, usługi przygotowywania dietetycznych posiłków,
dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, bary, bary sałatkowe, doradztwo kulinarne, katering obejmujący żywność i napoje
na bankiety, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, porady dotyczące przepisów kulinarnych, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie żywności
dla innych na zasadzie zlecenia na zewnątrz, restauracje oferujące
dania na wynos, restauracje samoobsługowe, spersonalizowane
usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej,
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach na targi i wystawy, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi cateringu zewnętrznego, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi restauracji
sprzedających posiłki na wynos, usługi w zakresie przygotowywania
jedzenia i napojów, 44 dobór indywidualnej diety przez dietetyka,
opracowywanie receptur i przepisów diet indywidualnych dla klienta, doradztwo dietetyczne w gabinecie stacjonarnym, doradztwo
dietetyczne przez Internet, doradztwo w zakresie diety i odżywania
się, konsultacje z dziedziny żywienia, planowanie i nadzorowanie
diety, planowanie programów odchudzających, poradnictwo dietetyczne, profesjonalne doradztwo związane z dietą, świadczenie
usług w zakresie programów odchudzania, udzielanie informacji
o wartości odżywczej produktów spożywczych, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie
informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności przeznaczonej
do redukcji masy ciała do celów medycznych, usługi doradcze dotyczące odżywania i gotowania, usługi doradztwa żywieniowego.
(111) 315880
(220) 2018 03 16
(210) 483661
(151) 2018 11 08
(441) 2018 05 28
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) extra comfort XENNA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, jasnozielony,
ciemnozielony, czarny
(531) 05.03.11, 05.03.13, 26.02.16, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.15,
25.01.13, 25.01.15
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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 kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje 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) 315881
(220) 2016 10 04 K
(210) 479117
(151) 2018 11 23
(441) 2018 05 28
(732) Yunnan Tobacco International Co., Ltd., Kunming, CN.
(540) C’EST MON STYLE
(510), (511) 34 tytoń, przetworzony lub nie, produkty tytoniowe,
substytuty tytoniu, nie do celów medycznych, papierosy, cygaretki, cygara, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów, gilzy
papierosowe, filtry do papierosów, bibułki papierosowe, papierosy
elektroniczne, ciekłe roztwory do użytku w e-papierosach, zapałki
i artykuły dla palaczy.
(111) 315882
(220) 2018 03 16
(151) 2018 11 08
(441) 2018 05 28
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) PELAVO
(540)

(210) 483659

Kolor znaku: biały, jasnozielony, ciemnozielony, szary
(531) 05.03.13, 05.03.14, 26.15.09, 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 kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
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bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje 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) 315883
(220) 2018 03 16
(210) 483657
(151) 2018 11 08
(441) 2018 05 28
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Pelavo. Masz moc w sobie.
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(111) 315884
(220) 2018 03 16
(151) 2018 11 07
(441) 2018 05 28
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Acatar ZATOKI
(540)

(210) 483650

Kolor znaku: biały, fioletowy, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.04.03, 26.04.05, 26.04.22, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.05, 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 kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
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środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje 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) 315885
(220) 2018 03 16
(151) 2018 11 07
(441) 2018 05 28
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Acatar ACTI-TABS
(540)

(210) 483644

Kolor znaku: biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.04.03, 26.04.05, 26.04.22, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.04, 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 kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki
eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje 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) 315886
(220) 2018 03 14
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) Unilab, LP, Rockville, US.

(210) 483514
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(111) 315889
(220) 2018 05 10
(210) 485828
(151) 2018 11 27
(441) 2018 06 25
(732) HILLWAY TRAINING & CONSULTING DRUMLAK, KALINOWSKI
i SAWICKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) HILLWAY
(540)

(540)
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, czerwony, biały, czarny, niebieski
(531) 02.01.15, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum
do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, preparaty do higieny intymnej lub do celów
dezodorujących będące przyborami toaletowymi, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(111) 315887
(220) 2018 02 16
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 16
(732) ZYSKAJ ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) zz pharma dziecko
(540)
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(210) 482426

(531) 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty oraz środki myjące
i czyszczące, 10 aparaty i urządzenia chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne.
(111) 315888
(220) 2017 12 20
(210) 480384
(151) 2018 11 07
(441) 2018 06 04
(732) GLENMARK SPECIALTY S. A., La-Chaux-De-Fonds, CH.
(540) RYALTRIS
(510), (511) 5 leki i preparaty lecznicze, w tym przeciwhistaminowe,
steryd donosowy, produkt w aerozolu do nosa stosowany w leczeniu
zaburzeń układu oddechowego, 10 urządzenie medyczne będące
urządzeniem dostarczającym antyhistaminę, sterydowe urządzenia do podawania do nosa, urządzenia do podawania preparatów
do nosa.

(531) 06.01.04, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, badania biznesowe, pomoc w zarządzaniu
sprawami biznesowymi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem dla firm handlowych i przemysłowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi
w zakresie public relations, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego
lub handlowego, doradztwo biznesowe, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi ekspertów do spraw efektywności działalności gospodarczej, doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), doradztwo dotyczące zatrudnienia,
doradztwo w zakresie marketingu, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo związane z zarządzaniem, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo biznesowe dotyczące
finansowania rozwoju, doradztwo w zakresie zarządzania marketingowego, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
doradztwo i konsultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu,
usługi biur pośrednictwa pracy w zakresie pracy tymczasowej, doradztwo w zakresie zasobów ludzkich, doradztwo w zakresie public
relations, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie zarządzania firmą, doradztwo w zakresie wydajności przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie marketingu biznesowego, doradztwo
w zakresie analizy biznesowej, doradztwo handlowe w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie administrowania
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo związane z rozwojem wizerunku firmy, doradztwo w zakresie strategii dla przedsiębiorstw,
marketing telefoniczny, usługi doradcze w zakresie zarządzania
centrami obsługi telefonicznej, badania opinii publicznej, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą w dziedzinie
technologii informacyjnej, konsultacje w zakresie technik sprzedaży
i programów sprzedaży, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych w zakresie prowadzenia firmy, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, szkolenia
edukacyjne, szkolenia biznesowe, szkolenia personelu, szkolenia
związane z finansami, szkolenia w zakresie reklamy, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia z zakresu public relations, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, doradztwo szkoleniowe w zakresie
zarządzania, szkolenia w zakresie umiejętności biznesowych, usługi
szkolenia personelu działu sprzedaży, usługi w zakresie szkolenia zawodowego, kursy szkoleniowe w zakresie rozwoju osobistego, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, szkolenia
z zakresu świadczenia usług prawnych, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, usługi szkolenia kadry w dziedzinie
handlu detalicznego, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia
kierownictwa i personelu, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy
pracodawcami i pracownikami, nauczanie i szkolenia w dziedzinie
biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, doradztwo zawodowe, wydawanie czasopism, wydawanie gazet.
(111) 315890
(151) 2018 11 08

(220) 2018 05 10
(441) 2018 06 25

(210) 485827

Nr 3/2019
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(732) AC SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paczków, PL.
(540) Powered by SUPLA
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia i aparaty do rejestrowania, odtwarzania oraz przesyłania dźwięku i obrazu, elektryczne i elektroniczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne
urządzenia pomiarowe, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe
i przeciwpożarowe, sygnalizatory świetlne, dźwiękowe, mechaniczne, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, oprogramowanie
informatyczne na powszechnie dostępnych nośnikach informacji,
programy komputerowe ładowalne i nagrane, oprogramowanie
systemowe komputerów, komputery i sprzęt komputerowy, domofony, wideofony, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem
internetu, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych
lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie
kontrahentów oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych,
sprzedaż w systemie tradycyjnym i poprzez internet: elektrycznych
i elektronicznych urządzeń i aparatów do rejestrowania, odtwarzania
oraz przesyłania dźwięku i obrazu, elektrycznych i elektronicznych
urządzeń kontrolno-sterujących, elektrycznych urządzeń pomiarowych, elektrycznych instalacji przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, sygnalizatorów świetlnych, dźwiękowych, mechanicznych, urządzeń do kontroli i regulacji ciepła, oprogramowania
informatycznego na powszechnie dostępnych nośnikach informacji,
programów komputerowych ładowalnych i nagranych, oprogramowania systemowego komputerów, komputerów i sprzętu komputerowego, domofonów, wideofonów, 37 usługi montażowe z zakresu
inteligentnych instalacji elektrycznych i elektronicznych, sieci teleinformatycznych, systemów audio i wideo, systemów alarmowych,
systemów kontroli dostępu, systemów telewizji wewnętrznej budynku, systemów automatyki budynku, sieci komputerowych, usługi
z zakresu uruchomiania oraz serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego systemów do obsługi inteligentnego budynku, 42 usługi
z zakresu projektowania: inteligentnych instalacji, automatyki budynku, sieci komputerowych, systemów bezpieczeństwa, systemów
audio i wideo oraz doradztwo w tym zakresie.
(111) 315891
(220) 2018 05 11
(210) 485883
(151) 2018 11 28
(441) 2018 06 25
(732) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Białobrzegi, PL.
(540) ROKO PREMIUM QUALITY LEMONIADA 100% NATURALNA
FRESH
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, beżowy, czarny
(531) 01.01.05, 25.01.15, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje aromatyzowane, napoje gazowane, napoje owocowe, wody smakowe, lemoniady.
(111) 315892
(220) 2018 05 11
(151) 2018 11 27
(441) 2018 06 25
(732) CIURA RAFAŁ, Sochaczew, PL.
(540) AGDHOME
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 07.01.08, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13

(210) 485876
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, w tym
także świadczone on-line, w związku z następującymi towarami:
sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt elektroniczny, komputery, urządzenia
peryferyjne do komputerów, oprogramowanie komputerowe, telefony, sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt audiowizualny, elektronarzędzia, narzędzia ręczne, meble, oświetlenie, wyposażenie do domu,
wyposażenie do warsztatu, wyposażenie do ogrodu, armatura łazienkowa i kuchenna, wyroby tekstylne.

(111) 315893
(220) 2018 05 11
(210) 485871
(151) 2018 11 28
(441) 2018 07 09
(732) Electronic Arts Inc., Redwood City, US.
(540) EA
(510), (511) 9 oprogramowanie gier komputerowych, oprogramowanie gier komputerowych do pobierania, oprogramowanie gier
komputerowych do pobierania za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, software aplikacji komputerowych dla telefonów
mobilnych, oprogramowanie gier komputerowych i oprogramowanie rozrywkowe, mianowicie pliki graficzne i pliki z muzyką cyfrową do używania na lub z telefonami mobilnymi i komórkowymi,
zarówno ręcznymi jak i wolnostojącymi oraz innymi urządzeniami
bezprzewodowymi, 41 usługi rozrywkowe, mianowicie udostępnianie on-linie gier komputerowych, usługi rozrywkowe, mianowicie
udzielanie informacji przez Internet na temat elektronicznych gier
komputerowych, usługi rozrywkowe, mianowicie dostarczanie gier
komputerowych dostępnych i granych za pośrednictwem telefonów
mobilnych i komórkowych oraz innych urządzeń bezprzewodowych.
(111) 315894
(220) 2018 05 11
(210) 485869
(151) 2018 11 27
(441) 2018 06 25
(732) DARLOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) DARLOG
(510), (511) 6 regały paletowe z metalu, systemy regałów, struktury
metalowe do magazynowania, metalowe ramy regałów, rury ze stali
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
druciane 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 segregatory, kartonowe kontenery do pakowania, tablice
z kartkami do prezentacji [flipchart], tablice suchościeralne, tablice
magnetyczne do planowania zajęć i spotkań, kartonowe maty stołowe, maty na biurko, 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 magazynowe, regały, regały metalowe, półki sklepowe,
systemy półkowe, niemetalowe regały magazynowe, regały do przechowywania, stelaże wystawowe, biurka, krzesła biurowe, półki biurowe, stoły biurowe, stoły konferencyjne, krzesła konferencyjne, wieszaki na stojące ubrania, 37 naprawa rusztowań, naprawa maszyn,
stolarstwo meblowe, informacja o naprawach, konserwacja i naprawa mebli, naprawa narzędzi, budowa i naprawa magazynów, instalowanie obiektów i urządzeń magazynowych, instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn, montaż zestawów półek, montaż tymczasowych
barierek, montaż systemów przechowywania, usługi w zakresie
montażu rusztowań, demontaż maszyn, usługi demontażu, 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 doradcze
w zakresie magazynowania towarów, 41 kształcenie praktyczne,
szkolenia edukacyjne, szkolenia przemysłowe, szkolenia personelu,
42 projektowanie mebli, projektowanie przyrządów, projektowanie
konstrukcji, projektowanie systemów składowania, projektowanie
techniczne i doradztwo, doradztwo techniczne związane z projek-
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towaniem, doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego,
przeglądy techniczne, usługi w zakresie przeglądów technicznych,
przegląd urządzeń, przegląd wadliwych konstrukcji, opracowywanie
projektów technicznych.

(111) 315895
(220) 2018 05 11
(210) 485868
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) TECH STEROWNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wieprz, PL.
(540) TECH STEROWNIKI
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 sterowniki elektroniczne do urządzeń grzewczych, regulatory temperatury.
(111) 315896
(220) 2018 05 11
(210) 485866
(151) 2018 11 08
(441) 2018 06 25
(732) NET 123 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Września, PL.
(540) tubilety.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.13.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi biur sprzedaży biletów teatralnych, usługi
sprzedaży biletów na imprezy rozrywkowe, usługi agencji sprzedaży
biletów online do celów rozrywkowych.
(111) 315897
(220) 2018 05 11
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) TARKA ŁUKASZ, Łódź, PL.
(540) BARBERIA
(540)

(210) 485853

(531) 10.05.05, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.03
(510), (511) 3 kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyczne
preparaty fryzjerskie, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki
upiększające, kosmetyki nielecznicze, maski kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kremy kosmetyczne, kosmetyki do włosów, kosmetyki do brwi, balsamy do włosów, toniki do włosów, pianki do włosów,
pomady do włosów, szampony do włosów, balsamy do włosów, płyny do włosów, kremy do włosów, żele do włosów, farby do włosów,
farby do brody, barwniki do brody, balsamy do brody, olejki do brody, preparaty do pielęgnacji brody, 41 nauka fryzjerstwa, seminaria
edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, usługi szkół pielęgnacji
urody, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, szkolenia w zakresie
kosmetyki i urody, publikacje on-line, 44 usługi fryzjerskie, zabiegi
pielęgnacji urody, doradztwo dotyczące urody, doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i włosów, usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa], usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], zabiegi kosmetyczne dla włosów, usługi farbowania włosów, stylizacja, układanie
włosów, implantacja (wszczepianie) włosów, usługi w zakresie pielęgnacji włosów, udzielanie informacji w dziedzinie stylizacji włosów.
(111) 315898
(220) 2018 05 11
(151) 2018 11 06
(441) 2018 06 25
(732) TEROPLAN SPÓŁKA AKCYJNA, Oświęcim, PL.
(540) hoper

(210) 485848

Nr 3/2019

(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, nagrane, 35 usługi
agencji informacji handlowej, usługi informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom jako punkty informacji konsumenckiej, 38 usługi
agencji informacyjnych, informacja o telekomunikacji, usługi poczty
elektronicznej, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi telefoniczne, 39 informacja o transporcie, informacja o ruchu drogowym, usługi kierowców, transport kolejowy, logistyka transportu, magazynowanie
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, pośrednictwo
w maklerstwie transportowym, pilotowanie, rezerwowanie miejsc
na podróże, transport podróżnych, usługi osób towarzyszących podróżnym, rezerwacja podróży, rezerwacja transportu, usługi transportowe, informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, transport pasażerski, zwiedzanie turystyczne.

(111) 315899
(220) 2018 05 11
(210) 485841
(151) 2018 11 06
(441) 2018 06 25
(732) GIVT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) givt.com
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi w zakresie planowania i ustalania strategii
działalności gospodarczej, usługi szacowania ryzyka w działalności
gospodarczej, usługi doradcze, konsultacyjne i pomoc w zakresie działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentów związanych
z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, pozyskiwanie i dostarczanie
informacji dotyczących działalności gospodarczej, rachunkowości,
księgowości i podatków, pozyskiwanie i dostarczanie informacji biznesowych i handlowych, informacji marketingowych, informacji o zatrudnieniu, marketing finansowy, audyt, audyt przedsiębiorstw, 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, analizy kosztów, analizy cen,
usługi wyceny działalności gospodarczej, usługi w zakresie wywiadu
gospodarczego, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi przetwarzania danych do celów administracyjnych, 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 emerytalnych, 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, pomoc i informacje w zakresie reklamy, marketingu
i promocji, usługi w zakresie promowania działalności społecznej,
kulturalnej, naukowej i oświatowej, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, publikowanie tekstów reklamowych, usługi
tworzenia i zarządzania 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
pieniężnych, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, gwarancje, ekspertyzy i oceny ubezpieczeniowe, obsługa roszczeń z tytułu ubezpieczeń, administrowanie roszczeniami ubezpieczeniowymi, ocena w zakresie roszczeń
ubezpieczeniowych, usługi w zakresie wyceny, regulowania, rozliczania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, zarządzanie ryzykiem
finansowym, ubezpieczeniowym, zarządzanie stratami finansowymi,
ubezpieczeniowymi, usługi w zakresie szacowania strat, ocena strat
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ubezpieczeniowych, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego
niż na życie, planowanie finansowe w zakresie ubezpieczeń i emerytur, administrowanie i zarządzanie planami ubezpieczeniowymi
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 finansowe 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 doskonalenia zawodowego, usługi informacyjne dotyczące edukacji, nauczania i doskonalenia
zawodowego, coaching, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, seminariów, wykładów, warsztatów, sympozjów,
konferencji, kongresów i warsztatów z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, ubezpieczeń, kadr i płac,
marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, organizowanie
konkursów w celach edukacyjnych i rozrywkowych, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, usługi w zakresie publikowania
i wydawania czasopism, magazynów, periodyków i publikacji z zakresu prawa, ekonomii, finansów, 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, wyszukiwanie, kompilacja i dostarczanie informacji
prawnych, opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz prawnych, usługi
w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące zagadnień prawnych, usługi prawne w zakresie ekonomii,
finansów, rachunkowości, księgowości, podatków, ubezpieczeń, kadr
i płac, marketingu, działalności gospodarczej, nieruchomości, usługi
pomocy w sprawach spornych, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi w zakresie
dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych, usługi prawne związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

(111) 315900
(220) 2018 05 11
(210) 485837
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 09
(732) EURO-TRADEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, PL.
(540) MONVELO
(510), (511) 12 rowery dziecięce, rowerki biegowe [pojazdy], rowerki
biegowe dziecięce.
(111) 315901
(220) 2018 06 14
(210) 487115
(151) 2019 01 28
(441) 2018 10 01
(732) JOINT SERVICES INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Dream-Cloud
(510), (511) 10 poduszki ortopedyczne, poduszki przeciwodleżynowe, poduszki przeciw bezsenności, podkładki i poduszki przeciwodleżynowe, ortopedyczne poduszki do stóp, nasenne poduszki wypełnione puchem, poduszki do celów medycznych, poduszki do użytku
ortopedycznego, poduszki do użytku terapeutycznego, poduszki
wyściełane do celów medycznych, nadmuchiwane poduszki do celów
medycznych, poduszki dmuchane do celów medycznych, poduszki
(nadmuchiwane-) do celów medycznych, dmuchane poduszki do celów medycznych, poduszki szyjne do użytku medycznego, poduszki
wodne do celów medycznych, poduszki podgrzewane, nieelektryczne, do celów medycznych, poduszki podgrzewane [podkładki]
do celów medycznych, elektryczne poduszki grzewcze do użytku
medycznego, dmuchane podkładki [poduszki] do celów medycznych,
poduszki podgrzewane, elektryczne, do celów medycznych, poduszki
nadmuchiwane dla niemowląt [do celów medycznych], poduszki powietrzne dla niemowląt [do celów medycznych], wyściełane podpory
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karku [poduszki] do użytku chirurgicznego, poduszki podgrzewane
[podkładki], nieelektryczne, do celów medycznych, poduszki do siedzeń wózków inwalidzkich [do użytku medycznego], poduszki do celów medycznych przystosowane do podtrzymywania twarzy, poduszki na woreczki z lodem do celów medycznych, poduszki do użytku
medycznego do podpierania niemowląt w trakcie badania, poduszki
profilowane do łóżek dla pacjentów [przystosowane do celów medycznych], poduszki do użytku medycznego do podpierania niemowląt w trakcie kąpania, poduszki profilowane dla pacjentów siedzących
na krzesłach [przystosowane do celów medycznych], materace położnicze, materace przeciwodleżynowe, materace przeciw odleżynom,
materace do celów medycznych, segmentowe, nadmuchiwane, lecznicze materace o niskiej stratności powietrza, materace powietrzne
dla dzieci [do celów medycznych], materace powietrzne dla niemowląt
[do celów medycznych], materace do wózków szpitalnych dla pacjentów, materace ortopedyczne zapobiegające tworzeniu się odleżyn,
materace dmuchane do celów medycznych, materace nadmuchiwane
do celów medycznych, materace nadmuchiwane do celów ortopedycznych, materace ortopedyczne do użytku medycznego, materace
zmiennociśnieniowe do użytku medycznego, ochraniacze na materace dla osób cierpiących na inkontynencję, łóżka położnicze, łóżka
hybrydowe będące łóżkami wodnymi z miękkimi bokami [do użytku
medycznego], łóżka wodne do celów medycznych, łóżka podgrzewane do leczenia medycznego, łóżka do użytku chirurgicznego, prześcieradła na łóżka chorych, łóżka specjalnie przystosowane do użytku
przez pacjentów z poparzeniami, koce podgrzewane elektrycznie
[na łóżka] do użytku medycznego, łóżka do masażu do celów medycznych, łóżka szpitalne dla pacjentów z poparzeniami, łóżka specjalnie
skonstruowane do celów medycznych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów leczniczych, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, artykuły ortopedyczne, prześcieradła dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych, prześcieradła używane przy
niekontrolowaniu czynności fizjologicznych dla niemowląt, prześcieradła dla dzieci używane przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, prześcieradła wykonane z gumy używane przy niekontrolowaniu czynności fizjologicznych, meble i pościel do celów medycznych,
sprzęt do przenoszenia pacjentów, podstawy do łóżek wodnych [przystosowane do użytku medycznego], 20 poduszki, poduszki zapachowe, poduszki (obicia), poduszki nadmuchiwane, poduszki dmuchane,
poduszki siedziska, poduszki lateksowe, poduszki sako, poduszki
dekoracyjne, poduszki ciążowe, jaśki nadmuchiwane [poduszki], poduszki wspierające szyję, poduszki z wypełnieniem, poduszki na krzesła, poduszki na siedzenia, poduszki pod kark, poduszki wypełnione
włosiem, łóżka, pościel, materace, poduszki, poduszki do karmienia
niemowląt, poduszki dla zwierząt domowych, poduszki do podpierania głowy, poduszki-podkładki na krzesła, poduszki na siedzenia
stadionowe, poduszki do siedzeń stadionowych, japońskie poduszki
na podłogę (zabuton), poduszki płaskie [nakładki] na siedzenia, poduszki na siedzenia do krzeseł, poduszki w kształcie litery u, poduszki
dmuchane, do celów niemedycznych, zagłówki-poduszki dla niemowląt [podpórki], poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt,
poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, maty do drzemki
[poduszki lub materace], poduszki dmuchane jako meble [do celów
niemedycznych], elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], poduszki wodne, inne niż do celów medycznych, nadmuchiwane poduszki, inne niż do celów medycznych, poduszki dmuchane
do spania, do celów niemedycznych, poduszki do podpierania pleców,
nie do celów medycznych, poduszki do podpierania do użycia w siedzeniach dla dzieci, poduszki przystosowane do podtrzymywania
twarzy [inne niż do użytku medycznego], nadmuchiwane poduszki
[inne niż do użytku medycznego] do umieszczenia wokół szyi, nadmuchiwane poduszki [inne niż do celów medycznych] do umieszczenia wokół szyi, poduszki do podpierania do użytku w samochodowych fotelikach bezpieczeństwa dla dzieci, poduszki do podpierania
do użycia w samochodowych fotelikach bezpieczeństwa dla dzieci,
poduszki [inne niż do użytku medycznego] do podpierania niemowląt
w trakcie badania, materace, materace dmuchane, materace łóżkowe,
materace sprężynowe, materace piankowe, materace ogniotrwałe,
materace kempingowe, materace [inne niż materace położnicze], materace dmuchane kempingowe, nakładki na materace, podstawy pod
materace, piankowe materace kempingowe, materace nadmuchiwane kempingowe, pływające nadmuchiwane materace, materace z lateksu, materace typu futon [inne niż materace położnicze], nakładki
wierzchnie na materace, wierzchnie nakładki na materace, materace
sprężynowe do łóżek, materace nadmuchiwane, inne niż do celów
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medycznych, materace dmuchane, nie do celów medycznych, łóżka
zawierające materace z wkładem sprężynowym, materace dmuchane, do celów niemedycznych, materace wykonane z elastycznego
drewna, maty kempingowe do spania [materace], materace puchowe z pierzem [piernaty], zagłówki, zagłówki nadmuchiwane, zagłówki kąpielowe, zagłówki do wanny, zagłówki dla niemowląt, zagłówki
do łóżek, przewijaki montowane do ściany, przewijaki dla niemowląt,
przewijaki, pościel, oprócz bielizny pościelowej, pościel do łóżeczek
dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], pościel do łóżeczek niemowlęcych [inna niż bielizna pościelowa], podgłówki, wałki, nadmuchiwane podgłówki, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania
niemowląt, maty do spania, maty dla dzieci do spania, rolety papierowe, rolety wewnętrzne, rolety austriackie, rolety termoizolacyjne, rolety bambusowe, rolety okienne, rolety zaciemniające [wewnętrzne],
rolety okienne [wewnętrzne], rolety materiałowe wewnętrzne, okna
[rolety wewnętrzne-], rolety do okien, rolety wewnętrzne okienne, rolety listewkowe zaciemniające [wewnętrzne], rolety zaciemniające [listewkowe, wewnętrzne], rolety okienne tekstylne wewnętrzne, rolety
do użytku wewnętrznego, rolety wykonane z drewna [wewnętrzne],
rolety wewnętrzne z polichlorku winylu, rolety z plecionek drewnianych [meble], rolety wewnętrzne metalowe ukierunkowujące światło,
żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do wnętrz.

(111) 315902
(220) 2018 06 06
(210) 486787
(151) 2019 01 22
(441) 2018 08 06
(732) SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA SPOŁEM,
Warszawa, PL.
(540) SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWO-BUDOWLANA
&quot;SPOŁEM&quot; Warszawa,
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami spółdzielni, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.
(111) 315903
(220) 2018 08 28
(151) 2019 01 29
(441) 2018 10 15
(732) VISA BELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, PL.
(540) ŚLĄSKI Leberwuszt
(540)

(531) 14.09.05, 27.05.01

(510), (511) 29 pasztety, gotowe potrawy garmażeryjne zawarte
w klasie 29, smalec, zupy i składniki zup, zupy błyskawiczne, przetwory i marynaty zawarte w klasie 29.

(111) 315905
(220) 2018 05 11
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 09
(732) TEROPLAN SPÓŁKA AKCYJNA, Oświęcim, PL.
(540) hoper
(540)

(210) 485836

Kolor znaku: niebieski, granatowy, różowy, fioletowy, szary
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, nagrane, 35 usługi
agencji informacji handlowej, usługi informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom jako punkty informacji konsumenckiej, 38 usługi
agencji informacyjnych, informacja o telekomunikacji, usługi poczty
elektronicznej, przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi telefoniczne, 39 informacja o transporcie, informacja o ruchu drogowym, usługi kierowców, transport kolejowy, logistyka transportu, magazynowanie
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, pośrednictwo
w maklerstwie transportowym, pilotowanie, rezerwowanie miejsc
na podróże, transport podróżnych, usługi osób towarzyszących podróżnym, rezerwacja podróży, rezerwacja transportu, usługi transportowe, informacja o transporcie, pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, transport pasażerski, zwiedzanie turystyczne.
(111) 315906
(220) 2018 05 11
(210) 485834
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczyrk, PL.
(540) SZCZYRK Mountain Resort
(540)

(210) 489844

(531) 27.05.01, 14.09.05
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze
jadalne, wędliny i produkty mięsne, pasztety, gotowe potrawy garmażeryjne zawarte w klasie 29.
(111) 315904
(220) 2018 08 28
(151) 2019 01 29
(441) 2018 10 15
(732) VISA BELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, PL.
(540) ŚLĄSKIE Tuste
(540)
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(210) 489845

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 06.01.04, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży, 41 usługi w zakresie poprawiania
kondycji fizycznej, usługi w zakresie działalności rekreacyjnej, usługi informacji o rekreacji oraz informacji o imprezach rozrywkowych,
usługi w zakresie działalności sportowej, wypożyczanie sprzętu
sportowego, wypożyczanie nart i sprzętu narciarskiego, wypożyczanie sprzętu do snowboardu, organizowanie i obsługa przyjęć
okolicznościowych, zjazdów, konferencji, kongresów, sympozjów,
wystaw, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie i obsługa dancingów, dyskotek, usługi turystyczne związane z organizacją
wypoczynku, 43 usługi w zakresie prowadzenia hoteli, usługi restauracyjne i cateringowe, usługi w zakresie prowadzenie restauracji, kawiarni, barów, stołówek i innych placówek gastronomicznych, wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 usługi: salonu piękności, fryzjerskie,
masażu, fizjoterapii, usługi SPA oraz usługi basenów termalnych.
(111) 315907
(220) 2018 05 17
(210) 486035
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) CARLSBERG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540) KASZTELAN NIEPASTERYZOWANE BROWAR SIERPC Tylko
naturalne składniki: woda, słód jęczmienny, dwurzędowy jęczmień,
chmiel.
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony, zielony, złoty, biały
(531) 02.01.01, 02.01.04, 06.07.08, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17,
29.01.15, 26.01.02, 26.01.16, 26.02.01
(510), (511) 32 piwo, napoje piwne, napoje bezalkoholowe.
(111) 315908
(220) 2018 05 10
(210) 485831
(151) 2018 11 08
(441) 2018 06 25
(732) AC SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paczków, PL.
(540) SUPLA Approved
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia i aparaty do rejestrowania, odtwarzania oraz przesyłania dźwięku i obrazu, elektryczne i elektroniczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne
urządzenia pomiarowe, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe
i przeciwpożarowe, sygnalizatory świetlne, dźwiękowe, mechaniczne, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, oprogramowanie
informatyczne na powszechnie dostępnych nośnikach informacji,
programy komputerowe ładowalne i nagrane, oprogramowanie
systemowe komputerów, komputery i sprzęt komputerowy, domofony, wideofony, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem
internetu, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych
lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie
kontrahentów oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych,
sprzedaż w systemie tradycyjnym i poprzez internet: elektrycznych
i elektronicznych urządzeń i aparatów do rejestrowania, odtwarzania
oraz przesyłania dźwięku i obrazu, elektrycznych i elektronicznych
urządzeń kontrolno-sterujących, elektrycznych urządzeń pomiarowych, elektrycznych instalacji przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, sygnalizatorów świetlnych, dźwiękowych, mechanicznych, urządzeń do kontroli i regulacji ciepła, oprogramowania
informatycznego na powszechnie dostępnych nośnikach informacji,
programów komputerowych ładowalnych i nagranych, oprogramowania systemowego komputerów, komputerów i sprzętu komputerowego, domofonów, wideofonów, 37 usługi montażowe z zakresu
inteligentnych instalacji elektrycznych i elektronicznych, sieci teleinformatycznych, systemów audio i wideo, systemów alarmowych,
systemów kontroli dostępu, systemów telewizji wewnętrznej budynku, systemów automatyki budynku, sieci komputerowych, usługi
z zakresu uruchomiania oraz serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego systemów do obsługi inteligentnego budynku, 42 usługi
z zakresu projektowania: inteligentnych instalacji, automatyki budynku, sieci komputerowych, systemów bezpieczeństwa, systemów
audio i wideo oraz doradztwo w tym zakresie.
(111) 315909
(220) 2018 05 10
(210) 485830
(151) 2018 11 08
(441) 2018 06 25
(732) AC SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paczków, PL.
(540) Certified by SUPLA
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia i aparaty do rejestrowania, odtwarzania oraz przesyłania dźwięku i obrazu, elektryczne i elektroniczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne
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urządzenia pomiarowe, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe
i przeciwpożarowe, sygnalizatory świetlne, dźwiękowe, mechaniczne, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, oprogramowanie
informatyczne na powszechnie dostępnych nośnikach informacji,
programy komputerowe ładowalne i nagrane, oprogramowanie
systemowe komputerów, komputery i sprzęt komputerowy, domofony, wideofony, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem
internetu, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych
lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie
kontrahentów oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych,
sprzedaż w systemie tradycyjnym i poprzez internet: elektrycznych
i elektronicznych urządzeń i aparatów do rejestrowania, odtwarzania
oraz przesyłania dźwięku i obrazu, elektrycznych i elektronicznych
urządzeń kontrolno-sterujących, elektrycznych urządzeń pomiarowych, elektrycznych instalacji przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, sygnalizatorów świetlnych, dźwiękowych, mechanicznych, urządzeń do kontroli i regulacji ciepła, oprogramowania
informatycznego na powszechnie dostępnych nośnikach informacji,
programów komputerowych ładowalnych i nagranych, oprogramowania systemowego komputerów, komputerów i sprzętu komputerowego, domofonów, wideofonów, 37 usługi montażowe z zakresu
inteligentnych instalacji elektrycznych i elektronicznych, sieci teleinformatycznych, systemów audio i wideo, systemów alarmowych,
systemów kontroli dostępu, systemów telewizji wewnętrznej budynku, systemów automatyki budynku, sieci komputerowych, usługi
z zakresu uruchomiania oraz serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego systemów do obsługi inteligentnego budynku, 42 usługi
z zakresu projektowania: inteligentnych instalacji, automatyki budynku, sieci komputerowych, systemów bezpieczeństwa, systemów
audio i wideo oraz doradztwo w tym zakresie.

(111) 315910
(220) 2018 05 10
(210) 485829
(151) 2018 11 08
(441) 2018 06 25
(732) AC SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Paczków, PL.
(540) Designed for SUPLA
(510), (511) 9 elektryczne i elektroniczne urządzenia i aparaty do rejestrowania, odtwarzania oraz przesyłania dźwięku i obrazu, elektryczne i elektroniczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne
urządzenia pomiarowe, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe
i przeciwpożarowe, sygnalizatory świetlne, dźwiękowe, mechaniczne, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, oprogramowanie
informatyczne na powszechnie dostępnych nośnikach informacji,
programy komputerowe ładowalne i nagrane, oprogramowanie
systemowe komputerów, komputery i sprzęt komputerowy, domofony, wideofony, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji i marketingu za pomocą środków masowego przekazu oraz z wykorzystaniem
internetu, organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych
lub reklamowych, usługi pośrednictwa handlowego, kojarzenie
kontrahentów oraz pomoc przy zawieraniu transakcji biznesowych,
sprzedaż w systemie tradycyjnym i poprzez internet: elektrycznych
i elektronicznych urządzeń i aparatów do rejestrowania, odtwarzania
oraz przesyłania dźwięku i obrazu, elektrycznych i elektronicznych
urządzeń kontrolno-sterujących, elektrycznych urządzeń pomiarowych, elektrycznych instalacji przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, sygnalizatorów świetlnych, dźwiękowych, mechanicznych, urządzeń do kontroli i regulacji ciepła, oprogramowania
informatycznego na powszechnie dostępnych nośnikach informacji,
programów komputerowych ładowalnych i nagranych, oprogramowania systemowego komputerów, komputerów i sprzętu komputerowego, domofonów, wideofonów, 37 usługi montażowe z zakresu
inteligentnych instalacji elektrycznych i elektronicznych, sieci teleinformatycznych, systemów audio i wideo, systemów alarmowych,
systemów kontroli dostępu, systemów telewizji wewnętrznej budynku, systemów automatyki budynku, sieci komputerowych, usługi
z zakresu uruchomiania oraz serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego systemów do obsługi inteligentnego budynku, 42 usługi
z zakresu projektowania: inteligentnych instalacji, automatyki budynku, sieci komputerowych, systemów bezpieczeństwa, systemów
audio i wideo oraz doradztwo w tym zakresie.
(111) 315911
(151) 2018 11 19

(220) 2018 05 16
(441) 2018 06 25

(210) 485993
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(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) VC 123 AROMAT COCO ODŚWIEŻACZ POWIETRZA
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 12.03.25, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek
domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające
pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające
owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 315912
(220) 2018 05 16
(210) 485989
(151) 2018 11 14
(441) 2018 06 25
(732) KING DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) WESOŁA RODZINKA WYJĄTKOWE WĘDLINY DLA TWOJEJ
RODZINY.
(540)

Nr 3/2019

nie ujęte w innych klasach, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi barowe, bary szybkiej obsługi, kawiarnie, kafeterie, restauracje samoobsługowe, stołówki, restauracje, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(111) 315914
(220) 2018 05 15
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) ŚWIAT LNU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamienna Góra, PL.
(540) POLISH linen
(540)

(210) 485964

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 26.01.18, 26.02.03, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 tkaniny lniane, tkaniny lniane i z dodatkiem lnu w rolkach, tkaniny lniane i z dodatkiem lnu w belach, wyroby tekstylne
lniane i z dodatkiem lnu wykorzystywane w gospodarstwie domowym, obrusy, bieżniki, serwety, ścierki do osuszania naczyń, zasłony,
narzuty na łóżka z tkanin lnianych i z dodatkiem lnu, bielizna stołowa
i pościelowa z tkanin lnianych i z dodatkiem lnu, 25 odzież z tkanin
lnianych i z tkanin z dodatkiem lnu, nakrycia głowy z tkanin lnianych
i z tkanin z dodatkiem lnu, fartuszki z tkanin lnianych i z tkanin z dodatkiem lnu, chusty i bandany z tkanin lnianych i z tkanin z dodatkiem lnu, rękawiczki z tkanin lnianych i z tkanin z dodatkiem lnu,
obuwie z dodatkiem tkanin lnianych i tkanin zawierających len.
(111) 315915
(220) 2018 05 15
(210) 485958
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Mikstat, PL.
(540) GOURMET ENTE
(540)

Kolor znaku: biały, różowy, czarny, brązowy, beżowy, granatowy,
żółty, czerwony, zielony, pomarańczowy
(531) 02.07.12, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso i wędliny.
(111) 315913
(220) 2018 05 16
(151) 2018 11 19
(441) 2018 06 25
(732) THU HA NGUYEN, Walendów, PL.
(540) BAO BAO YUMMY VIETNAM
(540)

(210) 485982

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 11.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, mleko, produkty mleczne, napoje mleczne,
ser, wędliny, kiełbasy, pasztety, krokiety, kiełbaski w cieście, warzywa
puszkowane, sałatki warzywne, sałatki owocowe, przeciery owocowe i warzywne, przecier jabłkowy, miąższ z owoców, pulpa owocowa, zupy, składniki do sporządzania zup, zupy jarzynowe, buliony,
koncentraty na buliony, owoce kandyzowane, owoce lukrowane,
owoce puszkowane, galaretki owocowe, przekąski na bazie owoców,
skórki owocowe, marmolada, konfitury, galarety mięsne, żywność
przygotowywana z ryb, placki ziemniaczane, chrupki ziemniaczane,
chipsy owocowe, rodzynki, orzechy spreparowane, produkty sojowe

Kolor znaku: rózowy, ciemnoróżowy, biały
(531) 03.07.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso drobiowe, tusze drobiowe, dania gotowe mięsne.
(111) 315916
(220) 2018 05 16
(210) 485997
(151) 2018 11 20
(441) 2018 06 25
(732) PODOLOG 24 GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) PODOLOG24.PL
(540)

Kolor znaku: ciemnofioletowy, niebieski, ciemnoniebieski,
jasnoniebieski
(531) 02.09.19, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 10 wkładki ortopedyczne.

Nr 3/2019
(111) 315917
(220) 2018 05 16
(151) 2018 11 20
(441) 2018 06 25
(732) KUBIŚ MAKSYMILIAN, Jastrzębia Góra, PL.
(540) somuchso
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 485995

Kolor znaku: czarny, biały, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 płyty kompaktowe z muzyką, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniona na witrynach internetowych MP3, 41 usługi rozrywkowe w postaci występów zespołu
muzycznego, produkcja filmów, nagrań na płytach CD i DVD.
(111) 315918
(220) 2018 05 16
(210) 486010
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) OPEN TO BE STRONG FORTISMAN MAN SERIES WHEY PROTEIN
FORTIS CHOCOLATE NATURAL FLAVOUR DOPING FREE GMO FREE
HIGH SOLUBILITY NATURAL FOOD COLOURINGS NO SUGAR
(540)
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(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, suplementy żywnościowe, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne
do żywności, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty farmaceutyczne stosowane w kosmetyce, maści do celów farmaceutycznych, sole do kąpieli mineralnych i leczniczych, zioła lecznicze, nalewki do celów medycznych,
korzenie i oleje lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych,
herbaty i napoje ziołowe do użytku leczniczego, leki i środki uspokajające i uśmierzające, środki sanitarne do celów medycznych, materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych, 32 wody mineralne i gazowane, napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje
energetyczne, soki i napoje owocowe, syropy do produkcji napojów.

(111) 315920
(220) 2018 05 16
(210) 485998
(151) 2018 11 19
(441) 2018 06 25
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) AROMAT FLOWER VC 124
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 10.05.25, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek
domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych, preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki zwalczające
pasożyty, preparaty do niszczenia robactwa i szkodników, herbicydy, fungicydy, algicydy, insektycydy, pestycydy, środki odstraszające
owady, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni, preparaty
i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze
zapachu do tkanin, dywanów i pomieszczeń, odświeżacze do toalet.
(111) 315921
(220) 2018 05 17
(210) 486031
(151) 2018 11 02
(441) 2018 07 16
(732) CZERSKA-CZYŻ AGNIESZKA PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWE, Płock, PL.
(540) Wysoka Kaśka
(510), (511) 32 piwo rzemieślnicze, 33 alkohole wysokoprocentowe.

Kolor znaku: niebieski, szary, brązowy, złoty, biały, czarny
(531) 02.01.16, 02.09.21, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 27.05.24, 26.11.03, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.10,
29.01.15, 05.13.01, 08.01.19
(510), (511) 5 preparaty uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, suplementy żywnościowe, suplementy dietetyczne i odżywcze, preparaty witaminowe, napoje witaminizowane, napoje z dodatkami dietetycznymi, zamienniki posiłków
i napoje odżywcze w postaci mieszaniny składników odżywczych.

(111) 315922
(220) 2018 05 16
(210) 486019
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) PHARMAPOL FABRYKA WITALNOŚCI
(540)

(111) 315919
(220) 2018 05 16
(210) 486005
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.02, 26.04.09, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy, suplementy żywnościowe, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne
do żywności, witaminy i preparaty witaminowe, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty farmaceutyczne stosowane w kosmetyce, maści do celów farmaceutycznych, sole do kąpieli mineralnych
i leczniczych, zioła lecznicze, nalewki do celów medycznych, korzenie i oleje lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, herbaty
i napoje ziołowe do użytku leczniczego, leki i środki uspokajające
i uśmierzające, środki sanitarne do celów medycznych, materiały
opatrunkowe, plastry do celów medycznych.

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 26.04.02, 26.04.09, 29.01.12

(111) 315923
(151) 2018 10 31

(220) 2018 05 16
(441) 2018 07 16

(210) 486017
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(732) AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) FORTISMAN MAN SERIES
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.01.08, 25.07.07
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy,
suplementy żywnościowe, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne do żywności, witaminy i preparaty witaminowe,
preparaty medyczne do odchudzania, preparaty farmaceutyczne
stosowane w kosmetyce, maści do celów farmaceutycznych, sole
do kąpieli mineralnych i leczniczych, zioła, nalewki, korzenie i oleje
lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, herbaty i napoje
ziołowe do użytku leczniczego, leki i środki uspokajające i uśmierzające ból, środki sanitarne do celów medycznych, materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych, 32 wody mineralne i gazowane,
napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyczne,
soki i napoje owocowe, syropy do produkcji napojów.
(111) 315924
(220) 2018 05 16
(210) 486014
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI MAS BETONOWYCH
BOSTA-BETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Bosta-Beton
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.01.02, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 beton, 37 pompowanie betonu, 39 transport betonu.
(111) 315925
(220) 2018 05 16
(210) 486011
(151) 2018 10 31
(441) 2018 07 16
(732) AGREMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) FORTISMAN MAN SERIES
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i parafarmaceutyczne uzupełniające dietę w niezbędne pierwiastki, mikroelementy i witaminy,
suplementy żywnościowe, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy mineralne do żywności, witaminy i preparaty witaminowe,
preparaty medyczne do odchudzania, preparaty farmaceutyczne
stosowane w kosmetyce, maści do celów farmaceutycznych, sole
do kąpieli mineralnych i leczniczych, zioła, nalewki, korzenie i oleje
lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, herbaty i napoje
ziołowe do użytku leczniczego, leki i środki uspokajające i uśmierzające ból, środki sanitarne do celów medycznych, materiały opatrunkowe, plastry do celów medycznych, 32 wody mineralne i gazowane,
napoje bezalkoholowe, napoje izotoniczne, napoje energetyczne,
soki i napoje owocowe, syropy do produkcji napojów.
(111) 315926
(220) 2018 05 23
(210) 486225
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 30
(732) ENDEMOL SHINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Mali Szefowie
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(510), (511) 16 książki, czasopisma, materiały drukowane, 38 usługi
telekomunikacyjne, usługi agencji informacyjnej, zbieranie i rozpowszechnianie informacji, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów, teleturniejów, widowisk rozrywkowych i sportowych, programów informacyjnych, programów z interaktywnym
udziałem widzów, emisja telewizyjna, obsługa przekazu obrazu i dźwięku, obsługa przekazu cyfrowego, rozpowszechnianie obrazu i dźwięku
za pośrednictwem Internetu, sieci teleinformatycznych, przekazu satelitarnego, audycje telewizyjne, audycje radiowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego, 41 publikowanie książek, czasopism,
publikacje multimedialne, wydawanie książek i czasopism w postaci
elektronicznej, wydawanie audiobooków, udostępnianie książek on-line, produkcja i montaż filmów, reportaży, programów telewizyjnych,
realizacja spektakli, organizacja i prowadzenie teleturniejów i konkursów, imprez artystycznych, estradowych, sportowych, organizacja
i prowadzenie szkoleń, konkursów i teleturniejów z interaktywnym
udziałem widzów i słuchaczy, usługi wynajmu nagrań, wynajmowanie
studia nagraniowego i filmowego, organizacja i produkcja nagrań filmowych i dźwiękowych, obsługa techniczna i menadżerska produkcji
telewizyjnej i filmowej, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
42 prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyjnych, w tym
dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie
telewizji interaktywnej, programowanie komputerowe, utrzymanie
oraz udostępnianie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej, projektowanie systemów komputerowych,
doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwerów i portali internetowych.

(111) 315927
(220) 2018 05 22
(210) 486210
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 16
(732) ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POL-MAK PRZEMYSŁAW
MAKOWIAK, DANUTA MAKOWIAK SPÓŁKA JAWNA,
Przeźmierowo, PL.
(540) HRC
(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) 315928
(220) 2018 05 22
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 16
(732) ŻOŁNIERCZYK MICHAŁ MAREK, Gliwice, PL.
(540) SetPoint ONE
(510), (511) 9 regulatory temperatury.

(210) 486202

(111) 315929
(220) 2018 05 22
(210) 486195
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 16
(732) DUDEK DOROTA PAULINA DOUBLE ESPRESSO, Łódź, PL.
(540) double espresso de
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, rekrutacja
personelu, pomoc i doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem
usługowym, handlowym lub przemysłowym, 41 doradztwo zawodowe obejmujące porady w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi
edukacyjne, informacje o edukacji, organizowanie i obsługa szkoleń
i konferencji szkoleniowych, publikowanie książek, kształcenie praktyczne w zakresie pokazów, kursy korespondencyjne, nauczanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie kursów edukacyjnych, poradnictwo zawodowe w zakresie w edukacji lub kształcenia.
(111) 315930
(151) 2018 11 13

(220) 2018 05 22
(441) 2018 07 16

(210) 486193
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(732) DUDEK DOROTA PAULINA DOUBLE ESPRESSO, Łódź, PL.
(540) Double Espresso
(510), (511) 35 dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach zarządzania personelem, rekrutacja
personelu, pomoc i doradztwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem
usługowym, handlowym lub przemysłowym, 41 doradztwo zawodowe obejmujące porady w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi
edukacyjne, informacje o edukacji, organizowanie i obsługa szkoleń
i konferencji szkoleniowych, publikowanie książek, kształcenie praktyczne w zakresie pokazów, kursy korespondencyjne, nauczanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie kursów edukacyjnych, poradnictwo zawodowe w zakresie w edukacji lub kształcenia.
(111) 315931
(220) 2018 05 22
(210) 486192
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 16
(732) MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łosice, PL.
(540) ŚLIWOWICA z MANUFAKTURY WYKONANA METODAMI
RZEMIEŚLNICZYMI MANUFAKTURA WÓDKI WYRÓB PREMIUM
PRODUKT POLSKI DESTYLATY Z MIEDZIANEGO ALEMBIKA
LEŻAKOWANE W DĘBOWYCH BECZKACH PO MIODZIE PITNYM
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 25.01.01, 25.01.15, 05.07.14, 05.07.02,
26.01.01, 26.01.16, 26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 33 napoje spirytusowe, napoje alkoholowe, wódki, okowity, destylaty, likiery.
(111) 315932
(220) 2018 05 22
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 16
(732) HOINKA KRZYSZTOF, Tarnowskie Góry, PL.
(540) EXERGON
(540)

(210) 486183

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnoniebieski
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej.
(111) 315933
(220) 2018 05 22
(210) 486178
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 16
(732) KANCELARIA HAWK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz, PL.
(540) HAWK MOTORS
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 03.07.17, 15.01.17, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 37 usługi warsztatów w zakresie konserwacji pojazdów
mechanicznych, odświeżanie lakieru samochodu.

(111) 315934
(220) 2018 05 22
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 16
(732) SEKUŁA JUSTYNA LAVECO, Rzeszów, PL.
(540) LAVECO
(540)

(210) 486163

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki czyszczące: do celów higieny intymnej-nielecznicze
i zębów, środki do mycia, czyszczenia, polerowania, pastowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, środki zapachowe do pomieszczeń, płyny do prania, płyny do płukania,
35 usługi w zakresie: badań marketingowych związanych z środkami myjącymi i czyszczącymi, badania rynku w zakresie środków
myjących i czyszczących, organizowania wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych w zakresie środków myjących i czyszczących, promocji sprzedaży dla osób trzecich: zbieranie w jednym
miejscu z korzyścią dla innych osób towarów takich jak: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki czyszczące
do celów higieny intymnej i zębów, środki do mycia, czyszczenia, polerowania, pastowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki
eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, dezodoranty dla
ludzi i zwierząt, środki zapachowe do pomieszczeń, proszki do prania, płyny do prania i płukania, umożliwiające klientom zapoznanie
się z nimi w dogodny sposób i ich nabywanie w sklepie i/lub hurtowni, również przez Internet.
(111) 315935
(220) 2018 05 21
(210) 486147
(151) 2018 11 27
(441) 2018 07 30
(732) BRUBECK GLOBAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Na program zaprasza/zaprosił Brubeck, producent bielizny
termoaktywnej Extreme Wool
(510), (511) 25 odzież, odzież narciarska, odzież termoaktywna,
odzież treningowa, odzież sportowa, nakrycia głowy, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], obuwie sportowe, buty narciarskie, obuwie, bielizna, bielizna termoaktywna, bluzy sportowe, koszulki bez
rękawów, bluzy z kapturem, czapki dziane, czapki narciarskie, czapki
i czapeczki sportowe, kominiarki, kurtki, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki narciarskie, koszulki polo, bielizna wchłaniająca
pot, skarpety termoaktywne, spodnie kolarskie, koszulki kolarskie,
odzież dla rowerzystów, spodnie narciarskie, spodnie snowboardowe, spodnie sportowe, spodenki, skarpety sportowe, bokserki,
koszulki z krótkim lub z długim rękawem, rękawice narciarskie, rękawice do snowboardu, rękawiczki zimowe, rękawiczki, rękawiczki dla
rowerzystów, szaliki.
(111) 315936
(220) 2018 05 21
(210) 486146
(151) 2018 11 27
(441) 2018 07 30
(732) BRUBECK GLOBAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Na program zaprasza/zaprosił Brubeck, producent bielizny
termoaktywnej Active Wool
(510), (511) 25 odzież, odzież narciarska, odzież termoaktywna,
odzież treningowa, odzież sportowa, nakrycia głowy, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], obuwie sportowe, buty narciarskie, obuwie, bielizna, bielizna termoaktywna, bluzy sportowe, koszulki bez
rękawów, bluzy z kapturem, czapki dziane, czapki narciarskie, czapki
i czapeczki sportowe, kominiarki, kurtki, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki narciarskie, koszulki polo, bielizna wchłaniająca
pot, skarpety termoaktywne, spodnie kolarskie, koszulki kolarskie,
odzież dla rowerzystów, spodnie narciarskie, spodnie snowboardowe, spodnie sportowe, spodenki, skarpety sportowe, bokserki,
koszulki z krótkim lub z długim rękawem, rękawice narciarskie, ręka-
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wice do snowboardu, rękawiczki zimowe, rękawiczki, rękawiczki dla
rowerzystów, szaliki.

(111) 315937
(220) 2018 05 21
(210) 486145
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 16
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, Eskisehir, TR.
(540) ETi Adicto GO!
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony, ciemnobrązowy
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 30 ciastka kruche, wyroby czekoladowe, wyroby cukiernicze, krakersy, wafelki, ciasta, tarty, desery, mianowicie desery w postaci wyrobów piekarniczych, desery na bazie mąki i czekolady, musy
deserowe, desery lodowe, lody, lody jadalne.
(111) 315938
(220) 2018 05 19
(210) 486107
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 30
(732) PROCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Osielsko, PL.
(540) HOTZ koncentrat dobrego smaku
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 warzywa przetworzone, owoce przetworzone, cebula konserwowana, przetworzone cebule, przetworzone buraki,
czosnek [konserwowany], konserwowane papryczki chilli,, 30 przyprawy, koncentraty warzywne stosowane jako przyprawy, ketchup,
pesto [sos], mieszanki przypraw, dodatki smakowe do mięsa, sos
żurawinowy [przyprawa], chrzan [sos przyprawowy], przygotowany
chrzan [przyprawa], musztarda, przyprawa curry, pasty spożywcze
z curry, czosnek przetworzony do stosowania jako przyprawa, kawa,
produkty żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia
przez ludzi, wyroby cukiernicze, słodycze, 32 napoje owocowe, soki
owocowe.
(111) 315939
(220) 2018 05 17
(210) 486087
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 16
(732) DXD ENGINEERING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) DXD ENGINEERING POLAND
(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny do cienkiego obierania i cięcia, maszyny rolnicze w tym maszyny do obierania cebuli, maszyny do obierania jabłek.

(111) 315940
(220) 2018 05 17
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) POREMBIŃSKI KAMIL, Łódź, PL.
(540) thecamels
(540)

Nr 3/2019
(210) 486060

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 24.17.04, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 serwery do hostingu www, serwery komputerowe, serwery sieciowe, serwery plików, serwery w chmurze, serwery internetowe, serwery poczty elektronicznej, serwery komunikacyjne [sprzęt
komputerowy], serwery komputerowych baz danych, serwery sieci
komputerowych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia do transmisji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci (point-to-point),
urządzenia do komunikacji bezprzewodowej służące do przesyłania
głosu, danych lub obrazu, kable wykorzystywane w sieci Ethernet,
urządzenia do przechowywania danych, urządzenia do szyfrowania
danych, elektryczne urządzenia telekomunikacyjne, interaktywne
oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji,
serwery komunikacyjne [sprzęt komputerowy], sieci komunikacyjne,
sieci telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne,
urządzenia do łączności bezprzewodowej, urządzenia do łączności
przewodowej, sprzęt komputerowy do przesyłu danych, sprzęt komputerowy do serwerów umożliwiających dostęp do sieci, sprzęt
do wirtualnych sieci prywatnych [VPN], sprzęt do sieci Ethernet, interaktywne urządzenia do transferu danych, komputerowe karty sieciowe, modemy, modemy interfejsów sieciowych, sieci danych, sieci komputerowe, utrwalone na nośnikach informacje i dane, komputerowe
bazy danych, oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie zabezpieczające, komputerowe systemy operacyjne, programy systemów operacyjnych, komputerowe oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie
multimedialne, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające odzyskiwanie
danych, oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści, oprogramowanie do ochrony prywatności, oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej,
oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze, oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie komputerowe do zarządzania sieciami lokalnymi, oprogramowanie do obsługi rozległych
sieci [WAN], oprogramowanie do obsługi sieci VPN [wirtualna sieć prywatna], oprogramowanie operacyjne do sieci LAN, oprogramowanie
sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych,
oprogramowanie do handlu w ramach globalnej sieci telekomunikacyjnej, oprogramowanie do integracji segmentów kontroli, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy migracji między różnymi systemami operacyjnymi sieci komputerowych, platformy
oprogramowania komputerowego, monitory [programy komputerowe], freeware [oprogramowanie darmowe], interaktywne oprogramowanie komputerowe, interfejsy, interfejsy komputerowe, interfejsy
dostępu do zarządzanych prywatnych sieci lokalnych, oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika, interaktywne multimedialne
programy komputerowe, interaktywne systemy komputerowe, terminale interaktywne, aplikacje do pobrania, biuletyny elektroniczne
do pobrania, automatyczne systemy sterowania dostępem, 35 usługi
reklamowe, marketingowe i promocyjne, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, promocja sprzedaży wskazanych towarów i usług, prezentacja
oferty handlowej w Internecie, organizowanie i współudział w targach,
wystawach i pokazach związanych z promocją wskazanych towarów
i usług, prowadzenie punktów informacji konsumenckiej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów: serwery
do hostingu www, serwery komputerowe, serwery sieciowe, serwery
plików, serwery w chmurze, serwery internetowe, serwery poczty
elektronicznej, serwery komunikacyjne [sprzęt komputerowy], serwery komputerowych baz danych, serwery sieci komputerowych, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne
i fotograficzne, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i ko-
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munikacji danych, urządzenia do transmisji, urządzenia do komunikacji pomiędzy dwoma węzłami sieci (point-to-point), urządzenia
do komunikacji bezprzewodowej służące do przesyłania głosu, danych lub obrazu, kable wykorzystywane w sieci Ethernet, urządzenia
do przechowywania danych, urządzenia do szyfrowania danych, elektryczne urządzenia telekomunikacyjne, interaktywne oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę informacji, serwery komunikacyjne [sprzęt komputerowy], sieci komunikacyjne, sieci
telekomunikacyjne, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne, urządzenia do łączności bezprzewodowej, urządzenia do łączności przewodowej, sprzęt komputerowy do przesyłu danych, sprzęt komputerowy do serwerów umożliwiających dostęp do sieci, sprzęt
do wirtualnych sieci prywatnych [VPN], sprzęt do sieci Ethernet, interaktywne urządzenia do transferu danych, komputerowe karty sieciowe, modemy, modemy interfejsów sieciowych, sieci danych, sieci komputerowe, utrwalone na nośnikach informacje i dane, komputerowe
bazy danych, oprogramowanie, oprogramowanie użytkowe, oprogramowanie zabezpieczające, komputerowe systemy operacyjne, programy systemów operacyjnych, komputerowe oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie komunikacyjne, oprogramowanie
multimedialne, oprogramowanie komputerowe do przesyłania danych, oprogramowanie komputerowe umożliwiające odzyskiwanie
danych, oprogramowanie komputerowe do bezprzewodowego dostarczania treści, oprogramowanie do ochrony prywatności, oprogramowanie do zapewnienia bezpieczeństwa poczty elektronicznej,
oprogramowanie do monitorowania sieci w chmurze, oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie komputerowe do zarządzania sieciami lokalnymi, oprogramowanie do obsługi rozległych
sieci [WAN], oprogramowanie do obsługi sieci VPN [wirtualna sieć prywatna], oprogramowanie operacyjne do sieci LAN, oprogramowanie
sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do sieci, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i projektowania stron internetowych,
oprogramowanie do handlu w ramach globalnej sieci telekomunikacyjnej, oprogramowanie do integracji segmentów kontroli, oprogramowanie komputerowe do wykorzystania przy migracji między różnymi systemami operacyjnymi sieci komputerowych, platformy
oprogramowania komputerowego, monitory [programy komputerowe], freeware [oprogramowanie darmowe], interaktywne oprogramowanie komputerowe, interfejsy, interfejsy komputerowe, interfejsy dostępu do zarządzanych prywatnych sieci lokalnych,
oprogramowanie graficznego interfejsu użytkownika, interaktywne
multimedialne programy komputerowe, interaktywne systemy komputerowe, terminale interaktywne, aplikacje do pobrania, biuletyny
elektroniczne do pobrania, automatyczne systemy sterowania dostępem, 38 zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali, usługi poczty elektronicznej, odbieranie i dostarczanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów, dostarczanie informacji komunikacyjnych, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do internetu,
przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci krajowych i międzynarodowych, transmisja danych, transmisja sieciowa dźwięków, obrazów,
sygnałów i danych, transmisja wiadomości, danych i treści za pośrednictwem internetu i innych sieci łącznościowych, dostarczanie elektronicznych łączy komunikacyjnych, dostarczanie wiadomości drogą
elektroniczną, usługi przesyłania danych, elektroniczna transmisja
poczty i wiadomości, elektroniczne przesyłanie plików, łączność
za pośrednictwem światowej sieci komputerowej lub internetu, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz internetu, świadczenie usług on-line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroom], transmisja plików danych, audio,
wideo i multimedialnych, udostępnianie forów internetowych online,
usługi łączności świadczone w internecie, łączność poprzez terminale
komputerowe, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych, usługi telekonferencyjne, transmisja danych wspomagana komputerowo, wspomagana komputerowo transmisja wiadomości, danych i obrazów, zapewnianie dostępu do baz danych, 42 projektowanie,
tworzenie, utrzymywanie i hosting stron internetowych dla osób trzecich, hosting aplikacji interaktywnych, hosting aplikacji mobilnych,
hosting aplikacji multimedialnych, hosting blogów, hosting edukacyjnych treści multimedialnych, hosting elektronicznych przestrzeni pamięciowych w internecie do reklamowania towarów i usług, hosting
i wynajmowanie przestrzeni pamięciowej na strony internetowe, hosting infrastruktury sieciowej online na rzecz osób trzecich do celów
wymiany treści online, hosting komputerowych baz danych, hosting
mobilnych stron internetowych, hosting platform w internecie, ho-
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sting platform przeznaczonych do handlu elektronicznego przez internet, hosting platform komunikacyjnych w internecie, hosting podcastów, hosting portali internetowych, hosting serwerów, hosting
stron internetowych, hosting stron internetowych na rzecz osób trzecich, na serwerach komputerowych dla globalnej sieci komputerowej,
usługi dostawcy hostingu w chmurze, administracja serwerami pocztowymi, administracja serwerów, aktualizowanie stron internetowych
dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
do telefonów komórkowych, doradztwo, konsultacje i informacja
w zakresie technologii informacyjnych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, obsługiwanie wyszukiwarek, opracowywanie sieci komputerowych, opracowywanie sprzętu komputerowego, opracowywanie
systemów komputerowych, projektowanie i opracowywanie systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wyświetlania
i przechowywania danych, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, chmura obliczeniowa, elektroniczne przechowywanie archiwizowanych wiadomości
e-mail, elektroniczne przechowywanie plików i dokumentów, przechowywanie danych elektronicznych, udostępnianie elektronicznej
przestrzeni pamięciowej w internecie, usługi zdalnego tworzenia kopii
zapasowych komputera, utrzymanie witryn internetowych i hosting
online obiektów sieciowych na rzecz osób trzecich, usługi dostawcy
usług aplikacyjnych [ASP], mianowicie hosting aplikacji oprogramowania komputerowego na rzecz osób trzecich, projektowanie systemów
oprogramowania graficznego, usługi graficzne, usługi ilustrowania
graficznego na rzecz osób trzecich, kompilacja informacji związanych
z systemami informacyjnymi, projektowanie systemów informatycznych, projektowanie systemów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie
stron domowych i stron internetowych, projektowanie komputerowych baz danych, kompilacja stron internetowych, opracowywanie
i projektowanie cyfrowych nośników dźwięku i obrazu.

(111) 315941
(220) 2018 05 18
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) STADION ŚLĄSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) &nbsp;STADION ŚLĄSKI
(540)

(210) 486073

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.11.25, 26.01.02, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 kultura fizyczna, organizowanie zawodów sportowych,
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, wypożyczanie sprzętu
sportowego [z wyjątkiem pojazdów], produkcja widowisk, organizowanie widowisk [impresariat], wynajmowanie stadionów, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie kortów tenisowych,
usługi muzeów [wystawy], organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów.
(111) 315942
(220) 2018 05 25
(210) 486378
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 30
(732) INTECHMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) DZEMz
(510), (511) 9 styczniki termiczne, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, elektryczne i elektroniczne
urządzenia i przyrządy zabezpieczające, urządzenia pomiarowe
elektryczne, styki elektryczne, bezpieczniki elektryczne, oscylatory
elektryczne, przełączniki elektryczne, instalacje elektryczne, łączniki
elektryczne, złącza elektryczne, elektryczne urządzenia połączeniowe, przekaźniki bezpieczeństwa [elektryczne], skrzynki rozdzielcze
elektryczne, elektryczne bloki stykowe, elektryczne listwy zaciskowe, kable i przewody elektryczne, obwody elektryczne i obwody
drukowane.
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(111) 315943
(220) 2018 05 25
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 30
(732) INTECHMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) ELTA
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 486377

(531) 26.03.01, 26.03.11, 27.05.01
(510), (511) 9 styczniki termiczne, elektryczne i elektroniczne urządzenia i przyrządy zabezpieczające, elektryczne i elektroniczne
urządzenia i przyrządy zabezpieczające, urządzenia pomiarowe
elektryczne, styki elektryczne, bezpieczniki elektryczne, oscylatory
elektryczne, przełączniki elektryczne, instalacje elektryczne, łączniki
elektryczne, złącza elektryczne, elektryczne urządzenia połączeniowe, przekaźniki bezpieczeństwa [elektryczne], skrzynki rozdzielcze
elektryczne, elektryczne bloki stykowe, elektryczne listwy zaciskowe, kable i przewody elektryczne, obwody elektryczne i obwody
drukowane.
(111) 315944
(220) 2018 05 25
(151) 2018 11 05
(441) 2018 06 25
(732) CHARUBIN RADOSŁAW, Grabówka, PL.
(540) Buli
(540)

(210) 486367

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, biały, szary
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, wyroby lodowe, wyroby cukiernicze, batony,
lody spożywcze, lody spożywcze w proszku (środki wiążące do lodów), lody sorbetowe, mieszanki na sorbety, lody mleczne, lody
wielosmakowe, lody owocowe, lody o smaku czekoladowym, jogurty mrożone, lody z dodatkami: bitej śmietany, owoców świeżych
i ich przetworów, orzechów, pieczywa cukierniczego, galaretek, sosów deserowych, alkoholu, jadalne ozdoby do ciast i lodów.
(111) 315945
(220) 2018 05 24
(210) 486334
(151) 2018 11 05
(441) 2018 06 25
(732) FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) TEB EDUKACJA
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 26.05.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 materiały edukacyjne w formie elektronicznej do pobrania, 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, 35 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla franczyzobiorców, usługi w zakresie pomocy przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami, usługi w zakresie pomocy przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami dla franczyzobiorców, usługi w zakresie pomocy przy zarządzaniu placówkami edukacyjnymi, usługi
w zakresie pomocy przy zarządzaniu placówkami edukacyjnymi
dla franczyzobiorców, badania i analizy rynkowe, analizy, badania
i doradztwo w zakresie marketingu, usługi marketingowe, usługi
marketingu internetowego, 36 analizy finansowe, analizy w zakresie

Nr 3/2019

inwestycji, administrowanie majątkiem nieruchomym, zarządzanie
nieruchomościami, usługi w zakresie pozyskiwania funduszy publicznych, doradztwo finansowe, wynajem pomieszczeń, w szczególności pomieszczeń handlowych, biurowych, sal wystawowych,
konferencyjnych lub szkoleniowych, pośrednictwo w wynajmie pomieszczeń, w szczególności pomieszczeń handlowych, biurowych,
sal wystawowych, konferencyjnych lub szkoleniowych, 41 edukacja, nauczanie, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkół, usługi
szkół, mianowicie techników, usługi szkół policealnych, usługi szkół
zawodowych, usługi szkół wyższych, usługi szkół podstawowych,
usługi przedszkoli, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów zawodowych, prowadzenie kursów językowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych,
organizowanie obozów sportowych, usługi edukacyjne w zakresie
obozów wakacyjnych, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe
w zakresie edukacji lub kształcenia, informacja o edukacji, usługi nauki na odległość świadczone online, usługi wydawnicze, publikowanie materiałów edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie
podręczników, publikowanie folderów informacyjnych, udostępnianie materiałów edukacyjnych online, udostępnianie książek online,
udostępnianie podręczników online, udostępnianie folderów informacyjnych online, wypożyczanie książek, wynajem pomieszczeń
do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, pośrednictwo w wynajmie pomieszczeń do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, organizowanie
turniejów sportowych, organizowanie turniejów gier online, organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie i prowadzenie
loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, prowadzenie zajęć fitness, usługi trenerskie w zakresie sportu,
usługi trenerów osobistych, 43 udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, usługi hotelowe, 44 aromaterapia, salony
fryzjerskie, salony kosmetyczne, salony masażu, salony piękności,
usługi manicure, 45 usługi prawne w zakresie pozyskiwania funduszy publicznych.

(111) 315946
(220) 2018 05 24
(210) 486333
(151) 2018 11 05
(441) 2018 06 25
(732) FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) TEB SZKOŁY POLICEALNE
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 26.05.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkół, usługi szkół policealnych, usługi szkół zawodowych,
prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów zawodowych, prowadzenie kursów językowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, doradztwo zawodowe,
doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, informacja o edukacji, usługi nauki na odległość świadczone online, udostępnianie materiałów edukacyjnych online, udostępnianie książek
online, udostępnianie podręczników online, udostępnianie folderów
informacyjnych online, wypożyczanie książek, organizowanie turniejów sportowych, organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie i prowadzenie loterii, prowadzenie zajęć fitness, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi trenerów osobistych, Organizowanie
turniejów gier online, 44 aromaterapia, salony kosmetyczne, salony
masażu, salony piękności, usługi manicure, salony fryzjerskie.
(111) 315947
(220) 2018 05 24
(210) 486331
(151) 2018 11 05
(441) 2018 06 25
(732) FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) TEB SZKOŁY MEDYCZNE
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(540)

Kolor znaku: turkusowy, biały
(531) 26.05.01, 26.13.25, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, usługi edukacyjne i szkoleniowe,
usługi szkół, usługi szkół policealnych, usługi szkół zawodowych, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów zawodowych,
prowadzenie kursów językowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, doradztwo zawodowe, doradztwo
zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, informacja o edukacji,
usługi nauki na odległość świadczone online, udostępnianie materiałów edukacyjnych online, udostępnianie książek online, udostępnianie podręczników online, udostępnianie folderów informacyjnych
online, wypożyczanie książek, organizowanie turniejów sportowych,
organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie i prowadzenie loterii, prowadzenie zajęć fitness, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi trenerów osobistych, 44 aromaterapia, salony kosmetyczne,
salony masażu, salony piękności, usługi manicure.
(111) 315948
(220) 2018 05 24
(210) 486328
(151) 2018 11 05
(441) 2018 06 25
(732) FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) TEB LICEUM DLA DOROSŁYCH
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, biały
(531) 26.05.01, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkół, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, informacja o edukacji, usługi nauki
na odległość świadczone on-line, udostępnianie materiałów edukacyjnych on-line, udostępnianie książek on-line, udostępnianie podręczników on-line, udostępnianie folderów informacyjnych on-line,
wypożyczanie książek.
(111) 315949
(220) 2018 05 24
(210) 486326
(151) 2018 11 05
(441) 2018 06 25
(732) SZUTOWICZ IRENEUSZ PODYPLOMOWE CENTRUM
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ANDRAGOG, Opole, PL.
(540) PCKU ANDRAGOG
(510), (511) 41 nauczanie, nauczanie wyrównawcze, nauczanie indywidualne, nauczanie i szkolenia, nauczanie dotyczące zarządzania,
nauczanie w szkołach średnich, zapewnianie szkoleń, kształcenia
i nauczania, usługi w zakresie edukacji i nauczania, usługi w zakresie
przygotowywania programów nauczania, udostępnianie obiektów
i sprzętu do nauczania, usługi edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania.
(111) 315950
(220) 2018 05 24
(210) 486325
(151) 2018 11 05
(441) 2018 06 25
(732) FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) TEB KURSY I SZKOLENIA
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01
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(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkół, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie
kursów zawodowych, prowadzenie kursów językowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub
kształcenia, informacja o edukacji, usługi nauki na odległość świadczone on-line, udostępnianie materiałów edukacyjnych on-line,
udostępnianie książek on-line, udostępnianie podręczników on-line,
udostępnianie folderów informacyjnych on-line, wypożyczanie książek, wynajem pomieszczeń do celów edukacyjnych, rozrywkowych,
rekreacyjnych lub sportowych, pośrednictwo w wynajmie pomieszczeń do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych lub sportowych, organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie
i prowadzenie loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, 43 udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń
na posiedzenia, usługi hotelowe.

(111) 315951
(220) 2018 05 24
(210) 486323
(151) 2018 11 05
(441) 2018 06 25
(732) FORTEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) TEB AKADEMIA III WIEKU
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja, nauczanie, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkół, usługi szkół policealnych, usługi szkół zawodowych,
prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów zawodowych, prowadzenie kursów językowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie konkursów edukacyjnych, doradztwo zawodowe,
doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształcenia, informacja o edukacji, usługi nauki na odległość świadczone on-line, udostępnianie materiałów edukacyjnych on-line, udostępnianie książek
on-line, udostępnianie podręczników online, udostępnianie folderów informacyjnych on-line, wypożyczanie książek, organizowanie
turniejów sportowych, organizowanie turniejów gier on-line, organizowanie i prowadzenie konkursów, organizowanie i prowadzenie loterii, organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych,
prowadzenie zajęć fitness, usługi trenerskie w zakresie sportu, usługi
trenerów osobistych.
(111) 315952
(220) 2018 05 24
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) CPU SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CPU SERVICE Spółka z o. o.
(540)

(210) 486309

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 26.11.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 komputery, mikrokomputery, komputerowe stacje
robocze, serwery i macierze, biblioteki taśmowe, systemy dyskowe,
komputerowe zastawy układów mikroprocesorowych, sprzęt tworzący sieć komputerową, systemy informatyczne służące do przechowywania, zarządzania i ochrony danych zgromadzonych w systemach
informatycznych, systemy informatyczne do sterowania procesami
przemysłowymi i wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, adaptery do sieci komputerowych, urządzenia trasujące i gniazda do sieci
komputerowych, komputerowe urządzenia peryferyjne i urządzenia
elektroniczne stosowane z komputerami, drukarki, systemy drukujące,
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monitory, części, podzespoły, osprzęt i akcesoria komputerowe, komputerowe nośniki informacji, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe stałe, programy komputerowe do zarządzania
siecią komputerową, komputerowe programy użytkowe, oprogramowanie komputerowych systemów operacyjnych, programy komputerowe do zapisywania, przetwarzania, odbioru, reprodukcji, transmisji,
modyfikacji, upakowania, rozpakowania, przesyłania, łączenia i/lub
ulepszania dźwięku, wideo, obrazów, grafiki i danych, programy komputerowe do projektowania stron internetowych, programy komputerowe umożliwiające dostęp i korzystanie z Internetu, 35 usługi importowo eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm
krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach
i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: komputery, serwery, urządzenia komputerowe, peryferyjne urządzenia komputerowe, komputerowe urządzenia sieciowe
z częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi do nich, części, podzespoły, osprzęt i akcesoria komputerowe, oprogramowanie
komputerowe, urządzenia audio-video, urządzenia telekomunikacyjne, usługi w zakresie rejestracji, sporządzania odpisów, składzie, kompilacji i/lub systematyzacji pisemnych informacji oraz rejestrowanie,
kompilacja i/lub wyszukiwanie danych w komputerowych bazach
danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów, targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo i pomoc
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi badania rynku i opinii publicznej, 37 usługi w zakresie montażu, napraw, renowacji, konserwacji i serwis gwarancyjny komputerów,
urządzeń komputerowych, peryferyjnych urządzeń komputerowych,
komputerowych urządzeń sieciowych, nadajników, odbiorników
i sprzętu audio-video, usługi w zakresie montażu i napraw instalacji elektrycznych, sieci i serwerów komputerowych, 38 przesyłanie
danych za pomocą komputerów, przesyłanie informacji tekstowych
i obrazowych za pomocą komputera, usługi w zakresie przesyłania informacji i danych przy pomocy terminali komputerowych, połączenie
ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci komputerowej, prowadzenie serwerów i portali internetowych, usługi portalu internetowego w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji i danych,
usługi ogłoszeń elektronicznych, obsługa telekonferencji, poczta
elektroniczna, wypożyczanie modemów i urządzeń do przesyłania informacji, 42 prace badawcze i rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych dla osób trzecich, usługi analityczne, projektowe, konsultingowe
i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, oprogramowania systemów komputerowych, komputerów i sprzętu komputerowego, usługi w zakresie projektowania, instalacji, aktualizacji
i konserwacji oprogramowania komputerowego, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie projektowania, budowy i instalacji sieci
komputerowych, usługi w zakresie analizy systemów komputerowych,
tworzenia, odzyskiwania i udostępniania komputerowych baz danych
i konwersji danych lub dokumentów na formę elektroniczną, testowanie komputerów i urządzeń komputerowych, ekspertyzy inżynieryjne,
kontrola jakości, wzornictwo przemysłowe, wypożyczcie komputerów,
urządzeń komputerowych i oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 315953
(220) 2018 05 24
(210) 486300
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 30
(732) TOTALBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TOTALbet STAWIAMY NA SPORT
(540)

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, biały
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 9 urządzenia do gier komputerowych i telewizyjnych,
mechanizmy i automaty wrzutowe, części i oprzyrządowanie do wyżej wymienionych, urządzenia do prowadzenia loterii, 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, 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 klasach, 41 usługi dotyczące hazardu, usługi
w zakresie organizowania gier losowych, organizowanie totalizatorów, prowadzenie zakładów pomiędzy zakładem a klientem zakładu
(zakłady wzajemne), pośrednictwo w zawieraniu zakładów, bukmacherstwo, usługi związane z organizowaniem 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, organizowanie loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, produkcja widowisk plenerowych, nauczanie, w tym organizowanie i prowadzenie kongresów,
konferencji, szkoleń, sympozjów, seminariów i zjazdów, nauczanie
języków obcych, organizowanie wystaw związanych z kulturą i edukacją, nauczanie korespondencyjne, działalność edytorska, publikacje multimedialne, internetowe, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi wydawnicze, audiowizualne-produkcja filmów, nagrywanie filmów na taśmach video, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, rezerwacja miejsc na widowiska,
sale koncertowe, wynajmowanie sal do gry w kręgle, wynajmowanie
sal do gry w bilard, wynajmowanie kortów tenisowych, planowanie
rozrywki.

(111) 315954
(220) 2018 05 23
(210) 486259
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 30
(732) TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Poland Daily
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem Internetu, organizowanie wystaw, wynajmowanie przestrzeni reklamowej i nośników reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, produkcja filmów reklamowych,
tworzenie i publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
reklama telewizyjna, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, sondaże, agencja public relations, 38 agencja informacyjna, wypożyczanie
czasu dostępu do światowej sieci, wynajem czasu i miejsca reklamowego we wszystkich środkach przekazu, organizowanie i obsługa tele-i wideokonferencji, bezprzewodowa i kablowa transmisja
programów telewizyjnych i informacyjnych, udostępnianie internetowych forów/paneli dyskusyjnych, przekazywanie fonii i/lub wizji
poprzez sieci: telewizyjną, satelitarną i internet, rozpowszechnianie
programów, reportaży i konkursów telewizyjnych lub radiowych,
teleturniejów, zbieranie i przekazywanie wiadomości poprzez sieci
komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną Internet, usługi
w zakresie organizowania systemów transmisyjnych, 41 studia filmowe, produkcja filmów innych niż reklamowe, w tym na taśmach
wideo, produkcja i dystrybucja programów telewizyjnych, w tym
rozrywkowych, utrwalanie obrazu i dźwięku na dostępnych w stanie
techniki nośnikach, w tym nagrań wideo i ich dystrybucja, usługi filmowania, organizowanie i prowadzenie koncertów, rozrywka, usługi
reporterskie.
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(111) 315955
(220) 2018 05 23
(210) 486258
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 30
(732) TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Republika International
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem Internetu, organizowanie wystaw, wynajmowanie przestrzeni reklamowej i nośników reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, produkcja filmów reklamowych,
tworzenie i publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
reklama telewizyjna, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, sondaże, agencja public relations, 38 agencja informacyjna, wypożyczanie
czasu dostępu do światowej sieci, wynajem czasu i miejsca reklamowego we wszystkich środkach przekazu, organizowanie i obsługa tele-i wideokonferencji, bezprzewodowa i kablowa transmisja
programów telewizyjnych i informacyjnych, udostępnianie internetowych forów/paneli dyskusyjnych, przekazywanie fonii i/lub wizji
poprzez sieci: telewizyjną, satelitarną i Internet, rozpowszechnianie
programów, reportaży i konkursów telewizyjnych lub radiowych,
teleturniejów, zbieranie i przekazywanie wiadomości poprzez sieci
komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, usługi
w zakresie organizowania systemów transmisyjnych, 41 studia filmowe, produkcja filmów innych niż reklamowe, w tym na taśmach
wideo, produkcja i dystrybucja programów telewizyjnych, w tym
rozrywkowych, utrwalanie obrazu i dźwięku na dostępnych w stanie
techniki nośnikach, w tym nagrań wideo i ich dystrybucja, usługi filmowania, organizowanie i prowadzenie koncertów, rozrywka, usługi
reporterskie.
(111) 315956
(220) 2018 05 23
(210) 486254
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 30
(732) TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Republika World
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem Internetu, organizowanie wystaw, wynajmowanie przestrzeni reklamowej i nośników reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, produkcja filmów reklamowych,
tworzenie i publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
reklama telewizyjna, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, sondaże, agencja public relations, 38 agencja informacyjna, wypożyczanie
czasu dostępu do światowej sieci, wynajem czasu i miejsca reklamowego we wszystkich środkach przekazu, organizowanie i obsługa tele-i wideokonferencji, bezprzewodowa i kablowa transmisja
programów telewizyjnych i informacyjnych, udostępnianie internetowych forów/paneli dyskusyjnych, przekazywanie fonii i/lub wizji
poprzez sieci: telewizyjną, satelitarną i Internet, rozpowszechnianie
programów, reportaży i konkursów telewizyjnych lub radiowych,
teleturniejów, zbieranie i przekazywanie wiadomości poprzez sieci
komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, usługi
w zakresie organizowania systemów transmisyjnych, 41 studia filmowe, produkcja filmów innych niż reklamowe, w tym na taśmach
wideo, produkcja i dystrybucja programów telewizyjnych, w tym
rozrywkowych, utrwalanie obrazu i dźwięku na dostępnych w stanie
techniki nośnikach, w tym nagrań wideo i ich dystrybucja, usługi filmowania, organizowanie i prowadzenie koncertów, rozrywka, usługi
reporterskie.
(111) 315957
(220) 2018 05 23
(210) 486253
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 30
(732) TELEWIZJA REPUBLIKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Poland Daily
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem Internetu, organizowanie wystaw, wynajmowanie przestrzeni reklamowej i nośników reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, produkcja filmów reklamowych,
tworzenie i publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
reklama telewizyjna, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, sondaże, agencja public relations, 38 agencja informacyjna, wypożyczanie
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czasu dostępu do światowej sieci, wynajem czasu i miejsca reklamowego we wszystkich środkach przekazu, organizowanie i obsługa tele-i wideokonferencji, bezprzewodowa i kablowa transmisja
programów telewizyjnych i informacyjnych, udostępnianie internetowych forów/paneli dyskusyjnych, przekazywanie fonii i/lub wizji
poprzez sieci: telewizyjną, satelitarną i Internet, rozpowszechnianie
programów, reportaży i konkursów telewizyjnych lub radiowych,
teleturniejów, zbieranie i przekazywanie wiadomości poprzez sieci
komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną i Internet, usługi
w zakresie organizowania systemów transmisyjnych, 41 studia filmowe, produkcja filmów innych niż reklamowe, w tym na taśmach
wideo, produkcja i dystrybucja programów telewizyjnych, w tym
rozrywkowych, utrwalanie obrazu i dźwięku na dostępnych w stanie
techniki nośnikach, w tym nagrań wideo i ich dystrybucja, usługi filmowania, organizowanie i prowadzenie koncertów, rozrywka, usługi
reporterskie.

(111) 315958
(220) 2018 05 27
(151) 2018 11 28
(441) 2018 07 02
(732) FENOMENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Przytulanie.pl
(540)

(210) 486410

Kolor znaku: szary
(531) 02.07.02, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 44 usługi profesjonalnego przytulania, usługi terapeutyczne, usługi psychologów, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej.
(111) 315959
(220) 2018 05 26
(210) 486398
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU,
Łowicz, PL.
(540) Łowiczanka
(540)

Kolor znaku: granatowy, żółty, czarny, czerwony, biały, zielony,
niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 02.03.08
(510), (511) 29 mleko, wyroby z mleka, mleko w proszku, zsiadłe mleko, odżywki białkowe, sery, twarogi, sery twarde, sery dojrzewające,
jogurty, kefiry, masło, śmietana, serwatka, maślanka.
(111) 315960
(220) 2018 05 26
(210) 486395
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOWICZU,
Łowicz, PL.
(540) codzienne
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
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(510), (511) 29 mleko, wyroby z mleka, mleko w proszku, zsiadłe mleko, odżywki białkowe, sery, twarogi, sery twarde, sery dojrzewające,
jogurty, kefiry, masło, śmietana, serwatka, maślanka.

(111) 315961
(220) 2018 05 25
(151) 2018 11 05
(441) 2018 06 25
(732) BERGER MARCIN, Mińsk Mazowiecki, PL.
(540) mtt
(540)

(210) 486385

(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.13
(510), (511) 11 instalacje do obróbki przemysłowej, urządzenia
do obróbki chemiczne, instalacje do oczyszczania gazu, reaktory stanowiące chemiczne instalacje przemysłowe, 40 recykling
i uzdatnianie odpadów, niszczenie odpadów, obróbka chemiczna
produktów odpadowych, obróbka chemikaliów [recykling], obróbka cieczy toksycznych [recykling], obróbka ścieków, odkażanie złóż
podpowierzchniowych, usługi uzdatniania gleby, usługi uzdatniania
i oczyszczania wody, przetwarzanie odpadów, wytwarzanie energii
elektrycznej, wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 42 usługi naukowe i technologiczne, badania inżynieryjne,
usługi inżynieryjne, doradztwo techniczne, usługi inżynieryjne
w dziedzinie technologii energetycznej, usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii środowiskowej, projektowanie i opracowywanie
systemów do wytwarzania energii regeneracyjnej, badania i analizy
naukowe, badania nad procesami przemysłowymi, badania technologiczne, opracowywanie nowych produktów, opracowywanie procesów przemysłowych, planowanie projektów technicznych, pomiary, badania i eksploracja.
(111) 315962
(220) 2018 06 04
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 09
(732) OPERATOR WSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Fiberhost.
(540)

(210) 486683

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 21.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 anteny, aplikacje komputerowe do pobrania, druty
[przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, interfejsy komputerowe, kable koncentryczne, kable światłowodowe, komputery, komputery cienki klient,
komputery przenośne [podręczne], maszty do anten bezprzewodowych, modemy, nadajniki [telekomunikacja], odbiorniki radiotelefonicze, oprogramowanie gier, pamięci komputerowe, programy
komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy sterujące
komputerowe, nagrane, przyrządy pomiarowe, smartfony, sprzęt
komputerowy, światłowody, telefony, telefony bezprzewodowe,
telefony komórkowe, układy scalone, urządzenia do komunikacji
wewnętrznej, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia
do transmisji dźwięku, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia
telewizyjne, uradzenia zdalnego sterowania, 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług,
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych,
37 instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego, 38 komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem
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telefonów komórkowych, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie
telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja
plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie, usługi telefoniczne, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
41 dostarczanie 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, telewizyjne usługi rozrywkowe, 42 analizy systemów
komputerowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych,
inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu
lub naruszeń bezpieczeństwa danych, opracowywanie projektów
technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako
usługa [PaaS], prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie budowlane, projektowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie
zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze
w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi konsultacyjne
w dziedzinie technologii informacyjnej, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW.

(111) 315963
(220) 2018 06 04
(210) 486682
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 09
(732) RUSSELL BEDFORD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RB Biuletyn
(510), (511) 35 doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i informacja o działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo
i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania nowych
produktów na rynek, doradztwo w zakresie przenoszenia przedsiębiorstwa, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, negocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla
osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc dla przedsiębiorstw
przemysłowych w zakresie prowadzenia ich interesów, pomoc dla
przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc
dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zakresie planowania
działalności gospodarczej, porady w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa, przygotowywanie
dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, prowadzenie
księgowości przedsiębiorstwa, przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, rocznych zeznań podatkowych
na rzecz przedsiębiorstw, świadczenie pomocy w zakresie działalności
gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej,
usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie dzia-
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łalności gospodarczej i usługi informacji o działalności gospodarczej,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, usługi ekspertów do spraw efektywności działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi inspekcji i unowocześniania procesów biznesowych, usługi szacowania ryzyka
w działalności gospodarczej, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą internetu, usługi w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć, usługi w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, usługi
w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między
przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie planowania
i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej, usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie sprawozdań
rynkowych, usługi w zakresie strategii biznesowych, analiza cen, analiza danych biznesowych, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy gospodarcze, analizy kosztów, analizy kosztów
i korzyści, analizy rynku, badania biznesowe, doradztwo w zakresie
analizy biznesowej, ocena możliwości dla działalności gospodarczej,
ocena działalnością gospodarczą, rocznych zeznań podatkowych
na rzecz przedsiębiorstw, świadczenie pomocy w zakresie działalności
gospodarczej, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej,
usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacji o działalności gospodarczej,
usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, usługi ekspertów do spraw efektywności działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, usługi informacji o działalności gospodarczej i usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi inspekcji i unowocześniania procesów biznesowych, usługi szacowania ryzyka
w działalności gospodarczej, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą internetu, usługi w zakresie działalności gospodarczej
dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć, usługi w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, usługi w zakresie ekspertyzy dotyczącej działalności gospodarczej, usługi
w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między
przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie planowania
i ustalania strategii działalności gospodarczej, usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej, usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie sprawozdań
rynkowych, usługi w zakresie strategii biznesowych, analiza cen, analiza danych biznesowych, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy gospodarcze, analizy kosztów, analizy kosztów
i korzyści, analizy rynku, badania biznesowe, doradztwo w zakresie
analizy biznesowej, ocena możliwości dla działalności gospodarczej,
ocena możliwości w zakresie działalności gospodarczej, opracowywanie sprawozdań i badań rynkowych, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, porównywanie rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji działalności
gospodarczej), usługi w zakresie analiz dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności
gospodarczej, usługi w zakresie analizy cen, usługi wyceny działalności
gospodarczej, wycena firm, wyceny dotyczące spraw handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, wyceny handlowe, doradztwo podatkowe
[rachunkowość], audyt przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące rachunkowości, doradztwo w zakresie
zwrotu podatku [rachunkowość], doradztwo związane z audytem, dostarczanie raportów dotyczących informacji rachunkowych, księgowanie kosztów, audyt skomputeryzowany, doradztwo i informacja
dotycząca rachunkowości, księgowość, księgowość administracyjna,
księgowość i prowadzenie ksiąg, planowanie podatkowe [rachunkowość], porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych,
prowadzenie skomputeryzowanych rejestrów handlowych, przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości, przygotowywanie i wy-
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pełnianie zeznań podatkowych, przygotowywanie profesjonalnych
bilansów dla firm, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz
dla przedsiębiorstw, przygotowywanie wymiaru podatku [rachunki],
przygotowywanie zeznań podatkowych, przygotowywanie zeznań
podatkowych i doradztwo podatkowe, rachunkowość komputerowa,
rachunkowość, księgowość i audyt, rachunkowość w zakresie zarządzania kosztami, rachunkowość na rzecz osób trzecich, skomputeryzowane ustalanie wysokości podatku [rachunkowość], sporządzanie bilansów finansowych, sporządzanie dokumentów dotyczących
opodatkowania, sporządzanie sprawozdań finansowych, sporządzanie wyciągów z konta, udostępnianie informacji dotyczących kont [rachunkowość], usługi biznesowe biegłych księgowych, usługi doradcze
dotyczące rachunkowości handlowej, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące rachunkowości, usługi podatkowe, zarządzanie rachunkami
firm, zarządzanie rachunkowością, analizy i raporty statystyczne, gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie danych, analizy gospodarcze, analizy kosztów, analizy kosztów i korzyści, analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, badania biznesowe,
badania dla celów działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze
i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dostarczanie danych dotyczących działalności
gospodarczej, doradztwo biznesowe, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo i pomoc w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, doradztwo związane z zarządzaniem, usługi doradcze dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą i operacji z zakresu działalności
gospodarczej, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej, usługi księgowe na potrzeby fuzji i przejęć, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, usługi w zakresie rachunkowości śledczej, zarządzanie kontami, fakturowanie i uzgadnianie kont w imieniu
osób trzecich, zarządzanie sprzedażą i bazą klientów, obróbka tekstów, reklama, rozpowszechnianie reklam, usługi prenumeraty gazet
dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy, 36 uregulowanie roszczeń
z tytułu ubezpieczeń innych niż na życie, usługi biur rozwiązujących
roszczenia, usługi gwarancyjne w zakresie ubezpieczeń osobistych
od wypadków, usługi gwarantowania rent rocznych, usługi gwarantowania ubezpieczeń, usługi gwarantowania ubezpieczeń medycznych,
usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń
zdrowotnych, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów, usługi
regulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, usługi ubezpieczeń w dziedzinie lotnictwa, usługi w zakresie gwarantowania
ubezpieczeń, usługi w zakresie gwarantowania emisji, usługi w zakresie ubezpieczeń gwarancji, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń,
usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń kredytowych, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń dla firm, administrowanie funduszami
i inwestycjami, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, usługi transferu i transakcji w dziedzinie funduszy inwestycyjnych, usługi zarządzania funduszami powierniczymi na rzecz klientów prywatnych, powiernictwo aktywów w funduszach, usługi finansowania, doradztwo
finansowe, doradztwo finansowe w zakresie podatków, doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami, doradztwo i analiza finansowa, doradztwo w zakresie finansów przedsiębiorstw, informacje
finansowe i wyceny, prognozy finansowe, profesjonalne usługi konsultacyjne dotyczące finansów, doradztwo podatkowe [nie dotyczy
prowadzenia rachunków], oceny finansowe, ekspertyzy dla celów fiskalnych., usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń biznesowych,
usługi wyceny, uregulowania i zaspokajania roszczeń ubezpieczeniowych, wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, wycena ładunków w celach ubezpieczeniowych, wycena roszczeń ubezpieczeniowych, wycena roszczeń z ubezpieczenia, wycena ubezpieczeń
przeciwpożarowych, wyceny dla celów ubezpieczeniowych, wyceny
nieruchomości dla roszczeń ubezpieczeniowych, wyceny roszczeń
ubezpieczeniowych dla własności osobistych, wyceny finansowe dla
celów ubezpieczenia, wyrównanie strat, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, zarządzanie w zakresie regulacji roszczeń ubezpieczeniowych, zawieranie ubezpieczeń na opłaconą z góry opiekę zdrowotną, zawieranie ubezpieczeń majątkowych, zawieranie ubezpieczeń
na opłacone z góry świadczenia prawne, zawieranie ubezpieczeń
transportowych, zawieranie ubezpieczeń tranzytowych, zawieranie
ubezpieczeń w dziedzinie ubezpieczeń od odpowiedzialności zawo-
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dowej, zawieranie umów ubezpieczeniowych innych niż na życie,
gwarancja wykonania zobowiązania, gwarancje (przedłużone-) na maszyny, gwarancje (przedłużone-) na sprzęt gospodarstwa domowego,
gwarancje w zakresie pojazdów, przedłużone gwarancje, przedłużone
gwarancje na urządzenia, przedłużone gwarancje na domowe urządzenia elektryczne, przedłużone gwarancje na urządzenia elektryczne, świadczenie usług rozszerzonych gwarancji dla towarów zakupionych przy użyciu kart kredytowych, ubezpieczenia przedłużonych
gwarancji, udzielanie gwarancji na pojazdy, udzielanie przedłużonych
gwarancji na domowe artykuły elektryczne, udzielanie ubezpieczeń
chroniących zakup w zakresie towarów kupowanych za pomocą kart
kredytowych, usługi administrowania w zakresie roszczeń gwarancyjnych, usługi gwarancji przedłużonych na elektryczne artykuły gospodarstwa domowego, ubezpieczenia, usługi gwarancji ubezpieczenia
w przypadku awarii mechanicznej silnika, usługi gwarancyjne dla pojazdów drogowych, usługi gwarancji w zakresie pojazdów, usługi gwarancyjne w zakresie pojazdów drogowych, usługi programów gwarancyjnych związanych z silnikami przyczepnymi, usługi ubezpieczeń
gwarancji, usługi ubezpieczeniowe w zakresie ochrony zakupów,
ochrony cen i rozszerzonych gwarancji dla towarów zakupionych przy
użyciu kart kredytowych, usługi związane z programami gwarancyjnymi, zapewnianie gwarancji na lądowe pojazdy silnikowe, zapewnianie
gwarancji związanych z używanymi silnikowymi pojazdami ląd, administrowanie finansami, administrowanie finansowe w zakresie prywatnego ubezpieczenia kosztów leczenia dentystycznego, administrowanie w zakresie funduszy powierniczych, badania finansowe
w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badanie wypłacalności finansowej, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym],
doradztwo finansowe związane z inwestowaniem w infrastrukturę,
działalność finansowa, obsługa funduszy powierniczych, usługi likwidacji przedsiębiorstw, finansowe, usługi oceny ryzyka finansowego,
szacowanie strat, zarządzenie funduszem inwestycyjno-kapitałowym,
doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe, doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe, doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo finansowe dotyczące inwestycji, organizowanie ubezpieczenia, doradztwo finansowe dotyczące planowanie podatków, doradztwo
finansowe dotyczące podatków, 41 przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie konferencji, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], przygotowywanie seminariów dotyczących szkoleń, sympozja związane z edukacją, udostępnianie informacji na temat kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowaniem i prowadzeniem kongresów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi
w zakresie wystaw w celach edukacyjnych, doradztwo szkoleniowe
w zakresie zarządzania, doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie szkoleń biznesowych, doradztwo w zakresie
szkoleń medycznych, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia
zawodowego, doradztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie
szkolenia zawodowego, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne lub szkoleniowe), doradztwo zawodowe
[edukacja], doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe
i edukacyjne], dostarczanie informacji dotyczących edukacji, dostarczanie informacji edukacyjnych, kursy edukacyjne dotyczące finansów, kursy edukacyjne związane z ubezpieczeniami, kursy szkoleniowe, kursy szkoleniowe dotyczące księgowości, kursy szkoleniowe
w dziedzinie prawa, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, kursy
szkoleniowe w dziedzinie finansów, kursy szkoleniowe w dziedzinie
ubezpieczeń, organizacja zajęć, kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związanego z reklamą, promocją, marketingiem
i biznesem, organizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizacja
sympozjów dotyczących szkoleń, organizacja szkoleń, organizacja
warsztatów i seminariów, organizacja wystaw w celach edukacyjnych,
organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie zajęć,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, organizowanie konferencji związanych ze szkoleniem zawodowym, organizowanie kongresów edukacyjnych, organizowanie kursów szkoleniowych, organizowanie sympozjów edukacyjnych, organizowanie
szkoleń biznesowych, organizowanie szkoleń handlowych, prowadzenie seminariów szkoleniowych dla klientów, prowadzenie seminariów
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edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, szkolenia biznesowe, szkolenia dla dorosłych, szkolenia w dziedzinie biznesu, szkolenia w dziedzinie medycyny, szkolenia z zakresu świadczenia usług
prawnych, szkolenia z zakresu stosunków pomiędzy pracodawcami
i pracownikami, szkolenia związane z finansami, szkolenie personelu
zajmującego się finansami, szkolenie w zakresie podatków, szkolenie
w zakresie rachunkowości, szkolenie związane z karierą zawodową,
szkolenie zaawansowane, udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, usługi edukacji biznesowej, usługi edukacji medycznej, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące finansów, usługi edukacyjne dla
dorosłych dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące własności intelektualnej, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zagadnień środowiskowych, usługi edukacyjne dla dorosłych
dotyczące handlu, usługi edukacyjne dla dorosłych odnoszące się
do księgowości, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące audytu,
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, usługi edukacyjne w zakresie szkoleń biznesowych,
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem majątkiem
nieruchomym, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne
w zakresie zarządzania, usługi edukacyjne zapewniające instruktaż
z podatków od nieruchomości, usługi edukacyjne zapewniające
warsztaty z podatków od nieruchomości, usługi szkolenia w dziedzinie
zarządzania, usługi szkolenia zawodowego, usługi szkoleniowe dla
biznesu, usługi szkoleniowe w dziedzinie finansów, usługi w zakresie
wykładów związane z umiejętnościami zarządzania, prowadzenie seminariów, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie publikacji elektronicznych (nie do pobrania) , 45 organizowanie świadczenia usług
prawnych, pomoc prawna przy tworzeniu umów, porady prawne i zastępstwo procesowe, porady prawne w zakresie franchisingu, pośrednictwo w procedurach prawnych, prawne administrowanie licencjami,
profesjonalne konsultacje prawne dotyczące franchisingu, profesjonalne usługi doradcze dotyczące praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze związane z licencjonowaniem praw autorskich, profesjonalne usługi doradcze związane z naruszeniem praw autorskich,
profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, licencjonowanie programów komputerowych [usługi prawne], przenoszenie tytułu własności, rozstrzyganie spraw spornych, składanie wniosków o rejestrację wzorów, sporządzanie ekspertyz prawnych,
sporządzanie protokołów sądowych, sprawdzanie standardów i praktyk w celu zapewnienia zgodności z prawami i regulacjami, usługi pomocy w sprawach spornych, świadczenie usług w zakresie badań
prawnych, udostępnianie informacji w dziedzinie własności intelektualnej, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, usługi prawne, doradztwo w zakresie sporów sądowych, doradztwo związane
z ochroną znaków towarowych, usługi doradcze dotyczące licencjonowania własności intelektualnej, usługi doradcze w zakresie nazw domen, usługi informacji prawnej, usługi doradcze w zakresie prawa,
usługi doradcze związane z rejestracją, usługi doradcze związane
z prawami konsumenta [doradztwo prawne], usługi doradcze związane z prawami autorskimi, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla uniwersytetów i instytucji badawczych, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla wynalazców, usługi
doradztwa w zakresie własności intelektualnej w dziedzinie patentów
i zastosowań patentowych, usługi doradztwa w zakresie własności intelektualnej dla organizacji non¬profit, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, usługi informacyjne
w odniesieniu do kwestii prawnych, usługi informacyjne w zakresie
praw konsumenta, usługi kancelarii patentowych, usługi monitorowania znaków towarowych, usługi monitorowania znaków towarowych
do celów doradztwa prawnego, usługi nadzoru w dziedzinie własności
intelektualnej, usługi prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi prawne dotyczące praw własności intelektualnej, usługi
prawne dotyczące rejestracji znaków towarowych, usługi prawne dotyczące testamentów, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi prawne w zakresie testamentów, usługi prawne
w zakresie procedur związanych z prawami własności przemysłowej,
usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów związanych z prawami własności intelektualnej, usługi prawne w zakresie
mediacji, usługi prawne z zakresu wykorzystywania patentów, usługi
prawne z zakresu zarządzania prawami licencyjnymi, kontrolowania
i udzielania praw licencyjnych, usługi prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi prawne związane z eksploatacją praw do emisji, usługi prawne związane z eksploatacją praw wła-
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sności przemysłowej i praw autorskich, usługi rejestracyjne (prawne),
usługi prawne związane z eksploatacją praw własności intelektualnej,
usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrewnych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo i muzycznymi,
usługi prawne związane z eksploatacją praw autorskich do druków,
usługi prawne związane z licencjonowaniem praw autorskich, usługi
prawne związane z eksploatacją praw autorskich do filmów, usługi
prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autorskich
do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycznych,
usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw do transmisji, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją firm, usługi prawne
związane z zarządzaniem prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
oraz wykorzystywaniem tych praw, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi prawnicze związane z prawami do własności wakacyjnej, usługi radców prawnych, usługi rzeczników patentowych, usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania
sporów [usługi prawne], usługi w zakresie badań i dochodzeń prawniczych, usługi w zakresie badań prawnych, usługi w zakresie doradztwa
prawnego, usługi w zakresie mediacji, usługi w zakresie mediacji rozwodowej, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi w zakresie rejestracji
firm, usługi w zakresie sporów sądowych, usługi w zakresie wydawania
licencji, usługi wsparcia prawnego, usługi wsparcia procesowego
w sporach sądowych, usługi związane z ochroną własności przemysłowej, usługi związane z przeniesieniem tytułu własności [usługi prawne], usługi związane z własnością intelektualną, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, własność intelektualna (licencjonowanie-),
doradztwo w zakresie własności intelektualnej, mediacje, prawne administrowanie licencjami, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne],
usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, licencjonowanie oprogramowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa prawnego, ochrona własności
intelektualnej, udzielanie informacji na temat praw własności przemysłowej, udzielanie informacji sądowych, udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka, udzielanie informacji
związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie opinii prawnych przez
ekspertów, usługi adwokackie, usługi adwokatów, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, usługi arbitrażowe, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, usługi arbitrażu w zakresie stosunków
pracowniczych, usługi asystentów prawnych, usługi badań prawnych
i sądowych w dziedzinie własności intelektualnej, usługi biegłych sądowych, usługi dochodzeniowe związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi, usługi doradcze dotyczące praw własności intelektualnej,
doradztwo związane z ochroną znaków towarowych.

(111) 315964
(220) 2018 06 04
(210) 486677
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 30
(732) CHOJECKA IWONA, Warszawa, PL.
(540) IWONA CHOJECKA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.11
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], 45 badania prawne,
monitorowanie praw własności intelektualnej do celów doradztwa
prawnego, prawne administrowanie licencjami, usługi pomocy
w sprawach spornych, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
(111) 315965
(151) 2018 11 08

(220) 2018 06 04
(441) 2018 07 16

(210) 486674
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(732) TWARDZIK SPÓŁKA JAWNA, Katowice, PL.
(540) HORECAGREEN
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, zielony, ciemnozielony
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, mięso konserwowane, wyroby mięsne i wędliniarskie, kiełbasy, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, buliony, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, kiszone
warzywa, owoce i warzywa konserwowane w alkoholu, galaretki,
galaretki owocowe, dżemy, kompoty, jaja, jaja w proszku, mleko, produkty mleczne, napoje mleczne, napoje z przewagą mleka, jogurty,
kefiry, sery, oleje i tłuszcze jadalne, masło, masło czekoladowe, masło
kakaowe, masło kokosowe, masło arachidowe, margaryna, smalec,
przetwory owocowe i warzywne, mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone dania gotowe wegetariańskie i z dodatkiem mięsa, musy owocowe, przeciery owocowe
i warzywne, sałatki owocowe i warzywne, skórki owocowe, miąższ
z owoców, pulpa owocowa, sosy żurawinowe, żelatyna do żywności,
przekąski na bazie owoców i warzyw, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, owoce lukrowane, owoce i warzywa puszkowane, pikle,
owoce kandyzowane, owoce morza, zupy, zupy jarzynowe, składniki
do sporządzania zup, oliwki konserwowane, grzyby konserwowane,
grzyby mrożone, żywność dietetyczna na bazie białka spożywczego,
lipidów, żywność dietetyczna bezglutenowa, żywność dietetyczna
o obniżonej zawartości cukru, żywność o obniżonej zawartości tłuszczu i cholesterolu, proteiny spożywcze, soki roślinne do gotowania,
soki pomidorowe do celów kulinarnych, koncentraty pomidorowe,
koncentraty do rosołu, koncentraty do bulionu, spożywcze pyłki
kwiatowe jako żywność, rodzynki, migdały preparowane, migdały
mielone, migdały przetworzone, wiórki kokosowe, orzechy preparowane, bakalie, mrożone frytki, wszystkie w/w zawarte w tej klasie,
30 kawa, herbata, herbata mrożona, kakao, napoje na bazie kakao,
kawy i herbaty, czekolady, napoje czekoladowe, kawowe i kakaowe
z mlekiem, cukier, słodziki, słodziki naturalne, ryż, tapioka, sago,
namiastki kawy, mąka, wyroby mączne, mrożone wyroby mączne,
gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, ravioli, pizza,
lasagne, makarony, produkty zbożowe, kasze, muesli, chleb, wyroby
piekarnicze, ozdoby do ciast i wypieków, polewy do ciast i wypieków, ciasta, ciasteczka, herbatniki, biszkopty, ciasta w proszku, wyroby cukiernicze, słodycze, pralinki, galaretki owocowe jako słodycze,
czekolada, lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, środki
wiążące do lodów, jogurty mrożone, sorbety, miód, propolis i inne
spożywcze produkty pszczelarskie, syropy z melasy, słód do celów
spożywczych, migdały w cukrze, migdały w polewie czekoladowej,
drożdże, drożdże piekarnicze, proszek do pieczenia, sól, musztarda,
ocet, sosy przyprawowe, sosy do sałatek, sosy mięsne, sosy pomidorowe, sosy do polewania deserów, przyprawy, przyprawy ziołowe,
przyprawy korzenne, aromaty do napojów, preparaty aromatyczne
do żywności, środki zagęszczające stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, keczup, majonezy, sosy do mięs.
(111) 315966
(220) 2018 06 04
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 16
(732) TWARDZIK SPÓŁKA JAWNA, Katowice, PL.
(540) GREENFROST
(540)

(210) 486673

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, niebieski, szary, jasnoszary
(531) 05.03.13, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.15, 01.15.17
(510), (511) 29 ryby, drób, mrożone owoce i warzywa, mrożone mieszanki owocowe i warzywne, mrożone dania gotowe wegetariańskie
i z dodatkiem mięsa, musy owocowe, przeciery owocowe i warzywne
sałatki owocowe i warzywne, owoce morza, składniki do sporządzania zup, zupy, żywność dietetyczna, żywność o obniżonej zawartości
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tłuszczu i cholesterolu, koncentraty pomidorowe, mrożone frytki,
mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, flaki, przetworzone owoce, warzywa i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych, krokiety, krokiety ziemniaczane, sałatki owocowe,
sałatki warzywne, filety rybne, mrożonki mięsne, rybne, warzywne
i owocowe, grzyby mrożone, dania mrożone, wszystkie w/w zawarte
w tej klasie, 30 mrożone wyroby mączne, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, ravioli, pizza lasagne, makarony, produkty
zbożowe, lód, lody, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, kluski i pierogi, produkty żywnościowe z ciasta, pierogi z nadzieniem
mięsnym, naleśniki, knedle, kanapki, pizze mrożone, pizza, jogurt
mrożony jako lody spożywcze, ciasta mrożone, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, mrożone paszteciki z mięsem i warzywami, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, pyzy
mrożone, kopytka mrożone.

(111) 315967
(220) 2018 06 04
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 09
(732) STYBOR MAGDALENA, Gdańsk, PL.
(540) 3TM.com.pl TARGI MOTORYZACYJNE
(540)
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nych włosów, balsamy do wygładzania i prostowania włosów, preparaty do ochrony włosów przed słońcem, produkty do układania włosów dla mężczyzn, płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego],
płyny do kuracji wzmacniających włosy, płukanki do włosów [szampon z odżywką], preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy,
preparaty do pielęgnacji włosów, nie do celów medycznych.

(111) 315969
(220) 2018 06 04
(151) 2018 11 02
(441) 2018 07 02
(732) CWK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka, PL.
(540) FUTURE ENERGY FORUM
(540)

(210) 486656

(210) 486672
(531) 26.01.01, 26.01.12, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych.
(111) 315970
(220) 2018 06 02
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Człuchów, PL.
(540) MAXIpower
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnogranatowy
(531) 18.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych.
(111) 315968
(220) 2018 06 04
(210) 486665
(151) 2018 11 02
(441) 2018 07 02
(732) MOROZ EWELINA EUPHORIA, Rudnik nad Sanem, PL.
(540) DIAMOND TOUCH LUXURY
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 17.02.01, 17.02.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 balsamy do włosów, maskara do włosów, olejek do włosów, olejki do włosów, preparaty do włosów, żele do włosów, toniki
do włosów, tonik do włosów, wosk do włosów, rozjaśniacze do włosów, farby do włosów, kremy do włosów, krem do włosów, kosmetyki do włosów, szampony do włosów, szampon do włosów, odżywki
do włosów, lakiery do włosów, lakier do włosów, pianki do włosów,
pianka do włosów, balsam do włosów, pomady do włosów, maseczki
do włosów, serum do włosów, płyny do włosów, odżywki stosowane
na włosy, preparaty do układania włosów, olejek do układania włosów, środki do nawilżania włosów, pianki do stylizacji włosów, płyny
ochronne do włosów, olejki do odżywiania włosów, środki do pielęgnacji włosów, preparaty do pielęgnacji włosów, nielecznicze płyny
do włosów, preparaty nabłyszczające do włosów, płyny pielęgnacyjne do włosów, preparaty do mycia włosów, preparaty odżywcze
do włosów, odżywki pielęgnacyjne do włosów, odżywki nawilżające
do włosów, woski do układania włosów, lakiery do układania włosów,
płyny do układania włosów, płyny do stylizacji włosów, preparaty
do kuracji włosów, maski do pielęgnacji włosów, maseczki do stylizacji włosów, serum do pielęgnacji włosów, serum do układania
włosów, pianki ochronne do włosów, kremy ochronne do włosów,
kosmetyczne płyny do włosów, kremy do pielęgnacji włosów, kremy
pielęgnacyjne do włosów, szampony do włosów dla ludzi, produkty
do pielęgnacji farbowanych włosów, produkty do ochrony farbowa-

(210) 486630

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
17 kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, 19 kształtki rurowe
rozgałęzieniowe niemetalowe, rurociągi zasilające, niemetalowe,
rury drenażowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe.
(111) 315971
(220) 2018 06 02
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Człuchów, PL.
(540) MULTIpower
(540)

(210) 486629

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
17 kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, 19 kształtki rurowe
rozgałęzieniowe niemetalowe, rurociągi zasilające, niemetalowe,
rury drenażowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe.
(111) 315972
(220) 2018 06 02
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Człuchów, PL.
(540) MULTIslurry
(540)

(210) 486628

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
17 kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, 19 kształtki rurowe
rozgałęzieniowe niemetalowe, rurociągi zasilające, niemetalowe,
rury drenażowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe.
(111) 315973
(220) 2018 06 02
(210) 486627
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Człuchów, PL.
(540) SMART 2L
(510), (511) 11 rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
17 kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, 19 kształtki rurowe
rozgałęzieniowe niemetalowe, rurociągi zasilające, niemetalowe,
rury drenażowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe.
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(111) 315974
(220) 2018 06 02
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Człuchów, PL.
(540) MAXIslurry
(540)
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(210) 486625

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
17 kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, 19 kształtki rurowe
rozgałęzieniowe niemetalowe, rurociągi zasilające, niemetalowe,
rury drenażowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe.
(111) 315975
(220) 2018 06 02
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Człuchów, PL.
(540) MAXIsmart
(540)

(210) 486624

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
17 kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, 19 kształtki rurowe
rozgałęzieniowe niemetalowe, rurociągi zasilające, niemetalowe,
rury drenażowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe.
(111) 315976
(220) 2018 06 01
(210) 486619
(151) 2018 11 02
(441) 2018 07 02
(732) ŁUKOWA TOBACCO COMPANY MICHAŁ HYZ, MIECZYSŁAW
PEKALA SPÓŁKA JAWNA, Łukowa, PL.
(540) Łukowa TOBACCO
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny, żółty, biały
(531) 05.03.11, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, tytoń surowy, tytoń w liściach, tytoń do papierosów, wyroby tytoniowe, tytoń do fajek, tytoń do palenia, tytoń
i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z tytoniem, doradztwo w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu.
(111) 315977
(220) 2018 06 06
(210) 486618
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) KM2L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin, PL.
(540) JUMP HEAVEN
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary
(531) 01.15.11, 02.01.08, 02.01.23, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, edukacja sportowa, dostarczanie sprzętu sportowego, gimnastyka, lekcje gimnastyki, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, prowadzenie parków rozrywki, prowadzenie zajęć fitness, rozrywka, sport i fitness, świadczenie
usług rozrywkowych dla dzieci, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji, udostępnianie obiektów i sprzętu do celów rekreacji sportowej, udostępnianie
obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów rozrywkowych, udostępnianie obiektu i sprzętu
do treningu sportowego, udostępnianie sprzętu sportowego, usługi
edukacyjne w zakresie sprawności fizycznej, usługi parków rekre-
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acyjnych, usługi parków rozrywki, usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi w zakresie nauczania gimnastyki, usługi w zakresie parków rozrywki i parków tematycznych,
usługi w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie rekreacji,
usługi w zakresie rozrywki, usługi w zakresie udostępniania sprzętu
do ćwiczeń fizycznych.

(111) 315978
(220) 2018 06 01
(210) 486617
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 16
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Dream Minerals
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty
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
kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady do makijażu, podkłady
i pudry kosmetyczne do twarzy, pudry w kamieniu, środki do usuwania 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, lecznicze podkłady
i pudry kosmetyczne.
(111) 315979
(220) 2018 06 01
(210) 486616
(151) 2018 11 02
(441) 2018 07 02
(732) TOKARSKI MACIEJ KRÓLOWA SHOPPINGU, Sieniawa, PL.
(540) Królowa Shoppingu
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych online obejmujące
odzież, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi
w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży odzieżowej.
(111) 315980
(220) 2018 06 01
(210) 486612
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) BĄK BARTŁOMIEJ VOGI, Świlcza, PL.
(540) VOGI
(510), (511) 6 metalowe kratki odpływowe, metalowe kratki ściekowe podłogowe, metalowe złączki rurowe, osprzęt do rur-złączki
metalowe, złączki rur metalowe, 17 maty izolacyjne, maty termoizolacyjne, niemetalowe złączki do rur elastycznych, połączenia rurowe-złączki niemetalowe, złączki, złączki niemetalowe do rur, 19 kanały
odpływowe, nie z metalu, kanały ściekowe, nie z metalu, kratki burzowe-drenażowe konstrukcje betonowe, niemetalowe kratki wentylacyjne do budynków, niemetalowe odpływy do użytku do budowy instalacji wodoodpornej piwnic, odpływy niemetalowe, odpływy
podłogowe z materiałów niemetalowych, rury spustowe niemetalowe, rury odpływowe, rury ściekowe niemetalowe, rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, rury wodociągowe-nie z metalu, ścieki
uliczne niemetalowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa w tym za pośrednictwem strony internetowej na rzecz osób trzecich, prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on-line,
sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: metalowe kratki odpływowe, metalowe kratki ściekowe podłogowe, metalowe złączki
rurowe, osprzęt do rur-złączki metalowe, złączki rur metalowe, maty
izolacyjne, maty termoizolacyjne, niemetalowe złączki do rur elastycznych, połączenia rurowe-złączki niemetalowe, złączki, złączki
niemetalowe do rur, kanały odpływowe, nie z metalu, kanały ściekowe, nie z metalu, kratki burzowe jako drenażowe konstrukcje betonowe, niemetalowe kratki wentylacyjne do budynków, niemetalowe
odpływy do użytku do budowy instalacji wodoodpornej piwnic,
odpływy niemetalowe, odpływy podłogowe z materiałów niemetalowych, rury spustowe niemetalowe, rury odpływowe, rury ściekowe niemetalowe, rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, rury
wodociągowe-nie z metalu, ścieki uliczne niemetalowe, marketing,
reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następujących towarów: metalowe kratki odpływowe, metalowe kratki
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ściekowe podłogowe, metalowe złączki rurowe, osprzęt do rur-złączki metalowe, złączki rur metalowe, maty izolacyjne, maty termoizolacyjne, niemetalowe złączki do rur elastycznych, połączenia rurowe-złączki niemetalowe, złączki, złączki niemetalowe rur, kanały
odpływowe, nie z metalu, kanały ściekowe, nie z metalu, kratki burzowe-drenażowe konstrukcje betonowe, niemetalowe kratki wentylacyjne do budynków, niemetalowe odpływy do użytku do budowy instalacji wodoodpornej piwnic, odpływy niemetalowe, odpływy
podłogowe z materiałów niemetalowych, rury spustowe niemetalowe, rury odpływowe, rury ściekowe niemetalowe, rury sztywne i zawory do nich, niemetalowe, rury wodociągowe-nie z metalu, ścieki
uliczne niemetalowe, udzielanie porad handlowych konsumentom,
promocja sprzedaży.

nia i audyt usług świadczonych przez jednostki certyfikujące w celu
zagwarantowania i weryfikacji zgodności z krajowymi i międzynarodowymi normami i standardami, audyt dotyczący, obrotu biomasą
na cele energetyczne, prowadzenie działalności konsultingowej
w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ocena zagrożeń środowiskowych, monitoring środowiskowy terenów utylizacji odpadów,
monitoring środowiskowy obszarów składowania odpadów, usługi
doradcze dotyczące ochrony środowiska, usługi konsultacyjne dotyczące planowania środowiskowego, opracowywanie zintegrowanych koncepcji gospodarki energetycznej, usługi doradcze związane
z wydajnością energetyczną, 44 doradztwo i konsultacje w zakresie
rolnictwa i leśnictwa.

(111) 315981
(220) 2018 06 01
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) KUBA LAKIERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Biała-Podlaska, PL.
(540) NEWCAR Professional Color System
(540)

(111) 315983
(220) 2018 05 29
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) GEO-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Polfa Kutno
(540)

(210) 486609

Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski,
żółty
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 barwniki chemiczne do emalii i szkła, preparaty chemiczne do matowienia emalii, preparaty chemiczne do wytwarzania
emalii, produkty do zmętniania emalii, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, grafit do celów przemysłowych, preparaty do matowienia emalii lub szkła, rozpuszczalniki do lakierów, sole do barwienia metali, utrwalacze barwników do metali, preparaty do zwilżania,
2 alizaryna, farby aluminium, lakier bitumiczny, cynkowa biel, czernidła, emalie, farby, farby podkładowe do metalu, fustina, lakiery,
preparaty zapobiegające matowieniu metali, ognioodporne farby,
pigmenty, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, powłoki, preparaty zabezpieczające do metali, rozcieńczalniki
do lakierów, sumak do lakierów, utrwalacze, 3 środki do usuwania
lakierów, preparaty do polerowania, środki do polerowania, środki
do nadawania połysku, preparaty do usuwania rdzy, 37 lakierowanie,
malowanie, mycie pojazdów, mycie samochodów, piaskowanie, polerowanie pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed korozją.
(111) 315982
(220) 2018 05 29
(210) 486510
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) SGS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KSUB krajowy standard uwierzytelniania biomasy
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony
(531) 01.03.02, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badanie i doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc i doradztwo w zakresie
zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, usługi w zakresie związanym z jakościową i ilościową
kontrolą towarów w imporcie, eksporcie i tranzycie, 36 usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej, konsultacje finansowe w sektorze
energetyki, konsultacje dotyczące finansowania projektów energetycznych, 41 usługi edukacyjne dotyczące ochrony środowiska,
42 kontrola, szacowanie i audyt jakości produktów jednostek certyfikujących w celu zagwarantowania i weryfikacji zgodności z krajowymi i międzynarodowymi normami i standardami, kontrola, szacowa-

(210) 486509

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 żywność dla dzieci i niemowląt, mleko modyfikowane
dla niemowląt, odżywki dla wcześniaków i niemowląt na bazie mleka krowiego z dodatkami tłuszczu roślinnego, mleko dla niemowląt,
mleko dla dzieci, odżywki dla dzieci, substytuty mleka matki, substancje dietetyczne do celów leczniczych, substancje dietetyczne
dla niemowląt, artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, suplementy diety, leki na receptę i bez recepty, musujące witaminy, leki lub suplementy diety w formie tabletek, 29 mleko
i produkty mleczne, mleko w proszku, napoje mleczne z przewagą
mleka, mleko w proszku o różnych smakach, 35 usługi reklamowe
,marketingowe, promocyjne w zakresie działalności gospodarczej
związanej z żywnością dla niemowląt i dzieci, mleka i produktów
mlecznych, mleka modyfikowanego dla niemowląt, odżywek dla
dzieci, substancji dietetycznych, suplementów diety, leków, witamin,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej związanej z żywnością dla niemowląt i dzieci, mleka i produktów mlecznych, mleka modyfikowanego dla niemowląt, odżywek dla dzieci,
substancji dietetycznych, suplementów diety, leków, witamin, usługi
prowadzenia sprzedaży mleka w proszku, mleka w proszku dla dzieci, żywności dla dzieci i niemowląt, mleka i produktów mlecznych,
mleka modyfikowanego dla niemowląt, odżywek dla dzieci, substancji dietetycznych, suplementów diety, leków, witamin.
(111) 315984
(220) 2018 05 29
(210) 486508
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 16
(732) TEDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Suwałki, PL.
(540) VICTORIA GRANDE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wino.
(111) 315985
(220) 2017 04 11
(210) 470328
(151) 2017 10 02
(441) 2017 06 12
(732) LESZCZYŃSKI RAFAŁ MAXIMO, Wieruszów, PL.
(540) Pupillo.pl zadbaj o swojego pupila
(540)

Kolor znaku: żółty, ciemnoczerwony, brązowy
(531) 03.05.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 21 kuwety dla zwierząt domowych, klatki dla ptaków,
akwaria, 31 karma dla zwierząt, 35 pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych w zakresie: kuwety dla zwierząt domowych, klatki
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dla ptaków, akwaria, karma dla zwierząt, odżywki dla zwierząt, witaminy dla zwierząt, środki pielęgnacyjne dla zwierząt, ubrania dla zwierząt, sprzęt zoologiczny, usługi sprzedaży artykułów dla zwierząt.

(111) 315986
(220) 2016 11 10
(210) 463810
(151) 2018 12 14
(441) 2017 01 23
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) WALIGÓRA
(540)

Kolor znaku: brązowy, złoty, czarny, szary, biały
(531) 06.01.02, 24.01.03, 24.01.17, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 alkohole wysokoprocentowe, gotowe napoje alkoholowe, wódki.
(111) 315987
(220) 2017 08 16
(210) 475336
(151) 2018 12 06
(441) 2018 07 16
(732) MIKULSKI MARCIN, KLIMEK JAKUB CZERWONY PIEC SPÓŁKA
CYWILNA, Gdynia, PL.
(540) CZERWONY PIEC
(510), (511) 30 pizza, ciasto na pizzę, mąka i produkty zbożowe, sosy
do pizzy, wyroby cukiernicze i słodycze, makarony i naleśniki, potrawy na bazie mąki, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, pizzerie, usługi restauracji włoskich, usługi mobilnych restauracji, 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, prowadzone w kafeteriach i kawiarniach.
(111) 315988
(220) 2018 07 02
(210) 487722
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie, PL.
(540) tołpa: spa detox.
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.15, 27.05.17, 24.17.01,
24.17.02, 02.01.16, 02.01.17, 02.01.23
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 315989
(220) 2018 07 03
(210) 487777
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) ODLEWNIA ZAWIERCIE SPÓŁKA AKCYJNA, Zawiercie, PL.
(540) EE
(510), (511) 6 żeliwo, żeliwo nieobrobione lub półobrobione, materiały z żeliwa do torów kolejowych, materiały żeliwne do trakcji kolejowych, żeliwo do użytku w hydraulice, instalacjach sanitarnych, systemach drogowych i budynkach, odlewy metalowe, łączniki do rur
metalowych, metalowe łączniki do rur, łączniki rurowe z metalu,
łączniki z żeliwa ciągliwego z zastosowaniem do instalacji wodnych,
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gazowych, centralnego ogrzewania, przeciwpożarowych i przemysłowych, odlewy z żeliwa ciągliwego, spawalnego, sferoidalnego
z przeznaczeniem dla przemysłu energetycznego, motoryzacyjnego, budownictwa, górnictwa, kolejnictwa, armatury przemysłowej.

(111) 315990
(220) 2018 08 30
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) BIALIK MAREK, Wrocław, PL.
(540) Mennica Lubuska
(540)

(210) 489960

Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 29.01.13, 26.01.03, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.25, 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 14 diamenty, medale, metale szlachetne nieprzetworzone lub półprzetworzone, monety, srebro nieprzetworzone lub kute,
stopy metali szlachetnych, sztabki metali szlachetnych, złoto nieprzetworzone lub kute.
(111) 315991
(220) 2018 08 13
(210) 489353
(151) 2019 02 08
(441) 2018 09 17
(732) LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNOCHEMICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) ECHIMUNN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy
diety, środki dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do celów leczniczych, preparaty do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, preparaty w postaci płynnej, preparaty
w postaci kropli, preparaty w postaci proszku, leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, leki wzmacniające, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, krople
do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
tabletki do celów farmaceutycznych, tabletki powlekane do celów
farmaceutycznych, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych
zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców
i/lub wyciągi z nasion i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/
lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i lub makroelementy, pigułki do celów farmaceutycznych
zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i lub wyciągi z owoców i/
lub wyciągi z nasion i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub
wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, kapsułki do celów farmaceutycznych
zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców
i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/
lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.
(111) 315992
(220) 2018 08 13
(210) 489354
(151) 2019 02 08
(441) 2018 09 17
(732) LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNOCHEMICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) ECHIMUNN C
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy
diety, środki dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do celów leczniczych, preparaty do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, preparaty w postaci płynnej, preparaty
w postaci kropli, preparaty w postaci proszku, leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, leki wzmacniające, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, krople
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do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
tabletki do celów farmaceutycznych, tabletki powlekane do celów
farmaceutycznych, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych
zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców
i/lub wyciągi z nasion i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/
lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i lub makroelementy, pigułki do celów farmaceutycznych
zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i lub wyciągi z owoców i/
lub wyciągi z nasion i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub
wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, kapsułki do celów farmaceutycznych
zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców
i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/
lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.

(111) 315993
(220) 2018 08 13
(210) 489359
(151) 2019 02 08
(441) 2018 09 17
(732) LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNOCHEMICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) NEFRECIL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy
diety, środki dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do celów leczniczych, preparaty do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, preparaty w postaci płynnej, preparaty
w postaci kropli, preparaty w postaci proszku, leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, leki wzmacniające, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, krople
do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
tabletki do celów farmaceutycznych, tabletki powlekane do celów
farmaceutycznych, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych
zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców
i/lub wyciągi z nasion i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/
lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i lub makroelementy, pigułki do celów farmaceutycznych
zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i lub wyciągi z owoców i/
lub wyciągi z nasion i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub
wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, kapsułki do celów farmaceutycznych
zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców
i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/
lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.
(111) 315994
(220) 2018 08 13
(210) 489360
(151) 2019 02 08
(441) 2018 09 17
(732) LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNOCHEMICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) STOPAMID
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy
diety, środki dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do celów leczniczych, preparaty do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, preparaty w postaci płynnej, preparaty
w postaci kropli, preparaty w postaci proszku, leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych, leki wzmacniające, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, krople
do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
tabletki do celów farmaceutycznych, tabletki powlekane do celów
farmaceutycznych, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych
zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców
i/lub wyciągi z nasion i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/
lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i lub makroelementy, pigułki do celów farmaceutycznych
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zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i lub wyciągi z owoców i/
lub wyciągi z nasion i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub
wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, kapsułki do celów farmaceutycznych
zawierające w swoim składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców
i/lub wyciągi z nasion i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/
lub wyciągi z łodyg i/lub wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.

(111) 315995
(220) 2018 05 29
(210) 486507
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) ŚNIEŻEK MIKOŁAJ P.P.H.U. MS-TOOLS, Głuchołazy, PL.
(540) vorcan
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 14.07.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 imadła warsztatowe (metalowe), 7 obrabiarki, tokarki,
frezarki, szlifierki, strugarki, wiertarki, polerki, ostrzarki, urządzenia
do mycia, kosiarki do trawy elektryczne i spalinowe, pistolety dozujące klej, pistolety do malowania, prostownice, generatory prądu, piły,
stoły do pił, urządzenia podnośnikowe, pompy wodne elektryczne
i spalinowe, aparaty do spawania gazowego i elektrycznego, stoły
do maszyn, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, tarcze
szlifierskie, gwintownice, narzynki, części maszyn, przekładnie zębate, brzeszczoty, uchwyty wiertarskie, stojany, wyrzynarki. noże
do maszyn, ostrza do kosiarek, piły łańcuchowe, prowadnice do maszyn, suporty, uchwyty, frezy, młotki, kompresory, szczotki węglowe i grafitowe do części maszyn, maszyny na powietrze sprężone,
przecinarki (narzędzia mechaniczne), pompy smarownicze, spawarki
elektryczne, maszyny do ubijania, palniki gazowe do cięcia, maszyny
do ostrzenia, palniki gazowe do lutowania, piły (maszyny), podnośniki, elektronarzędzia, urządzenia do spawania łukiem elektrycznym, dystrybutory paliwa, wszystkie wyżej wymienione urządzenia
i maszyny o napędzie innym niż ręczny, 8 narzędzia ręczne, kosiarki
ogrodowe, piły-wyrzynarki, pistolety-narzędzia tarcze cierne, tarcze
diamentowe jako części do narzędzi ręcznych, dłuta, frezy, gwintownice, klucze maszynowe, młotki, kosiarki ręczne, przyrządy do cięcia,
brzeszczoty pił, uchwyty do pił, ostrza do narzędzi, cęgi do cięcia drutu, narzędzia do obróbki drewna, pilniki, piły, przycinacze do drzew,
sekatory, rozwiertaki, strugi, przyrządy do szlifowania i ścierania,
tarcze szlifierskie, tarniki, wiertarki, wiertła, uchwyty do wierteł,
oprawki wiertarskie, wycinarki, szmergiel, świdry, śrubokręty, pasy
do narzędzi, części maszyn, kamienie szlifierskie, klucze maszynowe
(stałe), klucze maszynowe nastawne, lewarki uruchamiane ręcznie,
narzędzia ręczne sterowane ręcznie, piły (narzędzia), wiertła, tarcze
szlifierskie, cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, szlifierskie, frezy, gwintownice, wszystkie wyżej wymienione narzędzia i maszyny o napędzie ręcznym, 9 urządzenia do ładowania akumulatorów, miarki,
taśmy miernicze, prostowniki prądu, maski spawalnicze, suwmiarki,
19 przewody ciśnieniowe niemetalowe.
(111) 315996
(220) 2018 05 29
(210) 486506
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) ŚNIEŻEK MIKOŁAJ P.P.H.U. MS-TOOLS, Głuchołazy, PL.
(540) vorfal
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 14.07.01
(510), (511) 6 imadła warsztatowe (metalowe), 7 obrabiarki, tokarki,
frezarki, szlifierki, strugarki, wiertarki, polerki, ostrzarki, urządzenia
do mycia, kosiarki do trawy elektryczne i spalinowe, pistolety dozujące klej, pistolety do malowania, prostownice, generatory prądu, piły,
stoły do pił, urządzenia podnośnikowe, pompy wodne elektryczne
i spalinowe, aparaty do spawania gazowego i elektrycznego, stoły
do maszyn, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, tarcze
szlifierskie, gwintownice, narzynki, części maszyn, przekładnie zę-
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bate, brzeszczoty, uchwyty wiertarskie, stojany, wyrzynarki, noże
do maszyn, ostrza do kosiarek, piły łańcuchowe, prowadnice do maszyn, suporty, uchwyty, frezy, młotki, kompresory, szczotki węglowe i grafitowe do części maszyn, maszyny na powietrze sprężone,
przecinarki (narzędzia mechaniczne), pompy smarownicze, spawarki
elektryczne, maszyny do ubijania, palniki gazowe do cięcia, maszyny
do ostrzenia, palniki gazowe do lutowania, piły (maszyny), podnośniki, elektronarzędzia, urządzenia do spawania łukiem elektrycznym, dystrybutory paliwa, wszystkie wyżej wymienione urządzenia
i maszyny o napędzie innym niż ręczny, 8 narzędzia ręczne, kosiarki
ogrodowe, piły-wyrzynarki, pistolety-narzędzia tarcze cierne, tarcze
diamentowe jako części do narzędzi ręcznych, dłuta, frezy, gwintownice, klucze maszynowe, młotki, kosiarki ręczne, przyrządy do cięcia,
brzeszczoty pił, uchwyty do pił, ostrza do narzędzi, cęgi do cięcia drutu, narzędzia do obróbki drewna, pilniki, piły, przycinacze do drzew,
sekatory, rozwiertaki, strugi, przyrządy do szlifowania i ścierania,
tarcze szlifierskie, tarniki, wiertarki, wiertła, uchwyty do wierteł,
oprawki wiertarskie, wycinarki, szmergiel, świdry, śrubokręty, pasy
do narzędzi, części maszyn, kamienie szlifierskie, klucze maszynowe
(stałe), klucze maszynowe nastawne, lewarki uruchamiane ręcznie,
narzędzia ręczne sterowane ręcznie, piły (narzędzia), wiertła, tarcze
szlifierskie, cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, szlifierskie, frezy, gwintownice, wszystkie wyżej wymienione narzędzia i maszyny o napędzie ręcznym, 9 urządzenia do ładowania akumulatorów, miarki,
taśmy miernicze, prostowniki prądu, maski spawalnicze, suwmiarki,
19 przewody ciśnieniowe niemetalowe.

(111) 315997
(220) 2018 05 29
(210) 486501
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 16
(732) AGRO-NETZWERK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chąśno, PL.
(540) MLEKO Z MLEKA
(510), (511) 31 pasze dla zwierząt, mieszanki paszowe dla zwierząt,
koncentraty dla zwierząt, dodatki do pasz nie do celów leczniczych,
premiksy, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, produkty
żywieniowe do hodowli zwierząt, kiszonki, mączka dla zwierząt,
mączka rybna na pasze dla zwierząt, napoje dla domowych zwierząt
hodowlanych, pasze odżywcze i wzmacniające, mieszanki mineralne dla zwierząt, pasza dla zwierząt tucznych, proteiny dla zwierząt,
produkty do tuczenia zwierząt, wapno do pasz, odżywki i substancje
wzmacniające dla zwierząt, koncentraty mleczne dla zwierząt, preparaty mlekozastępcze dla zwierząt, zakwaszacze paszowe, konserwanty paszowe.
(111) 315998
(220) 2018 05 29
(210) 486500
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) V.LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) vital PHARMA PLUS
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01
(510), (511) 3 balsamy inne niż do celów medycznych, błyszczyki
do ust, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, mydło do golenia, preparaty do golenia, sole do kąpieli*, preparaty kosmetyczne do kąpieli
do celów innych niż lecznicze, kleje do przymocowywania sztucznych
włosów, maseczki kosmetyczne, kosmetyki, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, zestawy kosmetyków, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia
włosów, środki do usuwania lakierów, lakiery do paznokci, lotony
do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu,
maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, mleczko migdałowe
do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, preparaty do mycia ciała, preparaty do mycia do użytku do-
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mowego, mydełka, mydła, mydła migdałowe, mydła przeciwpotowe,
mydła przeciwpotowe do stóp, neutralizatory do trwałej ondulacji,
naklejane ozdoby do paznokci, odżywki do włosów, ołówki, kredki
kosmetyczne, ozdobne kalkomanie do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, odżywki do paznokci, sztuczne paznokcie, produkty perfumeryjne, perfumy, płyny
do pielęgnacji włosów, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do opalania, preparaty do prostowania włosów, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, naklejki ozdobne do ciała,
kleje do sztucznych rzęs, włosów, paznokci, preparaty kosmetyczne
do rzęs, tusze do rzęs, rzęsy sztuczne, kleje do mocowania sztucznych rzęs, preparaty do ochrony przed słońcem, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, suche szampony, szampony, szminki,
kleje do przymocowywania sztucznych włosów, woda toaletowa,
olejki toaletowe, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, pomadki
do ust, waciki do celów kosmetycznych, patyczki z waty do celów kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, farby do włosów, lakiery do włosów, preparaty do kręcenia włosów, woda kolońska, woda
lawendowa, woda toaletowa, woda zapachowa, wosk do depilacji,
zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu inne
niż do celów medycznych.

(111) 315999
(220) 2018 05 29
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) SGS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KSUB
(540)

(210) 486497

Kolor znaku: jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 badanie i doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc i doradztwo w zakresie
zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami w sektorze energetycznym, usługi w zakresie związanym z jakościową i ilościową
kontrolą towarów w imporcie, eksporcie i tranzycie, 36 usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej, konsultacje finansowe w sektorze
energetyki, konsultacje dotyczące finansowania projektów energetycznych, 41 usługi edukacyjne dotyczące ochrony środowiska,
42 kontrola, szacowanie i audyt jakości produktów jednostek certyfikujących w celu zagwarantowania i weryfikacji zgodności z krajowymi i międzynarodowymi normami i standardami, kontrola, szacowania i audyt usług świadczonych przez jednostki certyfikujące w celu
zagwarantowania i weryfikacji zgodności z krajowymi i międzynarodowymi normami i standardami, audyt dotyczący obrotu biomasą
na cele energetyczne, prowadzenie działalności konsultingowej
w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ocena zagrożeń środowiskowych, monitoring środowiskowy terenów utylizacji odpadów,
monitoring środowiskowy obszarów składowania odpadów, usługi
doradcze dotyczące ochrony środowiska, usługi konsultacyjne dotyczące planowania środowiskowego, opracowywanie zintegrowanych koncepcji gospodarki energetycznej, usługi doradcze związane
z wydajnością energetyczną, 44 doradztwo i konsultacje w zakresie
rolnictwa i leśnictwa.
(111) 316000
(220) 2018 05 29
(210) 486485
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 30
(732) ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL.
(540) SimplySign
(540)

(531) 03.07.19, 16.01.11, 27.05.01
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt
przetwarzający dane, nośniki danych, w tym magnetyczne, ma-
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szyny liczące, płyty (dyski) z nagraniami, modemy komputerowe,
modemy komputerowe w standardzie PCMCIA, modemy komputerowe zewnętrzne USB, karty modemowe, karty PC, urządzenia
i części urządzeń służących do bezprzewodowego dostępu do sieci
komputerowych, w tym Internetu, urządzenia i elementy urządzeń
do składania lub weryfikacji podpisu elektronicznego, urządzenia
telekomunikacyjne, urządzenia telekomunikacyjne do składania
lub weryfikacji podpisu elektronicznego, urządzenia do transmisji
danych, urządzenia do transmisji danych umożliwiające składanie
lub weryfikację podpisu elektronicznego, karty pamięci z obszarem
PKI, karty SIM z obszarem PKI, karty 5IM służące do składania podpisu elektronicznego, oprogramowanie, oprogramowanie służące
do składania lub weryfikacji podpisów elektronicznych, oprogramowanie kryptograficzne, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku hib obrazu,
urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektryczne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania żyda, do celów dydaktycznych, 35 usługi
polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kompilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji
(komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kompilacji danych matematycznych lub statystycznych oraz zarządzaniu
zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie: reklamy, działalności
informacyjnej, badania rynku, telefonicznego udzielania informacji,
organizacji wystaw lub targów handlowych, pośrednictwa w zawieraniu umów kupna-sprzedaży poprzez telefon i Internet obsługa
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, zgrupowanie na rzecz
osób trzecich różnych towarów i usług pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem usług oraz kupować te
towary i usługi, w szczególności: z katalogu różnych artykułów lub
usług, za pośrednictwem usługi elektroniczny, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym zakresie, informacja o powyższych usługach, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej,
telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi
w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, telefonii komórkowej i poprzez Internet, telefaksowej, ustalania taryf
i opłat, obsługi satelitów i przekazów satelitarnych, organizowania
systemów transmisyjnych, przesyłania dźwięku, obrazu i sms-ów,
usługi w zakresie: poczty elektronicznej zleceń przywoławczych
z zastosowaniem radia, telefonu lub innych środków komunikacji
elektronicznej, usługi w zakresie prowadzenia: stacji radiowych, telewizyjnych oraz transmitowania dźwięku i obrazu, usługi w zakresie
zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń telekomunikacyjnych, usługi w zakresie składania i weryfikacji podpisu
elektronicznego, usługi certyfikacyjne polegające na wytwarzaniu,
wydawaniu, utrzymywaniu, weryfikowaniu, zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów dla podpisu elektronicznego, obsługa klientów
przy wykorzystaniu sieci Internet, elektroniczny serwis informacji
typu on-line polegający na tworzeniu, prowadzeniu baz danych
i udostępnianiu informacji z możliwością elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości, usługi umożliwiające komunikację pomiędzy użytkownikiem a siecią komputerową, w tym Internet
usługi w zakresie dostępu do sieci komputerowych, w szczególności
Internetu, w tym w sposób mobilny i bezprzewodowy, usługi w zakresie bezprzewodowego dostępu do sieci komputerowych, w tym
Internetu, przekazywanie różnych informacji drogą elektroniczną
przez internet oraz przez inne sieci komputerowe, usługi telekomunikacyjne on-line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług, świadczenia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpieczeniowych, umów kupna-sprzedaży, umów kredytowych, umów
bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania
operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania
umów, informacja o powyższych usługach, 42 usługi certyfikacyjne
potwierdzające elektroniczną tożsamość, gwarantujące niezaprzeczalność, wiarygodność oraz bezpieczeństwo przetwarzania i przesyłania dokumentów elektronicznych oraz ochrona danych bazująca
na cyfrowych certyfikatach klucza publicznego, usługi znakowania
czasem, potwierdzanie ważności podpisów elektronicznych, weryfikacja statusu certyfikatów klucza publicznego związanych z podpisem elektronicznym, usługi analityczne i konsultingowe w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego, autoryzacji obiektów (plików,
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osób, podmiotów oraz urządzeń) w sieciach teleinformatycznych,
szyfrowania i systemów identyfikacyjnych, 45 weryfikacja tożsamości w powiązaniu z usługami uwierzytelniania (wydawanie certyfikatów, rejestracja, personalizacja).

(111) 316001
(220) 2018 05 29
(210) 486484
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 30
(732) NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała, PL.
(540) neoroof
(510), (511) 17 materiały izolacyjne, ognioochronne, wypełniające,
uszczelniające, termoizolacyjne naturalne, syntetyczne i przetworzone, materiały do dociepleń, izolacji wodnych i dźwiękowych,
materiały izolacyjne ze styropianu dla budownictwa, zaprawy izolacyjne, 19 materiały budowlane niemetalowe, niemetalowe elementy budowlane ze styropianu, styropianowe płyty i profile, okładziny
budowlane ze styropianu, materiały wykończeniowe ze styropianu,
zaprawy budowlane.
(111) 316002
(220) 2018 05 28
(210) 486473
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) AT ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) SUPONE
(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki
[chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body [bielizna], bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, buty
za kostkę, cholewki do obuwia, chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, czepki pod prysznic,
czubki do butów, daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, długie
luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, etole [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, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki,
kieszenie do odzieży, kimona, kimona do karate, kimona japońskie,
kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony 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 dziecięce [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 ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ocieplacze,
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzystów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież
z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne,
okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski
na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski
[odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne
wyszczuplające [bielizna], pelerynki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, podwiązki
do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki,
rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje
przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], 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, 28 akcesoria nadmuchiwane do basenów,
amunicja do broni paintballowej [artykuły sportowe], artykuły gimnastyczne, automaty do gier hazardowych, automaty do gier na mo-
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nety, automaty do gier wideo, automaty do gry, balony, bandy stołów bilardowych, bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe
[zabawki], bąki [zabawki], bloki startowe [artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, broń do szermierki, broń harpunowa [artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami,
choinki z materiałów syntetycznych, ciastolina, czujniki brania [sprzęt
wędkarski], deski do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony (zabawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, dżojstiki
do gier wideo, ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery
[ćwiczenia], figurki do zabawy, folie ochronne przystosowane
do ekranów gier przenośnych, gra w domino, gra w kulki, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki wędkarskie, hantle, hulajnogi
[zabawki], huśtawki, igły do pompek do pompowania piłek do gier,
kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony
do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki
do pływania, karty do bingo, karty do gry, karuzele do wesołych miasteczek, kije do gier, kije do snookera, kije golfowe, kije hokejowe,
klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach [zabawki], kontrolery do konsoli gier, końcówki do kijów bilardowych, kosmetyki zabawkowe
[nie do stosowania], kości do gry, krawędzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardowe, lalki, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki,
łyżwy, madżong, marionetki, maski szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe, maszty do desek windsurfingowych, maszyny
do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny
i urządzenia do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], maty z zabawkami dla niemowląt, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły sportowe],
nakolanniki [artykuły sportowe], narty, narty skiboardowe, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły
sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pachinko [japońska gra automatowa], pałeczki mażoretkowe, papierowe czapeczki na przyjęcia, paralotnie, pasy
do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe],
pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, plastelina do zabawy, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy do pływania, pneumatyczne
pistolety [zabawki], podbieraki dla wędkarzy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie ślizgów nart, pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, proce [artykuły sportowe],
przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne,
przybory do łucznictwa, przyrządy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne,
rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy
[akcesoria do gier], rękawice do gier, rękawice do szermierki, rękawice golfowe, roboty zabawkowe, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową
[gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody
do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki do sportów, siatki na motyle, siatki tenisowe, skóra focza [pokrycia na narty], smycze do desek
surfingowych, spławiki wędkarskie, sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stojaki do choinek, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego,
strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, suspensoria dla sportowców, szachownice, szachy, szpule do latawców,
sztuczne przynęty wędkarskie, śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt
do krykieta, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy
[uprząż] do desek windsurfingowych, tryktrak [gra], tuby strzelające
na imprezy, tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek,
uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], uprząż wspinaczkowa, urządzenia do gier, urządzenia do sztuczek magicznych,
urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, urządzenia pływackie do pływania,
urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do my-

919

ślistwa lub rybołówstwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski, wędki,
wiązania do nart, więcierze [pułapki na ryby], wiszące karuzele dla
dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe, wrotki,
wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], wstążki do gimnastyki artystycznej, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane,
zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żetony do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli
samolotów w pomniejszonej skali.

(111) 316003
(220) 2018 05 28
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL.
(540) SKN TPT
(540)

(210) 486467

Kolor znaku: błękitny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.16
(510), (511) 41 edukacja, informacje o edukacji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, pracowni specjalistycznych, seminariów, sympozjów, zjazdów, konkursów edukacyjnych, wystaw
z dziedziny edukacji, publikowanie książek, pokazy kształcenia praktycznego, nauczanie, obsługa publikacji elektronicznych on – line,
publikacja elektroniczna on – line książek i periodów, publikowanie
tekstów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób.
(111) 316004
(220) 2018 05 28
(210) 486466
(151) 2018 11 09
(441) 2018 07 23
(732) BEDNARZ GRZEGORZ WIRE SOLUTIONS, Wrocław, PL.
(540) WIRE SOLUTIONS
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania,
przekształcenia, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania oraz odtwarzania
dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych
przez wrzucenie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt
do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia.
(111) 316005
(220) 2018 05 29
(210) 486511
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 16
(732) KOWALSKI KRZYSZTOF, KOWALSKI ADAM, KUREK JAROSŁAW
CALPOL SPÓŁKA CYWILNA, Trębaczew, PL.
(540) CalPol
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 1 doniczki torfowe dla ogrodnictwa, gips do stosowania
jako nawóz, gleba do upraw, glina porowata do hydroponicznej uprawy roślin jako substrat, hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, organiczne pozostałości pofermentacyjne jako nawóz, podłoża dla upraw bezglebowych dla rolnictwo, preparaty do regulacji
wzrostu roślin, preparaty poprawiające kondycję gleby, preparaty
z mikroelementów dla roślin, sole jako nawozy, środki chemiczne dla
leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciwpasożytniczych, środki chemiczne dla ogrodnictwa,
z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków
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przeciw pasożytom, środki chemiczne dla rolnictwa, z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki do ochrony nasion, superfosfaty jako nawozy, torf jako
nawóz, warstwa uprawna gleby, żużel jako nawóz, chemiczne preparaty do wzbogacania gleby, chemicznie zmienione nawozy złożone,
chemikalia używane w rolnictwie, dodatki chemiczne do środków
owadobójczych, fosfaty mieszane, granulowany wapień do celów
rolniczych, sproszkowany wapień do celów rolniczych, kompost,
mączka kostna jako nawóz, mieszanki regulujące wzrost roślin, nawozy, nawozy azotowe, nawozy naturalne, nawozy biologiczne,
nawozy chemiczne, nawozy dla rolnictwa, nawozy do użytku domowego, nawozy organiczne, nieorganiczne nawozy, saletra, cyjanamid
wapniowy jako nawóz, wapno do użytku w rolnictwie, azotany, wodorosty jako nawóz, fosforany jako nawozy, guano jako nawóz ptasi,
obornik, odżywki dla roślin, podłoża hodowlane dla roślin, preparaty
do nawożenia, dodatki chemiczne do środków grzybobójczych, dodatki chemiczne do środków owadobójczych, surfaktanty do gleby, wykorzystywane do zapewniania jednolitego przepływu wody
w glebie, preparaty do użyźniania gleby, nawozy do użyźniania gleby, ziemia do upraw, 35 organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, pokazy
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom jako punkty informacji konsumenckiej, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów, mianowicie, nawozów, produktów rolniczych ogrodniczych i leśnych, towarów dla rolnictwa
ogrodnictwa i leśnictwa pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary w sklepie lub hurtowni lub poprzez Internet.

(111) 316006
(220) 2018 05 29
(210) 486513
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 16
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) LACIDENT
(510), (511) 5 preparaty wspomagające ochronę zębów i dziąseł.
(111) 316007
(220) 2018 05 29
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 16
(732) AGROKORDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szosa Turecka, PL.
(540) MŁODY SOLON
(510), (511) 29 ogórki konserwowe, ogórki kiszone.

(210) 486515

(111) 316008
(220) 2018 05 29
(210) 486516
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 16
(732) ORNAFA AGATA MINT, Poznań, PL.
(540) mint-media
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badania w zakresie biznesu,
bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, indeksowanie 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, opracowywanie CV dla osób trzecich,
opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu
„płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy
telewizyjne, rozpowszechnianie 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 marketingowe, usługi menedżerskie dla
sportowców, usługi public relations, usługi w zakresie nabywania
dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsię-

Nr 3/2019

biorstw]l usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie
wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów
innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), tłumaczenia.

(111) 316009
(220) 2018 05 29
(210) 486526
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 16
(732) GRUPA DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL.
(540) Grupa Dudek
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej
czasopism, gazet, książek, albumów, artykułów papierniczych, artykułów chemicznych, napojów, słodyczy, gier, zabawek, tytoniu,
pocztówek, 39 transport, transport lądowy, transport samochodowy, transport żywności, transport kontenerów, transport cysternami,
transport mebli, transport bagażu, transport paczek, transport pasażerski, transport drogowy, transport ładunków, parkowanie, przechowywanie pojazdów, cumowanie łodzi, parkowanie i przechowywanie pojazdów, magazynowanie, wynajmowanie magazynów,
dzierżawa magazynów, wynajem magazynów, usługi magazynowe, magazynowanie paczek, spedycja, spedycja towarów, spedycja
ładunków, spedycja towarów drogą lądową, nawigacja (ustalanie
położenia, wytyczanie trasy), przewożenie i dostarczanie towarów,
wypożyczanie środków transportu, transport strzeżony, transport
pasażerów i ładunków, usługi rezerwacji w zakresie transportu, usługi rezerwacji w zakresie transportu lądowego, usługi informacyjne
związane z metodami transportu, usługi informacyjne dotyczące
warunków drogowych, usługi konsultacyjne związane z transportem, usługi doradcze związane z transportem drogowym, załadunek
frachtu, załadunek i rozładunek towarów, wynajem maszyn i urządzeń do załadunku i rozładunku, 41 organizowanie gier i konkursów,
gry losowe.
(111) 316010
(220) 2012 04 02
(210) 398905
(151) 2018 11 23
(441) 2012 07 16
(732) OLECH MARIUS, Gdańsk, PL.
(540) Miś
(510), (511) 35 usługi marketingowe, reklamowe, dystrybucja próbek i materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych i reklamowych, organizacja sprzedaży promocyjnej
na rzecz osób trzecich, negocjowanie i zawieranie kontraktów dotyczących zakupu i sprzedaży towarów, doradztwo w zakresie marketingu i sprzedaży, badania rynku, usługi public relations, zarządzanie działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej, usługi w zakresie prac biurowych, 43 prowadzenie
barów, kawiarni i restauracji, stołówek, gastronomia obwoźna, przygotowywanie posiłków i napojów na zamówienie oraz ich dostawa,
usługi kelnerskie, obsługa gastronomiczna firm w zakresie: organizowania przyjęć służbowych poza lokalami gastronomicznymi,
sympozjów, konferencji, służbowych bankietów i innych imprez
okolicznościowych w celach służbowych, obsługa gastronomiczna
przyjęć i uroczystości towarzyskich, prowadzenie hoteli, moteli, pensjonatów, domów turystycznych, kempingów, obozów wakacyjnych,
wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy i sal na posiedzenia, rezerwacje hotelowe, rezerwacje kwater.
(111) 316011
(220) 2012 07 02
(210) 402446
(151) 2018 11 22
(441) 2012 10 08
(732) TOWARZYSTWO SPORTOWE WISŁA KRAKÓW, Kraków, PL.
(540) Wisła Kraków
(510), (511) 16 druki, afisze, albumy, foldery, fotografie, informatory, kalendarze, katalogi, książki, nalepki, notesy, plakaty, pocztówki,
reprodukcje, materiały do nauczania, materiały piśmienne, artykuły
biurowe, 18 portfele, portmonetki, etui na klucze, teczki, torby, torni-
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stry, dyplomatki, oprawki na dokumenty, wizytowniki, 20 akcesoria
reklamowe z drewna, korka, celulozy, tworzyw sztucznych, figurki,
pamiątki sportowe, stoiska wystawowe, 24 chorągiewki, etykiety niepapierowe, flagi, proporczyki, serwetki stołowe, ręczniki, 25 odzież,
bluzki, bluzy, kombinezony, buty, nakrycia głowy, koszule, krawaty,
kurtki, skarpetki, szale, trykoty, 41 organizowanie zajęć sportowych,
organizowanie kursów sportowych, w szczególności treningów, kursów i obozów, organizowanie zawodów i imprez sportowych, usługi związane ze sportem, organizacją występów, pokazów spektakli
i imprez, organizowanie działalności rekreacyjnej.

(111) 316012
(220) 2013 05 09
(151) 2018 10 22
(441) 2013 08 19
(732) ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA, Kęty, PL.
(540) alumetal grupa
(540)

(210) 413988

Kolor znaku: pomarańczowy, szary, jasnoszary
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 aluminium, stopy aluminium, stopy aluminiowe odlewnicze, stopy metali lekkich, stopy metali nieżelaznych, aluminium
do odtleniania stali, stopy metali nieszlachetnych, stopy wstępne
(zaprawy), sztabki metali nieszlachetnych, folie metalowe do zawijania i pakowania, metale nieszlachetne surowe lub półprzetworzone,
odpady metalowe, złomy metalowe, złom aluminiowy, złom metali
nieżelaznych, drut aluminiowy, formy odlewnicze metalowe, okucia metalowe, okucia dla budownictwa metalowe, osprzęt do drzwi
i okien metalowy, konstrukcje metalowe dla budownictwa, belki metalowe, bramy metalowe, płyty dla budownictwa metalowe, zawiesia
do przenoszenia ładunków metalowe, znaki drogowe metalowe, żelazokrzem, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich rożnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w punktach
sprzedaży hurtowej i detalicznej stopów metali, aluminium i stopów
aluminium, stopów wstępnych (zapraw), rud metali, chemikaliów
przemysłowych, odpadów i złomów metalowych, części zamiennych oraz akcesoriów do samochodów i innych pojazdów, silników
do pojazdów, paliw i smarów oraz artykułów przemysłowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, administrowanie i zarządzanie
miejscami wystawowymi dotyczącymi handlu i/lub reklamy, badanie rynku w celach handlowych, outsourcing jako doradztwo handlowe, usługi menedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich,
usługi badania marketingowego i badania rynku, administrowanie
i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży hurtowej i detalicznej,
reklama, reklama na billboardach, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
informacja handlowa oraz udzielanie porad konsumentom, prowadzenie negocjacji, patronowanie klubom sportowym, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych oraz komputerowe zarządzanie
plikami, pośrednictwo handlowe, informacja o powyższych usługach, dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących produkcji
aluminium, stopów aluminiumi i stopów wstępnych (zapraw), pośrednictwo w kraju i za granicą w zakresie kupna-sprzedaży aluminiowych stopów odlewniczych, złomu metalowego i stopów wstępnych (zapraw), prowadzenie agencji importowo-eksportowej, usługi
pomocnicze związane z handlem towarami, w tym dla importu i eksportu, usługi reklamowe, reprodukcja dokumentów, reprodukcja
dokumentacji, dystrybucja materiałów reklamowych, organizowanie
aukcji, prowadzenie negocjacji, operowanie, eksploatacja oraz zarządzanie komputerami i systemami komputerowymi, reklama, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowych, Internetu, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, 40 rafinacja
ciekłego metalu, odlewanie metali, hartowanie metali, przeróbka
odpadów i złomów metalowych, przeróbka złomu aluminiowego,
obróbka metali, powlekanie metali, spawanie, lutowanie.
(111) 316013
(151) 2018 11 30

(220) 2013 11 19
(441) 2014 03 03

(210) 421703
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(732) PIRÓG DAMIAN, Warszawa, PL.
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, czerwony
(531) 16.01.04, 18.07.01
(510), (511) 9 urządzenia i instalacje alarmowe, monitorowania, kontroli dostępu, dozorowania, telewizji przemysłowej, sterowania, zapisywania i przechowywania danych, urządzenia i przyrządy elektryczne i elektroniczne do realizacji ww. zadań, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia telefoniczne, telewizyjne, alarmowe, komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, 35 usługi w zakresie
prowadzenie sprzedaży artykułów alarmowych, monitorowania,
kontroli dostępu, dozorowania, telewizji przemysłowej, sterowania,
zapisywania i przechowywania danych, nawigacji satelitarnej, urządzeń telefonicznych, telewizyjnych, alarmowych, komputerów, komputerowych sieci i urządzeń peryferyjnych-w hurtowniach, sklepach
detalicznych i za pośrednictwem sieci internetowej, usługowe tworzenie oraz udostępnianie baz danych, usługi w zakresie informacji
handlowej, usługowe prowadzenie reklamy przy użyciu środków
elektronicznych, usługi reklamy oraz promocji sprzedaży na rzecz
osób trzecich w sieciach komputerowych, 37 usługi w zakresie budowy, montażu, konserwacji i naprawy instalacji alarmowych, monitorowania, kontroli dostępu, dozorowania, telewizji przemysłowej,
sterowania, zapisywania i przechowywania danych, nawigacji satelitarnej, urządzeń telefonicznych, telewizyjnych, alarmowych, komputerów, komputerowych sieci i urządzeń peryferyjnych, 42 usługi
w zakresie projektowania, doradztwa, ekspertyz, nadzoru i konserwacji dotyczące instalacji w zakresie ochrony ludzi i mienia, sprzętu
i oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, opracowywanie telekomunikacyjnych projektów technicznych, 45 usługi w zakresie monitorowania obiektów.
(111) 316014
(220) 2014 05 20
(210) 429034
(151) 2018 11 22
(441) 2014 09 01
(732) FUNDACJA KLUB JEŹDZIECKI ZBYSZKO, Wiączyń Dolny, PL.
(540) ZBYSZKO klub jeździecki
(540)

(531) 03.03.01, 03.03.15, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, rozrywka, tresura zwierząt, usługi klubowe, klub jeździecki.
(111) 316015
(220) 2015 01 30
(151) 2018 10 30
(441) 2015 05 11
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,, .
(540) Polskie Smaki
(540)

(210) 438333

Kolor znaku: różowy, granatowy
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 jogurty, jogurty kremowe, jogurty smakowe, jogurty
pitne, jogurty o smaku owocowym, desery owocowe, desery z produktów mlecznych, kefir, 30 mrożone jogurty i sorbety, desery lodo-
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we, desery z muesli, puddingi do użytku jako desery, budynie deserowe, mrożone jogurty z dodatkiem kawy, czekolady, kakao.

(111) 316016
(220) 2015 02 09
(210) 438726
(151) 2018 10 26
(441) 2015 05 25
(732) DSS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) purite
(510), (511) 9 dyski: do rejestracji dźwięku, kompaktowe (audio-wideo) czy kompaktowe (CD-ROM-y), dyski: magnetyczne, obliczeniowe, optyczne, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, dyskietki, etykietki na towarach elektroniczne, filmy kinematograficzne
naświetlone, zakodowane magnetycznie karty magnetyczne, karty
magnetyczne zakodowane, karty z układem scalonym lub mikroprocesorem, kasety wideo, magnetyczne karty identyfikujące, magnetyczne nośniki danych, modemy, naklejki termoczułe nie do użytku
medycznego, neony reklamowe, nośniki: do rejestracji dźwięku, nośniki informacji magnetyczne, nośniki informacji optyczne, procesory CDs, CD-ROM, CD-I, DVD, notesy elektroniczne, oprogramowanie
komputerowe nagrane, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne
USB, programy komputerowe (software ładowalny), przeźrocza (fotografika), szyldy (znaki) mechaniczne szyldy (znaki) świecące, tablice ogłoszeń elektroniczne, elektroniczne podręczniki użytkowania,
taśmy: do rejestracji dźwięku, magnetyczne czy wideo, 38 usługi
w zakresie: agencji informacyjnych i prasowych, wynajmowanie czasu dostępu do światowych sieci, usługi w zakresie łączności przez
sieć światłowodów, terminale komputerowe, telefony, telegrafy,
telefony komórkowe, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych
dla usług związanych z telezakupami. transmisja poprzez telewizję
kablową, transmisja satelitarna, transmisja plików cyfrowych, udostępnianie internetowych chatroomów, udostępnianie forów internetowych, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, ogłoszeń elektronicznych,
wideo konferencji, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla
usług związanych z telezakupami, wynajmowanie czasu dostępu
do światowej sieci komputerowych, zapewnienia dostępu do globalnych sieci komputerowych-transmisji programów telewizyjnych,
usługi telekomunikacyjne obejmujące usługi w zakresie lokalnych,
długodystansowych i międzynarodowych transmisji głosu, tekstu,
usługi telekomunikacyjne w trybie przesyłania asynchronicznego,
świadczenie usług w trybie on-line i witrynami z ogłoszeniami elektronicznymi, 42 usługi w zakresie: analiz systemów komputerowych,
doradztwa w zakresie projektowania stron internetowych, wypożyczania serwerów, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, udostępniania miejsca na serwerach (strony internetowe), usługi związane z opracowywaniem baz danych, usługi kawiarenek internetowych w zakresie wynajmu komputerów, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, tworzenia stron internetowych.
(111) 316017
(220) 2015 04 01
(151) 2018 11 07
(441) 2015 07 20
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,, .
(540) BENEFIT SPORT
(540)

(210) 440964

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 24.15.01, 24.15.08, 26.03.04, 26.11.03, 26.11.21, 26.13.25,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
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(510), (511) 29 napoje mleczne i na bazie mleka, napoje jogurtowe,
kefiry-wszystkie również z dodatkiem protein, witamin, składników
mineralnych (nie do celów leczniczych), napoje mleczne z bakteriami
kwasu mlekowego, jogurty o niskiej zawartości tłuszczu, 32 napoje
energetyzujące, napoje energetyzujące z kofeiną, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje witaminizowane, napoje dla sportowców z elektrolitami, napoje aromatyzowane owocami lub z sokami
owocowymi, proszki do wytwarzania napojów.

(111) 316018
(220) 2015 04 08
(210) 441158
(151) 2018 11 21
(441) 2015 07 20
(732) OSAJDA KAROL, JAKUBOWSKI PATRYK CHEMSTIL SPÓŁKA
CYWILNA, Spalice, PL.
(540) fomin
(510), (511) 1 pianotwórcze środki do gaszenia pożarów.
(111) 316019
(220) 2015 05 05
(210) 442160
(151) 2018 11 27
(441) 2015 08 17
(732) INTEL CORPORATION, Santa Clara, US.
(540) w samym środku wrażeń
(510), (511) 9 komputery, komputery przenośne, mikrokomputery,
sprzęt komputerowy, układy scalone, chipsety komputerowe, procesory półprzewodnikowe, chipy półprzewodnikowe, mikroprocesory,
płytki z obwodami drukowanymi, płytki z układami elektronicznymi,
komputerowe płyty główne, mikrosterowniki, procesory danych,
procesory centralne, pamięci półprzewodnikowe, urządzenia
do przechowywania danych, pamięci typu flash, programowalne
procesory softwarowe, mikroprocesory cyfrowe i optyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, płytki z układami wideo, płytki
z układami audio, płytki z układami audio-wideo, akceleratory graficzne, procesory grafiki i wideo, płyty z wideoprocesorem, elektroniczne urządzenia do zabezpieczeń oraz do nadzorowania, mianowicie sprzęt komputerowy, chipy komputerowe i mikroprocesory
zoptymalizowane dla elektronicznej ochrony i nadzoru, programy
do algorytmów softwarowych do obsługi i sterowania komputerami,
oprogramowanie komputerowe do komputerowego systemu operacyjnego, elementy do rozszerzania systemu komputerowego, programy narzędziowe i oprogramowanie usługowe dla oprogramowania użytkowego do łączenia komputerów osobistych, sieci, urządzeń
telekomunikacyjnych i aplikacji internetowych, sprzęt komputerowy
i oprogramowanie komputerowe do ulepszania i do zapewniania
przekazu, transmisji, odbioru, przetwarzania i cyfryzacji informacji
audio i wideo w czasie rzeczywistym, komputerowe oprogramowanie sprzętowe, oprogramowanie narzędziowe i inne oprogramowanie komputerowe stosowane do konserwacji i obsługi systemów
komputerowych, instalacje komputerowe, komputery kieszonkowe,
przenośne i kieszonkowe elektroniczne organizery osobiste, systemy
zabezpieczeń sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego, mianowicie zapory sieciowe (firewalls), sprzęt komputerowy
do serwerów umożliwiających dostęp do sieci do tworzenia i konserwacji zapór sieciowych (firewalls), wirtualnych sieci prywatnych
(VPN), sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi serwerów komputerowych do tworzenia i konserwacji zapór sieciowych
(firewalls), oprogramowanie zabezpieczające dostęp, zapewniające
kontrolę i bezpieczeństwo systemów komputerowych i łącznościowych, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe do zastosowań w ochronie sieci komputerowych przed kradzieżą lub
zniszczeniem danych przez nieuprawnionych użytkowników, komputerowe płytki z akceleratorem głosu, sieciowy sprzęt telekomunikacyjny oraz komputerowe systemy przetwarzania danych i komputerowe systemy operacyjne, aparaty i urządzenia telekomunikacyjne,
mianowicie routery, koncentratory połączeń, serwery i przełączniki,
sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe do rozwijania, konserwacji i używania komputerowych sieci lokalnych i rozległych, sprzęt do tworzenia sieci komputerowych, dekodery STB,
elektroniczne urządzenia sterujące do sprzęgania i sterowania komputerami oraz globalnymi sieciami komputerowymi i telekomunikacyjnymi z transmisjami telewizyjnymi i kablowymi oraz sprzętem telewizyjnym i stosowanym do transmisji kablowych, urządzenia
do testowania i programowania układów scalonych, serwery komputerowe, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe
do tworzenia, umożliwiania i zarządzania zdalnym dostępem do i łącznością z lokalnymi sieciami komputerowymi (LAN), wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), rozległymi sieciami komputerowymi (WAN)
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oraz globalnymi sieciami komputerowymi, sprzęt komputerowy
i oprogramowanie komputerowe do zastosowań w udostępnianiu
wielodostępu do globalnej komputerowej sieci informacyjnej w celu
przeglądania, wyszukiwania, przesyłania, manipulowania i rozpowszechniania informacji o szerokim zakresie, komputerowe narzędzia programowe, mianowicie oprogramowanie użytkowe
do usprawniania aplikacji softwarowych stron trzecich, sprzęt komputerowy i oprogramowanie komputerowe do łączności poprzez
sieci bezprzewodowe, publikacje elektroniczne do pobrania w formie biuletynów informacyjnych, książek, czasopism, dzienników,
ulotek oraz dokumentacji technicznej z dziedziny elektroniki, półprzewodników, zintegrowanych elektronicznych urządzeń i aparatów, komputerów, telekomunikacji, rozrywki, telefonii oraz telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej, elektroniczne instrukcje
obsługi do pobrania z globalnej sieci komputerowej, satelitarny system nawigacyjny (GPS), samochodowe komputery nawigacyjne,
urządzenia komunikacyjne od pojazdów, monitory i wyświetlacze
elektroniczne do pojazdów, komputery i urządzenia komputerowe
do pojazdów, urządzenia do rozrywki oraz urządzenia łączące informację i multimedia (infotainment) oraz komponenty do tych urządzeń, urządzenia i przyrządy:naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej,
urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub
obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, DVD i inne
cyfrowe nośniki do nagrywania, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt
do przetwarzania danych, komputery, oprogramowanie komputerowe, urządzenia do gaszenia ognia, 38 usługi telekomunikacyjne
i łącznościowe, transfer danych za pośrednictwem telekomunikacji,
zapewnianie bezprzewodowego dostępu do Internetu i do sieci komunikacyjnych, transmisje głosu, danych, grafiki, dźwięku, obrazów
wideo oraz treści multimedialnych przez bezprzewodowe sieci łącznościowe i przez Internet, usługi telefoniczne za pośrednictwem Internetu (VoIP), usługi transmisyjne oraz umożliwianie dostępu telekomunikacyjnego do głosu, danych, grafiki, dźwięku, wideo i treści
multimedialnych, usługi telekonferencyjne, transmisje elektroniczne
i transmisje strumieniowe danych, audio, wideo i treści multimedialnych, usługi transmisji internetowych, elektroniczne transmisje
i transmisje strumieniowe danych, audio, wideo i cyfrowych treści
medialnych dla osób trzecich przez globalne i lokalne sieci komputerowe, transmisje bezprzewodowe, udostępnianie elektronicznych
połączeń telekomunikacyjnych przez sieci optyczne, usługi konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, świadczenie usług on-line w zakresie elektronicznych tablic ogłoszeniowych i czatów internetowych
w celu transmisji wiadomości pomiędzy użytkownikami z dziedziny
zagadnień ogólnych, usługi poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne, 41 usługi szkoleniowe z zakresu sieci, projektowania systemów sieciowych, obsługi sieci, konserwacji sieci, testowania sieci,
protokołów sieciowych, zarządzania siecią, inżynierii sieci teleinformatycznych, komputerów, oprogramowania komputerowego, mikroprocesorów i technologii informatycznych, usługi rozrywkowe,
mianowicie organizowanie wystaw dla celów gier komputerowych,
udostępnianie gier komputerowych on-line oraz organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, udostępniane publikacji
on-line w formie czasopism, biuletynów informacyjnych, dzienników, książek i ulotek z dziedziny fotografii, obrazowania oraz odnośnych towarów i usług, usługi edukacyjne, mianowicie organizowanie seminariów, kursów i dodatkowych zajęć z dziedziny cyfrowego
obrazowania za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
skomputeryzowane usługi edukacyjne on-line, mianowicie lekcje,
seminaria, zajęcia dodatkowe, konferencje i warsztaty z dziedziny
komputerów, sprzętu komputerowego, mikroprocesorów, oprogramowania komputerowego i sieci komputerowych, usługi edukacyjne, mianowicie zapewnianie interaktywnych zajęć dodatkowych
i kursów w formie poradników, wskazówek i technik, porad i wskazówek ekspertów, wszystkie wyżej wymienione odnoszą się do zakupów, używania, pielęgnacji, konserwacji, wspomagania, unowocześnienia, uaktualniania i konfiguracji sprzętu komputerowego,
oprogramowania komputerowego, sieci komputerowych, produktów i usług telekonferencyjnych i łącznościowych, usługi edukacyjne, mianowicie prowadzenie lekcji, seminariów, konferencji i forów
edukacyjnych on-line z dziedziny stosowania komputerów i oprogra-
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mowania komputerowego, nawigacji przez globalne sieci komputerowe, informatyki i technologii komputerowej, zarządzania komputerowego, oraz dystrybucja materiałów szkoleniowych związanych
z nimi, udoskonalanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych
zaprojektowanych w celu zwiększenia umiejętności korzystania
z technologii wśród uczniów, usługi edukacyjne i szkoleniowe z dziedziny rozwiązań biznesowych on-line, usługi edukacyjne, usługi
w zakresie szkoleń, usługi w zakresie rozrywki, usługi z dziedziny
sportu i kultury, 42 usługi w zakresie zarządzania siecią komputerową, mianowicie monitorowanie systemów sieciowych w celach technicznych, hosting treści cyfrowych w Internecie, usługi monitorowania sieci komputerowych, mianowicie udostępnianie informacji
o działaniu sieci komputerowych, konsultacje w zakresie projektowania technicznego z dziedziny komputerów i bezprzewodowej techniki
komputerowej, tymczasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania do poprawy i umożliwiania transferów, transmisji, odbioru,
przetwarzania i cyfryzacji informacji audio i wideo w czasie rzeczywistym, czasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania
do przetwarzania, magazynowania, wyszukiwania, transmisji, wyświetlania, wprowadzania, wyprowadzania, kompresji, dekompresji,
modyfikacji, przekazu i drukowania danych, czasowe udostępnianie
niepobieralnego oprogramowania do zapewniania bezpieczeństwa
sieciom komputerowym, do kontroli dostępu i zabezpieczania, oraz
do zastosowań w ochronie sieci komputerowych przed kradzieżą lub
zniszczeniem danych przez nieupoważnionych użytkowników, czasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania do odbioru,
wyświetlania i używania przekazów wideo, audio i sygnałów danych
cyfrowych, czasowe udostępnianie oprogramowania do tworzenia,
ułatwiania, rozwijania, konserwacji i zarządzania zdalnym dostępem
do i łączności z lokalnymi sieciami komputerowymi (LAN), wirtualnymi sieciami prywatnymi (VPN), rozległymi sieciami komputerowymi
(WAN) oraz globalnymi sieciami komputerowymi, czasowe udostępnianie niepobieralnego oprogramowania do umożliwiania użytkownikom wielodostępu do globalnej komputerowej sieci informacyjnej
w celu przeglądania, wyszukiwania, przesyłania, manipulowania
i rozpowszechniania informacji o szerokim zakresie, czasowe udostępnianie niepobieralnych narzędzi programowych do usprawniania aplikacji softwarowych stron trzecich, czasowe udostępnianie
niepobieralnego oprogramowania do łączności przez sieci bezprzewodowe, opracowywanie, projektowanie i usługi konsultacyjne odnoszące się do oprogramowania komputerowego i sprzętu komputerowego, projektowanie i opracowywanie standardów dla osób
trzecich w projektowaniu i implementacji oprogramowania komputerowego, sprzętu komputerowego i sprzętu telekomunikacyjnego,
informacja dla klientów i personelu technicznego dotycząca komputerowego zarządzania projektami, badania oraz usługi,-naukowe
i techniczne, oraz związane z nimi projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.

(111) 316020
(220) 2015 09 01
(210) 446526
(151) 2018 11 22
(441) 2015 12 07
(732) BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Grupa BPS Banki Spółdzielcze i Bank BPS Dziś oszczędzamy
w SKO Jutro w Banku Spółdzielczym
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, ciemnozielony, jasnozielony,
niebieski, biały, ciemnoróżowy
(531) 01.17.11, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.16, 26.11.03, 26.11.05,
26.11.08, 29.01.15
(510), (511) 36 usługi bankowe z dostępem bezpośrednim np. przez
internet-home banking, usługi bankowe w zakresie oszczędności,
lokaty kapitału, wymiana pieniędzy, depozyty sejfowe, doradztwo
w sprawach finansowych, transakcje finansowe, doradztwa finansowe, usługi finansowe, operacje bankowe, operacje walutowe, operacje finansowe, informacje bankowe, informacje finansowe, inwesty-
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cje kapitałowe, 41 edukacja, informacja o edukacji, organizowanie
konkursów, organizowanie loterii, nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, pisanie tekstów innych niż reklamowych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe .

(111) 316021
(220) 2015 10 01
(210) 447594
(151) 2018 11 22
(441) 2016 01 04
(732) WITKOWSKI RYSZARD ROLETY ŻALUZJE WITKOWSKI,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) ROLETY WITKOWSKI
(510), (511) 6 rolety zewnętrzne metalowe, 20 rolety tekstylne wewnętrzne okienne, 22 plisy tekstylne.
(111) 316022
(220) 2015 10 23
(151) 2018 11 23
(441) 2016 02 01
(732) AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) ailleron
(540)

(210) 448442

Kolor znaku: czerwony, grafitowy
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 elektroniczne bazy danych, oprogramowanie, komputerowe bazy danych, oprogramowanie gier, aplikacje komputerowe
do pobrania, 35 pozyskiwanie umów [dla osób trzecich), pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych,
udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, udostępnianie miejsca na stronach internetowych na reklamę towarów
i usług, wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, pokazy towarów i usług za pośrednictwem mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych telezakupów i zakupów
domowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w celach reklamowych, przetwarzanie danych do celów administracyjnych, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich,
organizacja usług w zakresie powitań telefonicznych oraz telefonicznych usług recepcjonistów na rzecz osób trzecich, przygotowywanie
pokazów dźwiękowych i/lub wizualnych na rzecz firm, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, skomputeryzowane zarządzanie biurem, skomputeryzowane zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób trzecich], usługi w zakresie
administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji
sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, badania rynkowe,
pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością
gospodarczą: aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, analiza informacji w zakresie
działalności gospodarczej, analiza kosztów, badania projektów dotyczących działalności gospodarczej, dostarczanie danych dotyczących
działalności gospodarczej, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online, dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej bazy danych,
dostarczanie informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, informacja handlowa wspomagana komputerowo, raporty i badania rynkowe, rozpowszechnianie danych w zakresie działalności
gospodarczej, rozpowszechnianie informacji handlowych, skomputeryzowane badania w dziedzinie działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczących
działalności gospodarczej, specjalistyczne wyceny i raporty w zakresie
spraw dotyczących działalności gospodarczej, sporządzanie raportów
handlowych, udostępnianie analiz sprzedaży, udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, udostępnianie informacji dotyczących handlu, udostępnianie informacji dotyczących przetwarzania
danych, udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej,
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również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form
przekazu danych, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, udostępnianie skomputeryzowanych
danych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie skomputeryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych
towarów, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej
świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospodarczej, zbieranie
i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością
gospodarczą, 38 dostarczanie i wynajem infrastruktury i sprzętu telekomunikacyjnego, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp
do Internetu, bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub obrazów,
przekazywanie danych przez telefon, przekazywanie informacji za pośrednictwem telefonu, przesyłanie wiadomości za pośrednictwem telefonu, usługi bezprzewodowego przesyłania wiadomości cyfrowych,
usługi bezprzewodowej poczty głosowej, usługi bezprzewodowych
central PBX, usługi przesyłania wiadomości głosowych przez telefon,
użytkowanie systemów komunikacji komórkowej, emisja treści wideo,
nadawanie bezprzewodowe, nadawanie informacji za pośrednictwem
telewizji, udostępnianie łączności za pośrednictwem transmisji telewizyjnej, usługi nadawania interaktywnej telewizji i radia, użytkowanie
kablowych sieci telewizyjnych, użytkowanie systemów telewizji kablowej, użytkowanie urządzeń do transmisji, dostarczanie wiadomości
za pośrednictwem mediów audiowizualnych, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektronicznych, elektroniczna
transmisja wiadomości i danych, informacja o łączności, interaktywne usługi nadawania programów i łączności, interaktywne usługi telekomunikacyjne, interaktywne usługi wideo tekstowe, komunikacja
w celu wymiany danych w formie elektronicznej, konsultacje w zakresie sieci przesyłu danych, przekazywanie danych za pomocą telekomunikacji, przekazywanie informacji za pomocą środków elektronicznych, przesyłanie danych za pośrednictwem telekomunikacji,
przesyłanie danych za pośrednictwem środków elektronicznych,
przesyłanie informacji drogą satelitarną, przesyłanie informacji za pośrednictwem sieci krajowych i międzynarodowych, przesyłanie tekstu
za pomocą ekranu telewizyjnego, przesyłanie wiadomości, telekomunikacja informacyjna (w tym strony internetowe), telematyczna komunikacja za pośrednictwem terminali komputerowych, telematyczna
transmisja danych i przekaz plików, telematyczne wysyłanie informacji, transmisja danych na rzecz osób trzecich, transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja elektroniczna komunikatów pisemnych, transmisja i odbiór [transmisja]
informacji z baz danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej,
świadczenie usług w zakresie protokołu aplikacji bezprzewodowych,
w tym usług wykorzystujących bezpieczny kanał komunikacji, transmisja informacji poprzez systemy komunikacji wideo, transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, transmisja informacji z baz danych
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, transmisja informacji
za pośrednictwem transferu danych do pomocy w podejmowaniu decyzji, transmisja krótkich wiadomości, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja satelitarna,
transmisja satelitarna dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja sieciowa dźwięków, obrazów, sygnałów i danych, transmisja sygnału dla handlu elektronicznego za pośrednictwem systemów telekomunikacyjnych i systemów transmisji danych, transmisja wiadomości
i obrazów, transmisja wiadomości i aktualności, udostępnianie obiektów i sprzętu do wideokonferencji, udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych elektronicznych, udostępnianie urządzeń łącznościowych do wymiany danych cyfrowych, usługi
bezpiecznej transmisji danych, dźwięków i obrazów, usługi doradcze
dotyczące komunikacji, usługi doradcze dotyczące sprzętu komunikacyjnego, usługi dostępu do telekomunikacji, usługi gromadzenia
i przesyłania wiadomości, usługi informacyjne dotyczące sieci łączności elektronicznej, usługi informacyjne dotyczące telekomunikacji,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące usług telekomunikacyjnych,
usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące telekomunikacji, usługi
komunikacji audio, usługi komunikacji bezprzewodowej, usługi komunikacji radiowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi komunikacyjne
umożliwiające przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych, usługi komunikacyjne w zakresie elektronicznej transmisji obra-
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zów, usługi komunikacyjne świadczone drogą elektroniczną, usługi
konsultacyjne dotyczące komunikacji danych, usługi konsultacyjne
w dziedzinie elektronicznej komunikacji, usługi przesyłania danych
dostępne za pomocą hasła, usługi przesyłania danych dostępne za pomocą kodu dostępu, usługi łączności cyfrowej, usługi łączności elektronicznej, usługi łączności elektronicznej dla banków, usługi łączności
elektronicznej dla instytucji finansowych, usługi łączności umożliwiające przesyłanie informacji, usługi łączności w zakresie elektronicznej
transmisji danych, usługi przesyłania i odbioru wiadomości, usługi
przesyłania wiadomości, usługi telekomunikacyjne do pozyskiwania
informacji z banków danych, usługi telekomunikacyjne pomiędzy sieciami komputerowymi, usługi telekomunikacyjne w zakresie dystrybucji danych, usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem radiowych
sieci komórkowych, usługi transmisji danych przez sieci telekomunikacyjne, usługi transmisji głosu i danych, usługi transmisji wideo, usługi
w zakresie elektronicznej transmisji obrazów, usługi w zakresie elektronicznej transmisji informacji, usługi w zakresie komórkowych sieci
telekomunikacyjnych, usługi w zakresie przekazywania wiadomości,
usługi w zakresie transmisji danych przez sieci telepatyczne, usługi
w zakresie transmisji i odbioru danych za pomocą środków telekomunikacyjnych, usługi w zakresie transmisji informacji za pośrednictwem
sieci cyfrowych, zdalne transmitowanie danych drogą telekomunikacyjną, zapewnianie dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych
i elektronicznych baz danych, poczta elektroniczna (usługi), 42 doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie kopiowania
i konwersji danych, usługi kodowania danych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych, aktualizowanie stron internetowych dla osób trzecich, analizy komputerowe,
analizy systemów komputerowych, badania dotyczące przetwarzania
danych, badania dotyczące technik telekomunikacyjnych, badania
przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efektywności systemów
komputerowych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów komputerowych, badania z zakresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych, badania związane
ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów administracyjnych,
badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów
przemysłowych, dostosowywanie sprzętu i oprogramowania komputerowego, eksploracja danych, integracja systemów i sieci komputerowych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu
zdalnego, obsługiwanie wyszukiwarek, ocena wydajności przetwarzania danych w oparciu o test wzorcowy, ocena wydajności systemów
komputerowych w oparciu o test wzorcowy, opracowywanie komputerów, opracowywanie sieci komputerowych, opracowywanie
systemów do przesyłania danych, opracowywanie systemów komputerowych, opracowywanie systemów przechowywania danych,
opracowywanie systemów przetwarzania danych, programowanie
elektronicznych systemów kontroli, projektowanie i opracowywanie
baz danych, projektowanie i opracowywanie komputerowego sprzętu i oprogramowania, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowanie komputerowych konfiguracji klastrowych, projektowanie
komputerów’ i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości handlowej, projektowanie sieci komputerowych
na rzecz osób trzecich, projektowanie specyfikacji komputerowych,
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie systemów
komunikacyjnych, projektowanie urządzeń i sprzętu telekomunikacyjnego, przygotowywanie programów komputerowych do przetwarzania danych, skomputeryzowana analiza danych, tworzenie cyfrowych
znaków wodnych, usługi analityczne w zakresie komputerów, usługi
diagnostyki komputerowej, usługi konfiguracji sieci komputerowych,
usługi migracji danych, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych
do przesyłania danych, usługi projektowania narzędzi do przetwarzania danych, usługi projektowania narzędzi testowych do przetwarzania danych, usługi projektowania systemów przetwarzania danych,
usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, usługi projektowe
w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych usługi projektowe
związane z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów
do przetwarzania informacji, usługi technologiczne w zakresie komputerów, usługi w zakresie badań komputerowych, usługi w zakresie
grafiki komputerowej, usługi w zakresie projektowania i programowania komputerów, usługi w zakresie integracji systemów komputero-
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wych, usługi w zakresie projektowania komputerowego, usługi w zakresie sieci komputerowej, usługi w zakresie technologii informacyjnej
na użytek przemysłu farmaceutycznego i ochrony zdrowia, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu komputerowym,
wynajem komputerów i aktualizacja oprogramowania komputerowego, wynajem komputerów i oprogramowania komputerowego, wynajem sprzętu i oprogramowania komputerowego, wypożyczanie i konserwacja oprogramowania komputerowego, zarządzanie projektami
komputerowymi, elektroniczna konwersja danych lub programów,
prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, konserwacja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją użytkownika, chmura
obliczeniowa.

(111) 316023
(220) 2015 12 17
(210) 450615
(151) 2018 11 16
(441) 2016 03 29
(732) ZAKŁADY MIĘSNE PEKLIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, UmieninoŁubki, PL.
(540) B tylko najlepsze Besos Peklimar
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 02.09.01, 27.05.01, 25.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i jego przetwory, mięso surowe, kiełbasy, wyroby wędliniarskie, w tym bekon i szynka, wędliny surowe, wędzonki, kaszanki, pasztety, ekstrakty mięsne, konserwy mięsne, tłuszcze
zwierzęce, dziczyzna, drób, wyroby garmażeryjne mięsne, 35 usługi
prowadzenia sklepów i hurtowni z wyrobami mięsnymi i wędliniarskimi, 40 ubój zwierząt, przetwórstwo mięsa, porcjowanie i paczkowanie mięsa, wędzenie żywności, przetwórstwo rolno-spożywcze
polegające na uboju żywca, przetwórstwie mięsa i wytwarzaniu wyrobów mięsnych i wędliniarskich.
(111) 316024
(220) 2015 12 18
(210) 450656
(151) 2018 11 28
(441) 2016 03 29
(732) ZAKŁAD CHEMICZNY SILIKONY POLSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NOWA SARZYNA, PL.
(540) polastosil
(510), (511) 1 silikony w tym oleje silikonowe reaktywne, kleje silikonowe i preparaty klejące silikonowe przeznaczone dla przemysłu,
17 kauczuki silikonowe, w tym: kauczuki silikonowe sieciujące bez
ogrzewania m.in. do wyrobu form, uszczelek, jako materiał elektroizolacyjny, polimery silikonowe, w tym polimery silikonowe służące
do regulacji lepkości kauczuków silikonowych, kity silikonowe do zastosowań przemysłowych, kleje silikonowe izolacyjne .
(111) 316025
(220) 2016 01 15
(210) 451330
(151) 2018 11 29
(441) 2016 04 25
(732) Turner Broadcasting Systems Europe Limited, Londyn, GB.
(540) CN KLUB KUMPLI BĄDŻ KUMPLEM, NIE DOKUCZAJ
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, żółty, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 35 usługi promocyjne dotyczące kampanii reklamowych odnoszących się do świadomości społeczeństwa w zakresie
nagłaśniania i rozumienia negatywnych konsekwencji znęcania się
na słabszymi, internetowego nękania oraz powiązanych zachowań,
jak również zapobiegania znęcaniu się na słabszymi i nękaniu internetowemu, w tym promocja organizacji charytatywnych, usługi
w zakresie promowania organizacji charytatywnych i podmiotów
zajmujących się podnoszeniem świadomości w zakresie negatywnego wpływu znęcania się nad słabszymi i nękania internetowego.

(111) 316026
(220) 2016 03 21
(210) 453895
(151) 2018 11 22
(441) 2016 06 20
(732) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK
BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) phagebiotic
(510), (511) 1 chemiczne preparaty do konserwowania artykułów
spożywczych i preparatów farmaceutycznych, bakteriocydy stosowane przy produkcji wina, preparaty stosowane w bakteriologii,
preparaty chemiczne do celów naukowych, środki chemiczne dla
przemysłu, produkty chemiczne do produkcji wina, środki do konserwacji piwa, 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty
bakteryjne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, guma do żucia do celów medycznych, herbata lecznicza,
plastry do celów leczniczych, suplement diety do celów wspomagania leczenia, kultury mikroorganizmów do celów leczniczych, preparaty z mikroorganizmów do celów leczniczych, napoje lecznicze,
leki wspierające, podłoża dla kultur bakteryjnych, leki do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, szczepionki, wyroby medyczne do celów leczniczych lub diagnostycznych zawarte w tej klasie,
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia medycznego, syropy do użytku farmaceutycznego, środki bakteriobójcze, materiały opatrunkowe, środki
dezynfekcyjne do celów higienicznych, 35 dystrybucja materiałów
reklamowych i próbek, publikacja tekstów reklamowych, reklama internetowa, telewizyjna i prasowa, sprzedaż i promocja bezpośrednia
towarów w sklepach i hurtowniach z artykułami farmaceutycznymi,
kosmetycznymi i weterynaryjnymi, doradztwo w zakresie prowadzenia i organizowania działalności gospodarczej, 42 wykonywanie prac
badawczo rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych, przyrodniczych i technicznych, wykonywanie badań i ekspertyz biologicznych,
chemicznych, bakteriologicznych i z dziedziny kosmetyki, 44 usługi
klinik medycznych, usługi farmaceutyczne w zakresie sporządzania
leków, usługi szpitali, pomoc medyczna, pomoc weterynaryjna, stomatologia, usługi ośrodków zdrowia, opieka medyczna, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i leśnictwem.
(111) 316027
(220) 2016 03 21
(210) 453894
(151) 2018 11 22
(441) 2016 06 20
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO DYSTRYBUCJI FARMACEUTYCZNEJ
SLAWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lublin, PL.
(540) ZDROWY ZYSK
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty oraz środki myjące
i czyszczące, 5 produkty higieniczne i środki dezynfekcyjne, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki i środki medyczne, dietetyczna żywność i napoje do celów leczniczych, 10 aparaty i urządzenia chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
16 broszury, czasopisma, gazetki, kalendarze, ulotki reklamowe, tablice i plansze ogłoszeniowe, artykuły biurowe, przybory do pisania,
44 usługi w zakresie wykonywania leków recepturowych, porady
w zakresie farmakologii, porady aptekarskie, usługi świadczeń zdrowotnych służące do zachowania, przywracania lub poprawy zdrowia, badania medyczne, porady lekarskie, diagnostyka, analityka
medyczna, leczenie, badania i terapia psychologiczna, rehabilitacje
lecznicze, protetyka stomatologiczna i ortodoncja, usługi w zakresie
medycyny pracy, badanie i opiniowanie dokumentacji medycznej
na potrzeby firm ubezpieczeniowych, prowadzenie klinik, szpitali
i sanatoriów oraz punktów rehabilitacji zdrowotnej..
(111) 316028
(220) 2016 04 15
(210) 454947
(151) 2018 11 23
(441) 2016 06 20
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
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(540) glacier
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane.
(111) 316029
(220) 2015 10 01
(210) 447597
(151) 2018 11 23
(441) 2016 01 04
(732) P.P. REX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, PL.
(540) REX
(540)

(531) 24.09.07, 27.05.01
(510), (511) 28 gry i zabawki, 35 gromadzenia na rzecz osób trzecich
towarów pozwalających na ich swobodne oglądanie i kupowanie
w hurtowni, w sklepach, w sprzedaży bezpośredniej (w tym przez
Internet), w tym przede wszystkim gier i zabawek.
(111) 316030
(220) 2015 10 13
(210) 448052
(151) 2018 11 16
(441) 2016 01 18
(732) CERMAR INDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Cermar INDUSTRY est. 1993
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, czarny, biały, jasnoszary
(531) 01.15.24, 18.03.01, 18.03.23, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05,
27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, konstrukcje metalowe
dla budownictwa ogólnego i przemysłowego: metalowe konstrukcje
do eksploatacji złóż minerałów, kontenery i moduły kontenerowe
metalowe, elementy wiertni na platformach wiertniczych metalowe,
platformy wiertnicze i wydobywcze metalowe, konstrukcje mostów
i kładek metalowe, pomosty i wiadukty metalowe, konstrukcje okrętowe metalowe, konstrukcje wsporcze metalowe, maszty metalowe,
metalowe konstrukcje jako szkielety ramowe, zbiorniki ciśnieniowe
metalowe, cysterny metalowe, rurociągi metalowe, materiały konstrukcyjne metalowe: belki metalowe, blacha jako płyty i arkusze,
haki, klamry, knagi, kotwice, kratownice, kształtowniki, liny i łańcuchy, nakrętki, nity, obręcze, okładziny, okucia, pierścienie, profile
i kształtowniki metalowe, relingi, rury i kształtki rurowe metalowe,
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sworznie, śruby, szyny, taśma stalowa, włazy metalowe, zawory metalowe inne niż. części maszyn, armatura i rurowe przewody instalacyjne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe,
7 urządzenia, maszyny, części maszyn, zespoły maszynowe dla przemysłu wydobywczego gazu i ropy: wysięgniki, obrotowe wysięgniki
pokładowe, wyciągarki, wyciągarki dźwigowe dla kopalni i na statki, wyciągi towarowe, dźwigi do pojazdów, podnośniki, urządzenia
podnośnikowe, przenośniki taśmowe, suwnice pomostowe, żurawie
masztowe, windy kotwiczne, mechanizmy sprzęgania i napędu inne
niż do pojazdów lądowych, mechanizmy sterownicze do maszyn
i silników, pompy, rozdrabniarki, spycharki, świdry wiertnicze, wiertarki, części maszyn: bębny, czopy, koła maszyn, łożyska, przekładnie
do maszyn, koła zębate jako zespoły maszynowe, siłowniki hydrauliczne, uchwyty i zawory jako części maszyn, maszyny, części maszyn
i urządzenia dla hydrauliki siłowej, 37 usługi budowlano-montażowe
i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego,
wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z montażem
i wynoszeniem budynków, budowli z elementów prefabrykowanych,
usługi w zakresie montażu i remontów metalowych konstrukcji budowlanych, obiektów przemysłowych i urbanistycznych w konstrukcji stalowej, usługi w zakresie montażu i remontów urządzeń i konstrukcji dla przemysłu wydobywczego gazu i ropy, usługi w zakresie
piaskowania i malowania konstrukcji, usługi lakiernicze, 40 obróbka
metali i nakładanie powłok na metale, usługi w zakresie obróbki: galwanicznej, cieplnej i cieplno-chemicznej metali, obróbka mechaniczna elementów metalowych: gięcie profili, gięcie walcowe na zimno
blach, zwijanie blach, zginanie i kantowanie blach, cięcie i frezowanie blach, obróbka powierzchni blach: polerowanie, platerowanie,
usługi w zakresie obróbki mechanicznej metali: cięcie kształtowe rur
i profili, frezowanie, wiercenie, szlifowanie, ukosowanie palnikiem,
wycinanie detali z blach stalowych i stali nierdzewnej, wycinanie
otworów, usługi w zakresie obróbki: kowalskiej, ślusarskiej, spawalniczej i skrawania, trasowanie laserem, 42 prace badawczo-rozwojowe
w dziedzinie nauk technicznych dla osób trzecich, opracowywanie
projektów technicznych urządzeń mechanicznych, konstrukcji stalowych, elementów zakładów przemysłowych, sprzętu dźwigowego dla sektora okrętowego, górniczego i ogólnoprzemysłowego,
badania i analizy techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie
materiałów, kontrola jakości, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie urządzeń mechanicznych, sprzętu dźwigowego, budowlanych konstrukcji metalowych i obróbki metali, wzornictwo
przemysłowe.

(111) 316031
(220) 2016 08 29
(210) 460845
(151) 2018 11 20
(441) 2016 12 05
(732) TAMBOUR LTD, Akko, IL.
(540) HAMMERTON
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie.
(111) 316032
(220) 2017 02 07
(210) 467215
(151) 2018 11 28
(441) 2017 04 18
(732) TRAWIŃSKA KATARZYNA SIGNUM, Wrocław, PL.
(540) PROUVÉ
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.22
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do prania i zmiękczania tkanin, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego do celów gospodarstwa domowego, preparaty
do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
środki do czyszczenia, polerowania, nabłyszczania, szorowania
i ścierania, detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty do usuwania
rdzy, preparaty do usuwania plam, preparaty do czyszczenia rur odpływowych zlewów, preparaty zapobiegające powstawaniu kamienia kotłowego, rdzy lub zatłuszczeń, środki do czyszczenia pojazdów,
preparaty kąpielowe, mydła, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki do pielęgnacji urody, preparaty do depilacji, preparaty
do makijażu i demakijażu, preparaty do pielęgnacji paznokci w tym
lakiery i zmywacze do paznokci, preparaty do pielęgnacji włosów,
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farby do włosów, preparaty do układania włosów, preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki do czyszczenia zębów, olejki toaletowe,
olejki zapachowe, esencje i olejki eteryczne, olejki do aromaterapii
[do użytku kosmetycznego], bawełniane płatki kosmetyczne, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, saszetki zapachowe,
preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, 4 świece,
w tym świece zapachowe do aromaterapii, 5 dietetyczna żywność
i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, środki do zwalczania robactwa, preparaty i artykuły higieniczne, środki dezynfekcyjne, odświeżacze powietrza, 21 przybory oraz
pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki,
pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), sprzęt do czyszczenia, narzędzia do czyszczenia, ręczne, urządzenia nieelektryczne do czyszczenia dywanów, wełna (wata) stalowa do czyszczenia, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne stosowane w gospodarstwie domowym,
naczynia i garnki kuchenne, aplikatory kosmetyczne, szpatułki kosmetyczne, przybory kosmetyczne, gąbki do mikrodermabrazji,
do użytku kosmetycznego, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz
artykuły łazienkowe, nici dentystyczne, wykałaczki dentystyczne
do użytku osobistego, ściereczki do czyszczenia, gąbki do czyszczenia, artykuły do czyszczenia zębów, kosmetyczki [wyposażone],
kosmetyczki podróżne, futerały na przybory toaletowe [neseserki],
kominki do olejków (aromaterapia), wiadra łazienkowe, miednice
łazienkowe [naczynia], 24 ręczniki łazienkowe, ściereczki toaletowe, ściereczki do demakijażu, ściereczki do mycia ciała nie do celów
medycznych, zasłony prysznicowe, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej następujących towarów: środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do prania i zmiękczania tkanin,
preparaty do usuwania kamienia kotłowego do celów gospodarstwa
domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, środki do czyszczenia, polerowania, nabłyszczania, szorowania i ścierania, detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty
do usuwania rdzy, preparaty do usuwania plam, preparaty do czyszczenia rur odpływowych zlewów, preparaty zapobiegające powstawaniu kamienia kotłowego, rdzy lub zatłuszczeń, środki do czyszczenia pojazdów, preparaty kąpielowe, mydła, produkty perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki do pielęgnacji urody, preparaty do depilacji, preparaty do makijażu i demakijażu, preparaty do pielęgnacji
paznokci w tym lakiery i zmywacze do paznokci, preparaty do pielęgnacji włosów, farby do włosów, preparaty do układania włosów,
preparaty do pielęgnacji zwierząt, środki do czyszczenia zębów,
olejki toaletowe, olejki zapachowe, esencje i olejki eteryczne, olejki do aromaterapii [do użytku kosmetycznego], bawełniane płatki
kosmetyczne, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, saszetki zapachowe, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, świece, w tym świece zapachowe do aromaterapii, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały
opatrunkowe, środki do zwalczania robactwa, preparaty i artykuły
higieniczne, środki dezynfekcyjne, odświeżacze powietrza, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie
i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), sprzęt do czyszczenia, narzędzia do czyszczenia, ręczne, urządzenia nieelektryczne
do czyszczenia dywanów, wełna (wata) stalowa do czyszczenia, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, naczynia i garnki kuchenne, aplikatory kosmetyczne, szpatułki kosmetyczne, przybory kosmetyczne, gąbki do mikrodermabrazji, do użytku kosmetycznego,
przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, nici
dentystyczne, wykałaczki dentystyczne do użytku osobistego, ściereczki do czyszczenia, gąbki do czyszczenia, artykuły do czyszczenia
zębów, kosmetyczki [wyposażone], kosmetyczki podróżne, futerały
na przybory toaletowe [neseserki], kominki do olejków (aromaterapia), wiadra łazienkowe, miednice łazienkowe [naczynia], ręczniki łazienkowe, ściereczki toaletowe, ściereczki do demakijażu, ściereczki
do mycia ciała nie do celów medycznych, zasłony prysznicowe, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
promocja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, organizowanie programów lojalnościowych
do celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych i promocyjnych, mianowicie ulotek, prospektów, broszur, próbek, zwłaszcza w zakresie sprzedaży katalogowej dalekodystansowej [zarówno poza granice jak i w kraju], pośrednictwo handlowe .
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(111) 316033
(220) 2018 04 25
(210) 483944
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 16
(732) PND FUTURA SPÓŁKA JAWNA P. I D. NAPIERAŁA, Wrocław, PL.
(540) Lajkonik Wypiekarnia
(510), (511) 29 produkty z ziemniaków wytwarzane przez wyciskanie
zawarte w klasie 29, za wyjątkiem mąki ziemniaczanej, ekstrakty ziemniaczane do wytwarzania żywności, chrupki lub chipsy ziemniaczane, paluszki ziemniaczane, orzechy, w tym orzechy laskowe, włoskie,
orzeszki ziemne, orzechy nerkowca, pistacje i migdały suszone, pieczone, solone lub przyprawione, 30 wyroby cukiernicze i słodycze, ciastka,
biszkopty, ciasta, czekolada, wyroby czekoladowe, pralinki, cukierki,
słodycze, marcepan, prażona kukurydza, przekąski zbożowe, przekąski
ryżowe, słone lub pikantne ciasteczka, paluszki, precle, 35 sprzedaż następujących towarów: produkty z ziemniaków wytwarzane przez wyciskanie zawarte w klasie 29, za wyjątkiem mąki ziemniaczanej, ekstrakty
ziemniaczane do wytwarzania żywności, chrupki lub chipsy ziemniaczane, paluszki ziemniaczane, orzechy, w tym orzechy laskowe, włoskie,
orzeszki ziemne, orzechy nerkowca, pistacje i migdały suszone, pieczone, solone lub przyprawione, wyroby cukiernicze i słodycze, ciastka,
biszkopty, ciasta, czekolada, wyroby czekoladowe, pralinki, cukierki,
słodycze, marcepan, prażona kukurydza, przekąski zbożowe, przekąski
ryżowe, słone lub pikantne ciasteczka, paluszki, precle.
(111) 316034
(220) 2018 03 26
(210) 484084
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 30
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) LONG4LASHES ZALOTKA W PŁYNIE
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, kosmetyki do demakijażu, kosmetyki do rzęs i brwi, kosmetyki
do pielęgnacji włosów, 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 pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi,
włosów i paznokci, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze
preparaty na porost rzęs i brwi.
(111) 316035
(220) 2018 04 03
(210) 484362
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 09
(732) KUCZMARSKA MARLENA MESSIER, Siemianowice Śląskie, PL.
(540) Aquafarina Fermenti
(540)

(531) 27.05.01, 05.05.20, 05.05.21
(510), (511) 3 kosmetyki na bazie chleba, kosmetyki na bazie zakwasu, kosmetyki na bazie fermentacji, kremy kosmetyczne, kremy chlebowe, balsamy chlebowe, maseczki kosmetyczne, maści do celów
kosmetycznych, mydła, mydła chlebowe, olejki do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji
paznokci, środki do czyszczenia zębów, sole do kąpieli, szampony,
szampony chlebowe, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: kosmetyki na bazie chleba, kosmetyki na bazie zakwasu, kosmetyki na bazie fermentacji, kremy kosmetyczne, kremy chlebowe, balsamy chlebowe, maseczki kosmetyczne, maści do celów
kosmetycznych, mydła, mydła chlebowe, olejki do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do opalania, preparaty do pielęgnacji
paznokci, środki do czyszczenia zębów, sole do kąpieli, szampony,
szampony chlebowe pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczanie informacji w zakresie kontaktów
handlowych i biznesowych, usługi franczyzowe, usługi reklamowe.
(111) 316036
(151) 2018 11 13

(220) 2018 04 11
(441) 2018 07 16

(210) 484656

Nr 3/2019

(732) DYNAMIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów, PL.
(540) nanomax GRUNT TO ZDROWIE
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 chemiczne środki organiczne do czyszczenia, preparaty
zapobiegające powstawaniu pleśni, kleje dla celów przemysłowych,
kity i pasty do wypełniania, spoiwa do naprawy powierzchni, masy
szpachlowe do naprawy powierzchni metalowych i z tworzyw sztucznych, środki gruntujące do ścian, 2 środki do gruntowania powierzchni,
farby, pokosty, lakiery, bejce, środki zabezpieczające i konserwujące
drewno, preparaty zabezpieczające powierzchnie metali, preparaty
zabezpieczające powierzchnie ceramiczne, preparaty zapobiegające
powstawaniu rdzy, 3 środki do czyszczenia, preparaty do odtłuszczania
powierzchni, preparaty do konserwacji powierzchni, preparaty do pielęgnacji powierzchni, preparaty do nabłyszczania, preparaty do pastowania, preparaty antystatyczne, 5 środki do dezynfekcji, środki bakteriobójcze, środki grzybobójcze, 19 zaprawy budowlane, tynki, gładzie,
fugi, jastrychy, masy do wylewek, masy szpachlowe do naprawy powierzchni materiałów budowlanych, środki gruntujące budowlane.
(111) 316037
(220) 2018 04 12
(151) 2018 10 22
(441) 2018 07 02
(732) BEVANDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) SS SASSY SIS
(540)

(210) 484747

(531) 01.15.15, 05.03.11, 27.05.01
(510), (511) 32 woda aromatyzowana, woda gazowana, woda mineralna, woda źródlana, woda stołowa, woda (napoje), woda niegazowana, woda pitna, woda mineralna (napoje), woda pitna butelkowana, smakowa woda mineralna, woda mineralizowana (napoje),
gazowana woda mineralna, woda wzbogacona odżywczo, woda pitna z witaminami, woda gazowana wzbogacona witaminami (napoje).
(111) 316038
(220) 2018 04 23
(151) 2018 11 13
(441) 2018 06 25
(732) MATUSZEWSKI MICHAŁ, Płońsk, PL.
(540) SKIVA
(540)

(210) 485167

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 7 betoniarki, spawarki, 11 kabiny prysznicowe, klimatyzacja, wentylatory.
(111) 316039
(220) 2018 04 25
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 09
(732) HELIODON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) HELIODON
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy, biały
(531) 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13

(210) 485330

Nr 3/2019
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(510), (511) 35 usługi w zakresie: organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, kosztorysowanie, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów mających zastosowanie w budownictwie do budowy domów jak również gotowych konstrukcji obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w wyspecjalizowanym sklepie i/
lub hurtowni lub przez Internet oraz wykorzystując zamówienie
korespondencyjne lub używając środków telekomunikacji, sprzedaż
artykułów sanitarnych, wyposażenia wnętrz, dekoracji wnętrz, farb,
lakierów, drewna, usługi w zakresie prezentacji towarów do sprzedaży w sklepach, usługi promocyjne i marketingowe, usługi agencji
eksportowych i importowych, pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia przedsiębiorstwa również świadczona w ramach umowy franchisingowej, usługi kadrowe, księgowe, prowadzenie baz danych, sprzedaż maszyn i urządzeń budowlanych, 36 usługi
w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć
inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowaniu
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczenia, pośrednictwo w sprawach kupna,
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, analizy rynku nieruchomości, analizy finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi finansowe, obrót nieruchomościami na rynku wtórnym,
sprzedaż obiektów i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, usługi
w zakresie doradztwa ekonomiczno-finansowego w zakresie budownictwa, wycena nieruchomości, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie
budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad
przedsięwzięciami inwestycyjnymi polegającymi na budowie i/lub
przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych, usług
remontowych, usług wykończeniowych, usług instalacyjnych, naprawy obiektów budowlanych, restauracji budynków, konserwacji
obiektów budowlano-mieszkaniowych, budowania lokali mieszkaniowych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, budowania
obiektów kubaturowych, roboty ziemne oraz wodno-inżynieryjne,
wykonywanie dróg, mostów i nawierzchni, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz ,sprzątanie i czyszczenie
obiektów, 42 projektowanie techniczne, projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji
budowlanych, infrastruktury, dróg dojazdowych i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz, projektowanie wstępne uwzględniające studia krajoznawcze i historyczne
w zakresie budownictwa i architektury, wzornictwo przemysłowe,
ekspertyzy inżynieryjne, geologiczne, urbanistyczne, doradztwo budowlane, inwentaryzacja, projektowanie warunków wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów budowlanych, usługi w zakresie doradztwa technicznego w tym w zakresie budownictwa, usługi
programowania w tym automatyki obiektów.

(111) 316040
(220) 2018 04 26
(151) 2018 11 05
(441) 2018 06 18
(732) BAODING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska, PL.
(540) Meitela Classic Fashion
(540)

(210) 485394

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie.
(111) 316041
(151) 2018 11 07

(220) 2018 04 26
(441) 2018 06 18

(210) 485410
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(732) DUBAJ WALDEMAR FIRMA HANDLOWA ELEGANT,
Przeworsk, PL.
(540) MERITS
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bermudy
(szorty), bezrękawniki, bielizna, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy
dresowe, bluzki, bluzy polarowe, bluzy sportowe, bluzy sportowe
z kapturem, bluzy z kapturem, bojówki, bokserki, buty sportowe,
buty zimowe, chinosy, dżinsy, eleganckie spodnie, garnitury, grube
płaszcze, kamizelki, koszule, koszule codzienne, koszule do garniturów, koszule eleganckie, koszule hawajskie, koszule sportowe, koszule z długimi rękawami, koszule z kołnierzykiem, koszule z krótkimi
rękawami, koszule zapinane, koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki polo, krawaty, koszulki z nadrukami, krótkie spodnie, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki [odzież],
kurtki pikowane [odzież], marynarki od garniturów, męskie i damskie
kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, męskie płaszcze, obuwie, obuwie dla mężczyzn, odzież, odzież codzienna, odzież dżinsowa, odzież
męska, damska i dziecięca, odzież narciarska, odzież wierzchnia dla
mężczyzn, paski [odzież], paski skórzane [odzież], paski z materiału,
podkoszulki, polary, półgolfy, skarpetki, spodenki, spodnie, spodnie
dresowe, spodnie [nieformalne], spodnie od dresu, spodnie sportowe, spodnie sztruksowe, spodnie ze stretchu, swetry, swetry [odzież],
szale, szorty [odzież], ubrania codzienne, 35 administrowanie działalnością gospodarczą, administrowanie i organizacja usług sprzedaży
wysyłkowej, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów
detalicznych, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej
akcesoriów odzieżowych, usługi w zakresie sklepów detalicznych
w branży odzieżowej, usługi w zakresie programów lojalnościowych, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy
danych lub Internetu, udostępnianie on-line przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich prowadzących
handel on-line w Internecie, organizowanie i prowadzenie aukcji, organizacja i prowadzenie prezentacji produktów, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią.
(111) 316042
(220) 2018 04 27
(210) 485444
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 09
(732) NARODOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) NFG
(540)

Kolor znaku: szary, fioletowy
(531) 24.15.21, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy i raporty statystyczne, gromadzenie danych,
kompilacja danych dla osób trzecich, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, gromadzenie informacji dla firm, gromadzenie statystyk w zakresie działalności
gospodarczej, gromadzenie informacji handlowej, tworzenie komputerowych baz danych, kompilacja informacji statystycznych,
kompilacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych
baz danych, kompilacja danych statystycznych dotyczących przedsiębiorstw, kompilacja zindeksowanych adresów, konsultacje dotyczące przygotowywania statystyk biznesowych, tworzenie rejestrów
dotyczących importerów, tworzenie rejestrów dotyczących eksporterów, kompilacja modeli statystycznych w celu dostarczania infor-
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macji dotyczących dynamiki rynku, tworzenie list potencjalnych
klientów, statystyczne zestawienia, opracowywanie statystyk biznesowych, usługi komputerowego przetwarzania informacji z zakresu
działalności gospodarczej, skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów, opracowywanie statystyk biznesowych i informacji
handlowych, opracowywanie katalogów, spisów w celu publikacji
w Internecie, opracowywanie katalogów [spisów] w celu ich publikacji w globalnej sieci komputerowej lub Internecie, opracowywanie
informatorów handlowych, opracowywanie biznesowych danych
statystycznych, nabywanie informacji w zakresie działalności gospodarczej dotyczących statusu firmy, nabywanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących działalności spółki, nabywanie informacji handlowych, zdobywanie statystyk dotyczących działalności
gospodarczej [dla osób trzecich], zestawienia statystyczne [dla działalności gospodarczej lub celów handlowych], systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, analiza danych i statystyk
dotyczących badań rynkowych, analiza danych statystycznych z badań rynku, analiza rynku, badania rynkowe, badania i analizy rynkowe, badania działalności gospodarczej i badania rynkowe, gromadzenie informacji w zakresie badań rynkowych, raporty z analiz
rynkowych, biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze (biznesowe) w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów,
doradztwo biznesowe, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji lub zarządzania
przedsiębiorstwem handlowym, doradztwo w zakresie organizacji
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla firm, konsultacje w zakresie działalności gospodarczej dla osób indywidualnych, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet, doradztwo w zakresie zarządzania
ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, elektroniczne przetwarzanie danych, kompilacja
informacji do komputerowych baz danych, kompilowanie i systematyzowanie informacji w bankach danych, skomputeryzowane
przetwarzanie danych, komputerowe zarządzanie plikami, przetwarzanie danych, przetwarzanie danych dla firm, przetwarzanie
danych w celu gromadzenia danych do celów działalności gospodarczej, przetwarzanie wyników badań dotyczących działalności
gospodarczej, skomputeryzowana weryfikacja danych, zestawianie
danych w komputerowych bazach danych, wyszukiwanie informacji
w plikach komputerowych dla osób trzecich, wprowadzanie i przetwarzanie danych, weryfikacja przetwarzania danych, usługi zarządzania danymi, usługi w zakresie wyszukiwania danych, usługi przetwarzania danych on-line, usługi informacyjne w zakresie
przetwarzania danych, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, 36 agencje ściągania należności, agencje ściągania wierzytelności, dostarczanie informacji dotyczących faktoringu długów,
organizacja ściągania długów, ściąganie długów, windykacja, usługi
związane z upadłością, usługi w zakresie zarządzania długami, usługi
doradztwa w zakresie zadłużenia, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej, elektroniczne usługi windykacji należności, agencje kredytowe, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi
związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo dotyczące pożyczek, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, gwarantowanie pożyczek,
organizowanie kredytów, organizowanie pożyczek w celu zabezpieczania funduszy dla osób trzecich, udzielanie pożyczek, poręczenia,
udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, udzielanie kredytów, kredyty
handlowe, usługi dotyczące pożyczania i pożyczek, usługi gwarancji
finansowych, usługi konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek,
usługi pożyczek finansowych, zarządzanie majątkiem, usługi w zakresie ściągania długów, windykacja należności i odzyskiwanie długów, ocena danych biura kredytowego, ocena zdolności kredytowej
firm i osób prywatnych, ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, finansowanie zabezpieczone finansowo, doradztwo finansowe, usługi finansowe, działalność finansowa, transakcje finansowe, inwestycje finansowe, oceny finansowe, faktoring
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przedsiębiorstw finansowych, usługi pożyczek finansowych, udzielanie pożyczek finansowych, przetwarzanie informacji finansowych,
usługi płatności finansowych, przygotowywanie analiz finansowych,
gromadzenie informacji finansowych, sporządzanie raportów finansowych, finansowanie sprzedaży ratalnej, finansowanie pożyczek
krótkoterminowych, finansowanie pożyczek ratalnych, finansowanie
zakupów konsumenckich, usługi dotyczące finansów przedsiębiorstw, gwarancje i poręczenia finansowe, zarządzanie finansami
dla firm, pożyczki finansowe dla handlu, oceny i wyceny finansowe,
doradztwo i analiza finansowa, wyceny i analizy finansowe, sponsorowanie i patronat finansowy, doradztwo w sprawach finansowych,
usługi oceny ryzyka finansowego, prowadzenie spraw finansowych
on-line, finansowanie zakupów na raty, zapewnienie finansowania
dla firm, zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw, informacja
finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, zarządzanie finansowe za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie
zarządzania finansami, usługi finansowe świadczone przez Internet,
udzielanie pożyczek finansowych pod zastaw, usługi informacji i doradztwa finansowego, usługi w zakresie ocen finansowych, usługi
związane z transakcjami finansowymi, usługi w zakresie analiz finansowych, skomputeryzowane usługi dotyczące danych finansowych,
sporządzanie raportów i analiz finansowych, udzielanie pożyczek finansowych pod zabezpieczenie, usługi finansowania kupna na raty,
usługi finansowania związane z handlem, zapewnienie finansowania
w zakresie sprzedaży, usługi w zakresie finansowania społecznościowego, zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, komputerowe usługi informacyjne dotyczące zarządzania finansami,
usługi finansowe związane z działalnością gospodarczą, usługi finansowe związane z zapłatą gotówką, usługi finansowe w zakresie pożyczek pieniężnych, badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi,
skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności finansowej, doradztwo w dziedzinie zarządzania ryzykiem [finansowym],
usługi doradcze w zakresie spraw finansowych, usługi doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, usługi związane z dokonywaniem transakcji finansowych, usługi w zakresie wyszukiwania informacji finansowych, usługi w zakresie finansowania i pożyczek,
usługi zarządzania finansami świadczone za pośrednictwem internetu, usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych, usługi doradcze w zakresie zarządzania ryzykiem [finansowym], usługi w zakresie badań i analiz finansowych, usługi finansowe
świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą telefonu,
świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu,
42 aktualizowanie banków pamięci systemów komputerowych, analizy komputerowe, analizy systemów komputerowych, badania dotyczące przetwarzania danych, usługi komputerowe on-line, usługi
w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi kodowania danych.

(111) 316043
(220) 2018 04 30
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 16
(732) POLBRUK SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Polbruk A CRH COMPANY
(540)

(210) 485509

Kolor znaku: czarny, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 elementy betonowe dla drogownictwa oraz budownictwa ogólnego: kostka brukowa, płyty brukowe, płyty tarasowe,
kształtki, obrzeża, krawężniki, palisady, murki, 37 budownictwo
ogólne, usługi budowlane, remontowe, budowa nawierzchni dróg,
chodników, roboty brukarskie.
(111) 316044
(220) 2018 04 30
(210) 485513
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 16
(732) JET SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elbląg, PL.
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(540) JeT GaRNET
(540)

sterylizacja narzędzi medycznych, szlifowanie papierem ściernym,
szlifowanie przy użyciu pumeksu, układanie kabli, usługi doradztwa
budowlanego, usługi hydrauliczne, usługi napraw awarii pojazdów,
usługi stoczniowe, wynajem sprzętu budowlanego, zabezpieczanie
pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed korozją.

Kolor znaku: ciemnopomarańczowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12, 26.01.01, 26.01.06, 26.15.01
(510), (511) 7 urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem,
maszyny do górnictwa, obrabiarki do metali oraz części zamienne
do nich, frezarki, gwinciarki, szlifierki, wiertarki, tokarki, automaty
tokarskie, przecinarki do metalu, betonu i kamienia, przecinarki strumieniem wody, pompy, pompy smarownicze, napędy hydrauliczne
i pneumatyczne do maszyn i silników, silniki elektryczne inne niż
do pojazdów lądowych, amortyzatory, cylindry, klocki hamulcowe,
koła maszynowe, pasowe, zamachowe i zębate, łożyska, narzędzia
jako części maszyn, osłony do maszyn, pasy do maszyn i silników,
prowadnice, przekładnie, skrzynie biegów, smarownice, wały napędowe, zawory, 37 działalność usługowa w zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych, obsługa, konserwacja i naprawa pojazdów, instalowanie, konserwacja
i naprawa maszyn, czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz,
zabezpieczanie przed korozją, 42 badania i analizy techniczne, doradztwo techniczne i sporządzanie ekspertyz technicznych, badania
w dziedzinie mechaniki, doradztwo zawodowe w zakresie budowy
i eksploatacji maszyn, obrabiarek i silników, projektowanie techniczne w zakresie maszyn do obróbki metali i drzewa oraz części składowych tych maszyn, testowanie pojazdów, doradztwo w sprawie
bezpieczeństwa pracy.
(111) 316045
(220) 2018 04 30
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 23
(732) SOJA-KRZYSZTOŃ AGATA, Stalowa Wola, PL.
(540) HM PROJECT
(540)
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(210) 485520

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 37 budowa fabryk, budowa falochronów, budowa
i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa
stoisk i sklepów targowych, budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo portowe, czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów,
czyszczenie kominów, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów,
eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie
i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa
pieców, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych,
instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn
i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, konserwacja basenów,
konserwacja i naprawa palników, konserwacja i naprawa samolotów,
konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja pojazdów, konsultacje budowlane, lakierowanie, malowanie, montaż
drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań,
montaż wyposażenia kuchennego, mycie, mycie pojazdów, nadzór
budowlany, naprawa aparatów fotograficznych, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, naprawa i konserwacja skarbców, naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, naprawa linii wysokiego
napięcia, naprawa pomp, naprawa zamków, naprawy podwodne, nitowanie, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych,
regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, renowacja powłok cynowych, rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów,

(111) 316046
(220) 2018 04 30
(210) 485562
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) PLANTPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Szklarnie Tunele Osłony nowoczesna uprawa pod osłonami
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 07.11.05, 07.11.25
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], materiały drukowane, publikacje drukowane, 35 usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam,
39 dostarczanie gazet, 41 publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka].
(111) 316047
(220) 2018 05 11
(210) 485870
(151) 2018 11 22
(441) 2018 07 30
(732) SYLWIA ZATORSKA-MARĆ, Sochaczew, PL.
(540) VEGE PRAWDZIWE
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, wyroby piekarnicze, wafle, gofry, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
w zakresie prowadzenia restauracji, barów, kawiarni, lodziarni, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 316048
(220) 2018 05 08
(210) 485718
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) TROL INTERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wronki, PL.
(540) 2 2ClickShop
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.17
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
do wysyłania i pobierania za pośrednictwem przenośnych i podręcznych cyfrowych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie
komputerowe do wyszukiwania, kompilowania, indeksowania,
zapytań i wniosków oraz porządkowania informacji w sieciach
komputerowych, oprogramowanie zarządzające komputerowymi
bazami danych do użytku w: biznesie, nauce, technice, handlu, edukacji, informatyce osobistej, używane wraz z pojedynczymi komputerami i lokalnymi i ogólnoświatowymi sieciami komputerowymi,
oprogramowanie komputerowe do zarządzania, analizy, odzyskiwania, monitorowania, zachowywania, raportowania, organizacji,
przedstawiania w formie modelu, prognozowania, prezentowania
i wyświetlania danych i informacji z komputerowych baz danych
i lokalnych i ogólnoświatowych sieci komputerowych, oprogramowanie użytkowe serwerów, oprogramowanie baz danych, programy
i aplikacje umożliwiające użytkownikom urządzeń komunikacyjnych
uzyskanie równoczesnego dostępu do baz danych i globalnych
sieci komputerowych, magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki danych, oprogramowanie do handlu online, oprogramowanie
do szkoleń online, oprogramowanie dla telefonii, oprogramowanie
do wysyłania faksów, oprogramowanie do poczty elektronicznej,
oprogramowanie sporządzające harmonogram, oprogramowanie
do komunikacji bezprzewodowej, i oprogramowanie umożliwiające
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transmisję głosu, komputerowe oprogramowanie użytkowe w dziedzinach: obsługi klienta, zasobów ludzkich, przetargów, marketingu,
usług marketingowych, badań klinicznych, opieka zdrowia, edukacji,
łączności i telekomunikacji, informacji telefonicznej, administracji
sektora publicznego, przedsiębiorstw prywatnych oraz użyteczności publicznej, audytu księgowego, ochrony, przetwarzania, usług
analitycznych i zarządzania transakcjami finansowymi, zarządzania
procesem dostaw, zamówień dowolnego rodzaju, kontroli zapasów magazynowych, projektów produkcji, zarządzania konsolidacją
przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem biznesowym, oprogramowanie komputerowe do projektowania i tworzenia innego oprogramowania komputerowego, dokumentów, urządzenia do przetwarzania
danych, komputery i komputerowe urządzenia peryferyjne, skanery,
drukarki, modemy, oryginalne programy komputerowe, magnetyczne nośniki informacji, 35 udzielanie za pośrednictwem Internetu
informacji handlowych dotyczących produktów konsumpcyjnych,
informacje z katalogów biznesowych online zawierające hiperłącza
do innych witryn internetowych, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi dotyczące działalności gospodarczej, mianowicie
operowanie i zarządzanie bazami danych, zarządzanie i kompilacja
komputerowych baz danych, obsługa i zarządzanie komputerowymi
bazami danych zawierającymi informacje handlowe w dziedzinach:
obsługi klienta, przetargów, zasobów ludzkich, marketingu, sprzedaży, badań klinicznych, zdrowia ludzi, edukacji, łączności i telekomunikacji, informacji telefonicznej, administracji sektora publicznego, przedsiębiorstw użyteczności publicznej prywatnych, audytu
księgowego, dostosowywania, diagnostyk komputerowej, ochrony,
obrony, bezpieczeństwa państwowego, przetwarzania, usług analitycznych i zarządzania transakcjami finansowymi, zarządzania
łańcuchem dostaw, zamówień jakiegokolwiek rodzaju, kontroli zapasów magazynowych, majątku jakiegokolwiek rodzaju, produkcji,
zarządzania konsolidacją przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem
biznesowym, 38 usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem sieci
elektronicznych, wynajem czasu dostępu do serwera baz danych,
komunikacja przez terminale komputerowe, komputerowa transmisja wiadomości i obrazów, telekomunikacja za pomocą platform
w Internecie, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi dostawcy Internetu, zwłaszcza
umożliwianie dostępu do danych i treści w Internecie, elektroniczna
transmisja poczty i wiadomości, elektroniczne agencje reklamowe,
przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, udostępnianie elektronicznych ścian przypinanych lub portali w Internecie, udostępnianie
linii czatowych, pokojów czatowych i forów, 42 poradnictwo informatyczne, programowanie komputerów, rozbudowa oprogramowania
komputerowego, stron internetowych, hosting stron internetowych,
udostępnianie domen internetowych, tworzenie i administrowanie
stronami internetowymi, udostępnianie baz danych, udostępnianie
czasu dostępu do baz danych, udostępnianie platformy elektronicznej w Internecie, projektowanie i tworzenie stron internetowych,
aktualizowanie oprogramowania, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu
i oprogramowania, wynajem komputerów, wynajem serwerów sieciowych, wynajem oprogramowania komputerowego, elektroniczne
zabezpieczanie danych, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich z uwzględnieniem nowych produktów, tworzenie platform internetowych, 45 usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi,
usługi w zakresie rejestracji domen internetowych.

(111) 316049
(220) 2018 05 08
(210) 485721
(151) 2018 11 29
(441) 2018 08 06
(732) TROL INTERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wronki, PL.
(540) 2clickShop
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
do wysyłania i pobierania za pośrednictwem przenośnych i podręcznych cyfrowych urządzeń elektronicznych, oprogramowanie
komputerowe do wyszukiwania, kompilowania, indeksowania,
zapytań i wniosków oraz porządkowania informacji w sieciach
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komputerowych, oprogramowanie zarządzające komputerowymi
bazami danych do użytku w: biznesie, nauce, technice, handlu, edukacji, informatyce osobistej, używane wraz z pojedynczymi komputerami i lokalnymi i ogólnoświatowymi sieciami komputerowymi,
oprogramowanie komputerowe do zarządzania, analizy, odzyskiwania, monitorowania, zachowywania, raportowania, organizacji,
przedstawiania w formie modelu, prognozowania, prezentowania
i wyświetlania danych i informacji z komputerowych baz danych
i lokalnych i ogólnoświatowych sieci komputerowych, oprogramowanie użytkowe serwerów, oprogramowanie baz danych, programy
i aplikacje umożliwiające użytkownikom urządzeń komunikacyjnych
uzyskanie równoczesnego dostępu do baz danych i globalnych
sieci komputerowych, magnetyczne nośniki danych, optyczne nośniki danych, oprogramowanie do handlu online, oprogramowanie
do szkoleń online, oprogramowanie dla telefonii, oprogramowanie
do wysyłania faksów, oprogramowanie do poczty elektronicznej,
oprogramowanie sporządzające harmonogram, oprogramowanie
do komunikacji bezprzewodowej, i oprogramowanie umożliwiające
transmisję głosu, komputerowe oprogramowanie użytkowe w dziedzinach: obsługi klienta, zasobów ludzkich, przetargów, marketingu,
usług marketingowych, badań klinicznych, opieka zdrowia, edukacji,
łączności i telekomunikacji, informacji telefonicznej, administracji
sektora publicznego, przedsiębiorstw prywatnych oraz użyteczności publicznej, audytu księgowego, ochrony, przetwarzania, usług
analitycznych i zarządzania transakcjami finansowymi, zarządzania
procesem dostaw, zamówień dowolnego rodzaju, kontroli zapasów magazynowych, projektów produkcji, zarządzania konsolidacją
przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem biznesowym, oprogramowanie komputerowe do projektowania i tworzenia innego oprogramowania komputerowego, dokumentów, urządzenia do przetwarzania
danych, komputery i komputerowe urządzenia peryferyjne, skanery,
drukarki, modemy, oryginalne programy komputerowe, magnetyczne nośniki informacji, 35 udzielanie za pośrednictwem Internetu
informacji handlowych dotyczących produktów konsumpcyjnych,
informacje z katalogów biznesowych online zawierające hiperłącza
do innych witryn internetowych, usługi reklamowe i marketingowe online, usługi dotyczące działalności gospodarczej, mianowicie
operowanie i zarządzanie bazami danych, zarządzanie i kompilacja
komputerowych baz danych, obsługa i zarządzanie komputerowymi
bazami danych zawierającymi informacje handlowe w dziedzinach:
obsługi klienta, przetargów, zasobów ludzkich, marketingu, sprzedaży, badań klinicznych, zdrowia ludzi, edukacji, łączności i telekomunikacji, informacji telefonicznej, administracji sektora publicznego, przedsiębiorstw użyteczności publicznej i prywatnych, audytu
księgowego, dostosowywania, diagnostyki komputerowej, ochrony, obrony, bezpieczeństwa państwowego, przetwarzania, usług
analitycznych i zarządzania transakcjami finansowymi, zarządzania
łańcuchem dostaw, zamówień jakiegokolwiek rodzaju, kontroli zapasów magazynowych, majątku jakiegokolwiek rodzaju, produkcji,
zarządzania konsolidacją przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem
biznesowym, 38 usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem sieci
elektronicznych, wynajem czasu dostępu do serwera baz danych,
komunikacja przez terminale komputerowe, komputerowa transmisja wiadomości i obrazów, telekomunikacja za pomocą platform
w Internecie, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi dostawcy Internetu, zwłaszcza
umożliwianie dostępu do danych i treści w Internecie, elektroniczna
transmisja poczty i wiadomości, elektroniczne agencje reklamowe,
przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, udostępnianie elektronicznych ścian przypinanych lub portali w Internecie, udostępnianie
linii czatowych, pokojów czatowych i forów, 42 poradnictwo informatyczne, programowanie komputerów, rozbudowa oprogramowania
komputerowego, stron internetowych, hosting stron internetowych,
udostępnianie domen internetowych, tworzenie i administrowanie
stronami internetowymi, udostępnianie baz danych, udostępnianie
czasu dostępu do baz danych, udostępnianie platformy elektronicznej w Internecie, projektowanie i tworzenie stron internetowych,
aktualizowanie oprogramowania, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu
i oprogramowania, wynajem komputerów, wynajem serwerów sieciowych, wynajem oprogramowania komputerowego, elektroniczne
zabezpieczanie danych, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich z uwzględnieniem nowych produktów, tworzenie platform internetowych, 45 usługi w zakresie zarządzania prawami autorskimi,
usługi w zakresie rejestracji domen internetowych.
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(111) 316050
(220) 2018 05 09
(210) 485760
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) THE INTERNATIONAL SCHOOL OF KRAKOW, Kraków, PL.
(540) ISK Empowered Together
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
(111) 316051
(220) 2018 05 10
(210) 485806
(151) 2018 11 21
(441) 2018 06 18
(732) INTELLIGENT TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Intelligent Technologies
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.03.04
(510), (511) 9 adaptory elektryczne, aerometry, akceleratory cząstek,
aktynometry, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe,
alarmy pożarowe, alidady [części składowe przyrządów optycznych],
alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, anemometry,
anody, anteny, antykatody, aparatura do destylacji do celów naukowych, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura elektryczna
do komutacji, aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty do projekcji
przezroczy, aparaty fotograficzne, aparaty rentgenowskie nie do celów
medycznych, aparaty tlenowe do pływania podwodnego, apertometry
[optyka], aplikacje komputerowe do pobrania, artykuły optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania], automaty biletowe, automatyczne sekretarki, automatyczne sygnalizatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze
do pojazdów, balony meteorologiczne, bankomaty, barometry, baterie
anodowe, baterie do oświetlania, baterie do papierosów elektronicznych, baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, betatrony, bezpieczniki topikowe, biochipy, biurowe urządzenia do dziurkowania kart, błony rentgenowskie, naświetlone, boje
sygnalizacyjne, brzęczyki, buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej,
celowniki teleskopowe do broni palnej, cewki [induktory], cewki elektromagnetyczne, cewki elektryczne, chipy [układy scalone], chipy z kodem dna, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], ciemnie fotograficzne,
ciężarki do sond, cukromierze, cyfrowe stacje meteorologiczne, cyklotrony, cyrkle do mierzenia, czarne skrzynki [rejestratory danych], częstotliwościomierze, czujniki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych],
czytniki kodów kreskowych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy,
dalmierze [odległościomierze], densymetry, densytometry, detektory
podczerwieni, diody świecące [LED], dozowniki, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sygnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut
bezpiecznikowy, drut miedziany izolowany, druty [przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, druty magnetyczne, dyktafony,
dynamometry [siłomierze], dyski kompaktowe [CD-ROM-y], dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dysze wylotowe do węży pożarniczych, dzwonki [urządzenia ostrzegające],
dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki do pobierania do telefonów
komórkowych, dzwonki sygnalizacyjne, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, dżojstiki do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, ekierki pomiarowe, ekrany [fotografia], ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do celów przemysłowych, ekrany wideo,
elektrolizery, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego
sterowania, elektroniczne etykietki na towarach, elektroniczne obroże
treningowe dla zwierząt, elektroniczne partytury, do pobrania, elektro-
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niczne pióra [ekranopisy], elektroniczne systemy kontroli dostępu
do drzwi ryglowanych, elektroniczne tablice wyświetlające, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne tłumacze kieszonkowe, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, elektryczne
instalacje przeciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze światła, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe, epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui
na smartfony, fajki z ustnikiem do oddychania pod wodą, falomierze,
film kinematograficzny, naświetlony, filmy [błony] naświetlone, filmy
rysunkowe animowane, filtry do aparatów fotograficznych, filtry
do masek do oddychania, filtry promieni ultrafioletowych do fotografii,
folie ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów komputerowych, fotokopiarki, fotometry, futerały
na przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice, gazometry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elektryczne], grafika do pobrania do telefonów komórkowych, grodzie
akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe, gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sportowe, gwizdki sygnalizacyjne, hologramy,
identyfikacyjne karty magnetyczne, igły do kompasów geodezyjnych,
igły gramofonowe, inkubatory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi, instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, inteligentne
bransoletki (przyrządy pomiarowe), inteligentne pierścionki, interaktywne tablice elektroniczne, interaktywne terminale z ekranami dotykowymi, interfejsy audio, interfejsy komputerowe, kable elektryczne,
kable koncentryczne, kable rozruchowe do silników, kable światłowodowe, kalkulatory, kalkulatory kieszonkowe, kalorymetry, kamery cofania do pojazdów, kamery termowizyjne, kamery wideo, kamizelki kuloodporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone
do stosowania podczas klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycznych, kartridże z grami wideo, karty inteligentne [karty z układem
scalonym], karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety wideo, kaski dojazdy konnej, kaski ochronne do uprawiania sportu, kasy rejestrujące, katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe], kątowniki do mierzenia, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), klawiatury
komputerowe, klepsydry [czasomierze], koce gaśnicze, kodery magnetyczne, kodowane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty magnetyczne, kodowane karty-klucze, kolektory elektryczne,
kombinezony ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, komórki
fotowoltaiczne, komparatory, kompasy [przyrządy pomiarowe], kompasy okrętowe, komputery, komputery cienki klient, komputery do noszenia na ciele lub w ubraniach, komputery kieszonkowe [PDA], komputery przenośne [podręczne], komutatory, kondensatory, kondensory
optyczne, końcówki [elektryczność], korektory graficzne [urządzenia
audio], krokomierze [pedometry], kryształy galenitu [detektory], kuwety fotograficzne, kwasomierze [areometry], kwasomierze do akumulatorów, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe [fotografia], lampy
błyskowe do aparatów fotograficznych, lampy ciemniowe [fotografia],
lampy elektronowe, lampy elektronowe próżniowe [radio], lampy
optyczne, lampy rentgenowskie, nie do celów medycznych, lasery,
nie do celów medycznych, latarnie magiczne [aparaty projekcyjne], latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczniki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, liny sondujące, logi [instrumenty pomiarowe], lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], lustra do kontroli pracy,
ładowarki do baterii, ładowarki do papierosów elektronicznych, łańcuszki do binokli, laty niwelacyjne [przyrządy geodezyjne], łączniki
elektryczne, łyżki do odmierzania, magnesy dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy, magnetyczne nośniki danych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przyrządy dydaktyczne], maski
do nurkowania, maski do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty do anten bezprzewodowych, maszyny
do liczenia i sortowania pieniędzy, maszyny faksymilowe, maszyny
i urządzenia do sondowania, maszyny sumujące, materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], meble laboratoryjne, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony, membrany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, metronomy, miarki [przyrządy miernicze], miarki
do mierzenia rozmiaru pierścionka lub obrączki, miarki krawieckie, miary, miary stolarskie, mierniki sygnału satelitarnego, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikrotomy, miksery audio, modemy, monitory [programy komputerowe], monitory [sprzęt
komputerowy], monitory wyświetlające wideo do noszenia na ciele lub
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w ubraniach, morskie sondy [radarowe lub ultradźwiękowe], myszy
[sprzęt do przetwarzania danych], naboje na tusz, nienapełnione,
do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja], nadajniki sygnałów elektronicznych, naklejki termoczułe, nie do użytku medycznego, nakolanniki dla robotników, napędy dysków do komputera, neony
reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów elektrycznych, niwelatory, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki płyt ciemniowych [fotografia], numeryczne wyświetlacze elektroniczne, obiektywy [soczewki]
do astrofotografii, obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy do selfie,
obiektywy powiększające, obudowy głośników, ochraniacze głowy
do uprawiania sportu, ochraniacze zębów, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, ochronniki przepięciowe, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefoniczne, odbiorniki radiotelegraficzne, odblaskowe
kamizelki ochronne, odgromniki, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt
DVD, odtwarzacze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważniki, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież
chroniąca przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież
kuloodporna, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, ognioodporna odzież, ograniczniki [elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane, oktanty, okulary, okulary 3D, okulary inteligentne, okulary
ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary
przeciwsłoneczne, omomierze, oporniki elektryczne [rezystory],
oprawki do okularów, oprogramowanie gier, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne czytniki znaków, optyczne nośniki danych, oscylografy, osłony azbestowe
dla strażaków, osłony do gniazdek elektrycznych, osłony głowy, osłony
obiektywów, osłony ochronne na twarz dla robotników, osłony przeciwodblaskowe, osłony zabezpieczające przed iskrami, osobiste urządzenia stereofoniczne, owoskopy [prześwietlarki jaj], ozonizatory [ozonatory], pachołki drogowe, pagery radiowe, palmtopy, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, parkometry, paski do telefonów komórkowych, pasy bezpieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, peryskopy, piece do użytku laboratoryjnego,
pierścienie kalibrujące, piony ciężarkowe, pipety, pirometry, plandeki
ochronne, planimetry, platformy oprogramowania komputerowego,
nagrane lub do pobrania, pliki muzyczne do pobierania, plotery, płytki
dla układów scalonych, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty
gramofonowe, płyty kompaktowe [audio-wideo], podkładki pod myszy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem,
podręczne słowniki elektroniczne, pojemniczki na szkła kontaktowe,
pojemniki na szkiełka mikroskopowe, pokrowce do komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, polarymetry, pomiarowe naczynia szklane, pompy pożarnicze, powłoki [osłony] kabli elektrycznych, powłoki
do identyfikacji przewodów elektrycznych, poziomnice alkoholowe,
poziomnice rtęciowe, półprzewodniki, prędkościomierze do pojazdów,
probówki, procesory centralne, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane, projektory, prostowniki, próżniomierze,
pryzmaty [optyka], przekaźniki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], przenośne odtwarzacze multimedialne, przepływomierze, przetworniki elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne,
przewody elektryczne, przezrocza [fotografia], przyciski do dzwonków,
przykładnice pomiarowe, przyłbice do spawania, przyrządy do kosmografii, przyrządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do pomiarów
geodezyjnych, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy do pomiaru rozmiaru palca, przyrządy
do pomiaru wagi, przyrządy do śledzenia aktywności do noszenia
na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy i urządzenia do badania materiałów,
przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne, przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, przyrządy
zawierające okular, przysłony [fotografia], przyspieszeniomierze, publikacje elektroniczne, do pobrania, pulpity rozdzielcze [elektryczność],
puszki odgałęźne [elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], radary, radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, ramiona
gramofonowe, ramki cyfrowe do zdjęć, ramki do przezroczy, rastry
do fotograwiury, ratownicze latarki laserowe, reduktory [elektryczność], refraktometry, refraktory, regulatory napięcia do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów, regulatory świateł scenicznych,
rejestratory przebytej drogi [w milach] dla pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania powietrza, retorty, rękawice azbestowe do ochrony
przed wypadkami, rękawice dla nurków, rękawice do ochrony przed
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promieniami rentgenowskimi do celów przemysłowych, rękawice
do ochrony przed wypadkami, rękawy do wskazywania kierunku wiatru, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty edukacyjne, roboty
humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję, roboty laboratoryjne, różdżki dla różdżkarzy, rurki do nurkowania, rurki kapilarne, rurki
Pitota, rurki z ustnikiem do oddychania pod wodą, rury głosowe, satelity do celów naukowych, schody i drabinki pożarowe, sekstansy, sferometry, siarkometry, siatki bezpieczeństwa, siatki zabezpieczające przed
wypadkami, skafandry dla nurków, skanery [urządzenia do przetwarzania danych], skrzynki akumulatorowe, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki telefoniczne, smartfony, soczewki do okularów, soczewki korekcyjne [optyka], soczewki
optyczne, solomierze, sonary, sondy do celów naukowo-badawczych,
spektrografy, spektroskopy, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające dane], sprzęgacze akustyczne, sprzęt
komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzężenia elektryczne, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, stacje taśm magnetycznych dla komputerów, stateczniki [oświetlenie], statki pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy, stojaki
do retort, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], stroboskopy, styki
elektryczne, subwoofery, suszarki do klisz [fotografia], suszarki fotograficzne, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna lub mechaniczna, sygnały mgłowe, nie wybuchowe, symulatory ćwiczeń reanimacyjnych, symulatory do sterowania i kontroli pojazdów, syreny,
szafy grające, szafy rozdzielcze [elektryczność], szalki Petriego, szklane
obudowy do akumulatorów, szkła kontaktowe, szkło optyczne, sznureczki do binokli, szpule [fotografia], śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych, światła błyskowe [sygnały świetlne], światłowody,
tablety, tablice połączeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice
sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace laboratoryjne, tachometry, taksometry, tarcze odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy do czyszczenia głowic [nagrywanie], taśmy do rejestracji
dźwięku, taśmy magnetyczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia], telepromptery [wyświetlacze tekstów], teleskopy, teodolity,
termohigrometry, termometry nie do celów medycznych, termostaty
do pojazdów, tłumice, tokeny bezpieczeństwa [urządzenia szyfrujące],
torby do noszenia komputerów, totalizatory, transformatory elektryczne, transformatory podwyższające napięcie, transpondery, tranzystory
[elektronika], tratwy ratunkowe, triody, tuby do głośników, tuleje łączące do kabli elektrycznych, tworniki [elektryczność], tygle [laboratoryjne], układy scalone, urynometry, urządzenia bezpieczeństwa ruchu
kolejowego, urządzenia diagnostyczne nie do celów medycznych,
urządzenia do analizy gazu, urządzenia do analizy żywności, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów, urządzenia do cięcia
filmów, urządzenia do czyszczenia płyt fonograficznych, urządzenia
do destylacji do badań laboratoryjnych, urządzenia do detekcji podczerwieni, urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji
[urządzenia laboratoryjne], urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do głosowania, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia
do kontroli frankowania, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do lokalizowania dźwięku, urządzenia do monitorowania niemowląt, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia
do nauczania, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego [MRI], nie do celów medycznych, urządzenia do ochrony osobistej przed wypadkami, urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, urządzenia
do odmagnesowywania taśm magnetycznych, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządzenia
do pomiaru ciśnienia, urządzenia do pomiaru prędkości [fotografia],
urządzenia do powiększania [fotografia], urządzenia do przelewania,
przepompowania tlenu, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do regulowania kotłów, urządzenia do rejestrowania czasu,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do stereoskopii, urządzenia do suszenia odbitek
fotograficznych, urządzenia do sygnalizacji morskiej, urządzenia
do światłokopii, urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urządzenia do wyważania, urządzenia
dyfrakcyjne [mikroskopia], urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego
sterowania sygnałami, urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalnego
zapłonu, urządzenia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni rentgenowskich, nie do celów medycznych, urządze-
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nia i przyrządy do astronomii, urządzenia i przyrządy do fizyki, urządzenia i przyrządy do ważenia, urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej,
urządzenia i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne,
urządzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia jonizujące nie do przetwarzania powietrza czy wody, urządzenia kadrujące do przezroczy fotograficznych, urządzenia katodowe używane przy zabezpieczaniu
przed korozją, urządzenia kinematograficzne, urządzenia krawieckie
do zaznaczania rąbków, urządzenia monitorujące, inne niż do celów
medycznych, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery pokładowe], urządzenia PDA, urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządzenia radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia systemu GPS, urządzenia telekomunikacyjne w postaci biżuterii,
urządzenia telewizyjne, urządzenia testujące, inne niż do celów medycznych, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, urządzenia
wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed promieniowaniem rentgenowskim, nie do celów medycznych, urządzenia zdalnego sterowania, wagi analizujące masę ciała, wagi dla niemowląt, wagi
do listów, wagi łazienkowe, wagi pomostowe, wagi precyzyjne, walkie-talkie, wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki laboratoryjne, wizjery do drzwi [judasze], wizjery fotograficzne,
woltomierze, wskaźniki ciśnienia [rejestratory ciśnienia], wskaźniki ciśnienia w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wskaźniki nachylenia [spadku], wskaźniki poziomu wody,
wskaźniki prędkości, wskaźniki strat elektrycznych, wykrywacze [detektory], wykrywacze dymu, wykrywacze fałszywych monet, wykrywacze
przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowego,
wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania, wyłączniki samoczynne, wysokościomierze, wyzwalacze migawki [fotografia], wzbudniki elektryczne, wzmacniacze, wzmacniacze lampowe,
wzorniki [przyrządy pomiarowe], zaciski do nosa dla nurków i pływaków, zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania, zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne], zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, zegarki inteligentne, zegary
kontrolne [czasomierze rejestrujące], zelektryfikowane szyny do zawieszania reflektorów punktowych, zespoły przewodów elektrycznych
do samochodów, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtualnej, zestawy soczewek
[wzierniki, okulary], złącza do przewodów elektrycznych, złączki
do przewodów [elektryczność], zmieniacze automatyczne [jukebox]
do komputerów, znaczniki [stolarstwo], znaki cyfrowe, znaki drogowe
świecące lub mechaniczne, znaki mechaniczne, znaki nawigacyjne
świetlne, znaki, świecące, 20 bambus, biblioteczki [regały na książki],
blaty stołowe, blok rzeźniczy [stolik], boje cumownicze, bolce do fleków do obuwia, niemetalowe, budy dla psów, budy dla zwierząt domowych, bursztyn, chodziki dla dzieci, corozo [biały twardy materiał
podobny do kości słoniowej], czopy niemetalowe, dekoracje wiszące
[ozdoby], domki dla ptaków, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, drzwi do mebli, dystrybutory woreczków na psie odchody, mocowane, niemetalowe, dzieła
sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, dzwonki
do drzwi niemetalowe, nieelektryczne, dzwonki wiatrowe [dekoracja],
etykiety z tworzyw sztucznych, fiszbin, surowiec lub półprodukt, fotele
fryzjerskie, garderoby, haczyki na ubrania, niemetalowe, haczyki, niemetalowe, do wieszaków stojących na ubrania, haki do zasłon, imitacje
szylkretu, kanapo-tapczany, kanapy, kanistry, niemetalowe, karimaty,
karnisze do zasłon, kartoteki [meble], karty-klucze z tworzyw sztucznych, niekodowane, kasety do ekspozycji biżuterii, kastry niemetalowe
do mieszania zaprawy murarskiej, klamki do drzwi niemetalowe, klepka bednarska, klipsy z tworzyw sztucznych do zamykania torebek, klucze z tworzyw sztucznych, kojce, kołatki do drzwi z materiałów niemetalowych, kołki niemetalowe, kołki rozporowe, niemetalowe, kołnierze
do mocowania rur, niemetalowe, komody, konsole, kopyta zwierzęce,
koral, korki, korki do butelek, kosze do noszenia dzieci, kosze niemetalowe, kosze piekarskie, kosze rybackie, kosze z pokrywką do przenoszenia rzeczy, kość słoniowa, nieobrobiona lub półobrobiona, kozły [stojaki meblowe], kozły do piłowania, kółka do kluczy, niemetalowe, kółka
do zasłon, kółka samonastawne do łóżek niemetalowe, kółka samonastawne, nie z metalu, krany niemetalowe do beczek, krążki z tworzyw
sztucznych do zasłon (na linki], kredensy, krucyfiksy z drewna, wosku,
gipsu lub tworzyw sztucznych, inne niż biżuteria, krzesła, lusterka ręczne [lusterka toaletowe], lustra (srebrzone szkło), lawy [meble], łóżeczka
dla dzieci, łóżeczka dziecięce, łóżeczka koszyki dla dzieci, łóżka, łóżka
drewniane, łóżka hydrostatyczne nie do celów leczniczych, łóżka szpitalne, macica perłowa, nieobrobiona lub półobrobiona, manekiny
na ubrania, manekiny, manekiny krawieckie, maszty flagowe do trzy-
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mania w rękach, niemetalowe, materace, materace dmuchane, do celów niemedycznych, materace dmuchane, nie do celów medycznych,
materace kempingowe, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania niemowląt, maty do spania, maty wyjmowane do zlewów, meble,
meble biurowe, meble metalowe, meble ogrodowe, meble szkolne,
muszle, nadmuchiwane meble, nakrętki niemetalowe, nakrętki niemetalowe do butelek, niemetalowe beczułki, niemetalowe bransoletki
identyfikacyjne, niemetalowe kapsle do korkowania, niemetalowe pojemniki do wymiany oleju, niemetalowe urządzenia do zamykania
do drzwi, niemetalowe urządzenia do zamykania do okien, nity, niemetalowe, nogi do mebli, nosidła [jarzma], numery domów nieświecące,
niemetalowe, obiekty nadmuchiwane powietrzem do reklamy, obrazy
(ramy do-), obręcze do beczek niemetalowe, obróbka krawędzi ze słomy, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla dzieci, inne niż pościel,
ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dziecięcych, inne niż pościel,
ograniczniki do drzwi, niemetalowe ani niegumowe, ograniczniki
do okien, niemetalowe ani niegumowe, opakowania drewniane do butelek, oprawy do szczotek, osłony do kominków (meble), osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy do okien, ozdoby z tworzyw
sztucznych do artykułów spożywczych, palety transportowe niemetalowe, palety załadowcze niemetalowe, paliki namiotowe niemetalowe,
panele drewniane do mebli, parawany [meble], pazury zwierzęce, pianka morska, plastry miodu [ramki], plastry woskowe do uli, plecionki
ze słomy z wyjątkiem mat, płytki lustrzane, płytki z prasowanego bursztynu, podgłówki, wałki, podpórki, niemetalowe, do roślin lub drzew,
podstawy łóżek, poduszki, poduszki dla zwierząt domowych, poduszki
dmuchane do spania, do celów niemedycznych, poduszki dmuchane,
do celów niemedycznych, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla
niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe
[składowanie, transport], pojemniki niemetalowe na paliwa płynne, pojemniki pływające niemetalowe, pokrętła niemetalowe, pokrowce
na odzież [magazynowanie], pokrowce na odzież [szafa], popiersia
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, poroża jeleni, posążki
z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, posłania dla zwierząt
domowych, postumenty pod doniczki na kwiaty, pościel, oprócz bielizny pościelowej, poziome żaluzje wewnętrzne z lamelkami, półka na talerze, półki biblioteczne, półki do kartotek [meble], półki magazynowe,
pręty do mocowania chodników na schodach, prowadnice do zasłon,
przewijaki, ptaki wypchane, pudełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, pulpity [meble], pulpity do pracy w pozycji stojącej, ramki do haftowania, ramki drewniane do uli, rampy z tworzyw sztucznych dla pojazdów, ramy obrazów [listwy do-], rogi zwierzęce, rolety okienne
tekstylne wewnętrzne, rolety papierowe, rolety wewnętrzne okienne,
rolety z plecionek drewnianych [meble], rolki do zasłon, rotang [trzcinopalma, ratan], róg, nieobrobiony lub półobrobiony, ruchome niemetalowe schody pasażerskie, rygle do ram okiennych, niemetalowe, siedzenia metalowe, siedzenia prysznicowe, sienniki, skrajniki [gabaryty]
niemetalowe do wagonów kolejowych, skrzynie [paki] niemetalowe,
skrzynie kratowe [opakowania], skrzynie na narzędzia, niemetalowe,
puste, skrzynki lęgowe, skrzynki lęgowe dla zwierząt domowych,
skrzynki na listy, niemetalowe i niemurowane, skrzynki na narzędzia
niemetalowe, puste, skrzynki na zabawki, słupki do drapania dla kotów,
sploty słomiane, spusty [zawory] z tworzyw sztucznych, stanowiska
maszyn liczących, stoiska wystawowe, stojaki do butelek, stojaki
do wieszania ubrań, 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 paszę, stojaki
na ręczniki [meble], stojaki, półki, stoliki pod maszyny do pisania, stoliki
ruchome pod komputery, stoły, stoły do masażu, stoły do piły [robocze], inne niż części maszyn, stoły kreślarskie, stoły metalowe, stoły
warsztatowe, stoły z imadłem [meble], stopki do mebli, stopnie [drabiny] niemetalowe, szafki do przechowywania żywności, szafki na lekarstwa, szafki zamykane, szafki ze schowkami, szafy wnękowe, szezlongi,
szkło srebrzone [lustra], sznury do podwiązywania zasłon, szpilki szewskie, niemetalowe, szpule niemechaniczne niemetalowe do nawijania
przewodów giętkich, szpulki drewniane do przędzy, nici jedwabnych,
sznurka, sztabki z prasowanego bursztynu, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, śruby [wkręty] niemetalowe, śruby niemetalowe, tablice do zawieszania kluczy, tablice ogłoszeniowe, tabliczki znamionowe, niemetalowe, taborety, taborety ze schodkiem [meble], tace
niemetalowe, taśmy drewniane, toaletki, trumny, trumny (osprzęt niemetalowy do-), trzcina [materiał do wyplatania], uchwyty do wanny,
niemetalowe, uchwyty do zasłon, nie z materiałów tekstylnych, ule,
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urny pogrzebowe, wachlarze nieelektryczne, wezgłowia, wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki na torby, niemetalowe, wieszaki stojące
na płaszcze, wino (kadzie drewniane do zlewania-), wolnostojące przepierzenia [meble], wózki barowe ruchome do podawania herbaty, wózki meblowe, wsporniki, niemetalowe, do mebli, wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, wyroby stolarskie, wyroby
wikliniarskie, wysokie krzesła dla dzieci, wywieszki [tabliczki ogłoszeniowe] z drewna lub tworzyw sztucznych, zaciski do przewodów i rur,
niemetalowe, zaciski niemetalowe do kabli, zagłówki-poduszki dla niemowląt [podpórki], zagłówki [meble], zagłówki dla niemowląt, załadunkowe (palety-) niemetalowe, zamki nieelektryczne, niemetalowe,
zamki niemetalowe do pojazdów, zamknięcia do butelek nie ze szkła,
metalu lub gumy, zamknięcia do pojemników niemetalowe, zasłony
bambusowe, zasłony dekoracyjne z koralików, zasuwy drzwiowe niemetalowe, zatyczki, nie ze szkła, metalu lub kauczuku, zawiasy niemetalowe, zawory wodociągowe z tworzyw sztucznych, zawory, niemetalowe, inne niż części maszyn, zbiorniki niemetalowe i niemurowane,
zwierzęta wypchane, żerdzie niemetalowe, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, administrowanie programami dla
osób często podróżujących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
audyt finansowy, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom 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 danych (pozyskiwanie 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 trzecich, obróbka
tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV
dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie
dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, 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 pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama
typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia,
medycznego, statystyczne zestawienia, stenografia, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja
wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar-
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czej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
handlu detalicznego 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 filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicznego
w zakresie dzieł sztuki świadczone 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 biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów, prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi
finansowania, usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich,
usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy,
usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [prace biurowe],
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen,
usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z listami prezentów, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie
odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr
i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności
gospodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 37 asfaltowanie, budowa
fabryk, budowa falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych, budownictwo, budownictwo podwodne, budownictwo portowe, ciesielstwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków
od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów,
czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, deratyzacja, dezynfekcja, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych,
informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie
i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalniczych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń
biurowych, izolowanie budynków, konserwacja basenów, konserwacja
i naprawa palników, konserwacja i naprawa samolotów, konserwacja
i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja mebli, konserwacja pojazdów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, konsultacje budowlane, lakierowanie, ładowanie akumulatorów do pojazdów, malowanie,
malowanie lub naprawa znaków, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie, mycie pojazdów, nadzór budowlany, naprawa
aparatów fotograficznych, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, naprawa i konserwacja skarbców, naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, naprawa linii wysokiego napięcia, naprawa obuwia,
naprawa opon, naprawa parasoli, naprawa parasoli przeciwsłonecznych, naprawa pomp, naprawa zamków, naprawy podwodne, naprawy
tapicerskie, nitowanie, odnawianie dzieł sztuki, odnawianie instrumentów muzycznych, ostrzenie noży, polerowanie pojazdów, pranie bielizny, pranie na sucho, pranie pieluch tekstylnych, prasowanie odzieży,
regeneracja i napełnianie tonerów i tuszów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych lub
częściowo zniszczonych, renowacja mebli, renowacja odzieży, renowacja powłok cynowych, roboty wydobywcze [górnictwo], rozbiórka budynków, smarowanie pojazdów, sterylizacja narzędzi medycznych,
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strojenie instrumentów muzycznych, szlifowanie papierem ściernym,
szlifowanie przy użyciu pumeksu, sztuczne naśnieżanie, tapetowanie,
tapicerowanie mebli, tępienie szkodników, inne niż w rolnictwie, akwakulturze, ogrodnictwie i leśnictwie, tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi dezynsekcyjne,
inne niż dla rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, usługi
doradztwa budowlanego, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi
hydrauliczne, usługi napraw awarii pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i obsługa], usługi stoczniowe, usługi szczelinowania hydraulicznego, usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego,
uszczelnianie budynków, wiercenie głębokich szybów naftowych lub
gazowych, wiercenie studni, wulkanizacja opon [naprawa], wynajem
buldożerów, wynajem koparek, wynajem pomp do drenażu, wynajem
pralek, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia,
wypożyczanie suszarek do naczyń, wypożyczanie zmywarek, wyważanie opon, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie przed
korozją, zamiatanie dróg, 38 agencje informacyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, informacja o telekomunikacji,
komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów komórkowych,
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna,
nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią komputerową,
poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie on-line kartek
z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfrowych,
transmisja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych online, usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności elektronicznej],
usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi
trasowania i podłączania do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie
wideokonferencji, usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego,
wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych,
wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci
komputerowych, 41 chronometraż imprez sportowych, cyrki, doradztwo zawodowe, dostarczanie 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, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy],
kultura fizyczna, kursy korespondencyjne, montaż taśm w ideo, nagrywanie 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 prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub
edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów,
produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych
z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne [produkcja], przedszkola,
publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], sporządzanie napisów [np. do filmów],
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sprawdziany edukacyjne, studia filmowe, szkolenia sado [szkolenia z japońskiej ceremonii picia herbaty], szkoły z internatem, świadczenie
usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia,
tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn [gry hazardowe], udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi
agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi artystów estradowych,
usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi gier oferowane w systemie on-line
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe
[rozrywka lub nauczanie], usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia
fizyczne], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone
przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi orkiestry, usługi
parków rozrywki, usługi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane
przy pomocy symulatorów, usługi trenera osobistego [trening sprawności fizycznej], usługi trenerskie, usługi w zakresie komponowania
muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
usługi związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie akwariów
pokojowych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie filmów kinowych,
wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie
zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja], 42 aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, analizy chemiczne, analizy dotyczące poszukiwania
pokładów roponośnych, analizy pisma ręcznego [grafologia], analizy
systemów komputerowych, analizy wody, audyt energetyczny, badania bakteriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, badania naukowe, badania techniczne, badania
w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradztw o w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu
za pośrednictwem strony internetowej, eksploracja podwodna [akwanautyka], elektroniczne monitorowanie aktywności związanej z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie, elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu wykrywania
kradzieży tożsamości w Internecie, hosting serwerów, hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości, kontrola szybów naftowych, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna, miernictwo [pomiary],
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania awarii,
monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub naruszeń bezpieczeństwa danych, ocena
jakości drewna na pniu, ocena jakości wełny, odblokowywanie telefonów komórkowych, odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], pisanie techniczne, platforma jako usługa [PaaS], pomiary geodezyjne, pomiary pól naftowych, poszukiwania geologiczne, poszukiwania ropy naftowej, powielanie programów komputerowych, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, prognozowanie pogody, prognozy meteorologiczne, programowanie
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komputerów, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji
wnętrz, projektowanie mody, projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie urbanistyczne, próby kliniczne, przechowywanie danych elektronicznych, rozsiewanie środków chemicznych
w chmurach w celu wywołania deszczu, stwierdzanie autentyczności
dzieł sztuki, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], testowanie [kontrola]
pojazdów pod kątem sprawności, testowanie materiałów, tworzenie
i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób, trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii
danych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie
kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi architektoniczne, usługi
chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie
technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne,
usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi
podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania danych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(111) 316052
(220) 2018 02 02
(210) 481916
(151) 2018 11 28
(441) 2018 07 09
(732) LEWANDOWSKI MARCIN LERO, Lipno, PL.
(540) LERO
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
drabin, rusztowań, wind dekarskich, maszyn budowlanych, 37 wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, wynajem rusztowań,
wynajem maszyn budowlanych.
(111) 316053
(220) 2018 02 02
(151) 2018 11 28
(441) 2018 07 09
(732) LEWANDOWSKI MARCIN LERO, Lipno, PL.
(540) LERO
(540)

(210) 481917

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
drabin, rusztowań, wind dekarskich, maszyn budowlanych, 37 wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budowlanego, wynajem rusztowań,
wynajem maszyn budowlanych.
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gi informacji o rekreacji oraz informacji o imprezach rozrywkowych,
usługi w zakresie działalności sportowej, wypożyczanie sprzętu
sportowego, wypożyczanie nart i sprzętu narciarskiego, wypożyczanie sprzętu do snowboardu, organizowanie i obsługa przyjęć
okolicznościowych, zjazdów, konferencji, kongresów, sympozjów,
wystaw, organizowanie i obsługa koncertów, organizowanie i obsługa dancingów, dyskotek, usługi turystyczne związane z organizacją
wypoczynku, 43 usługi w zakresie prowadzenia hoteli, usługi restauracyjne i cateringowe, usługi w zakresie prowadzenie restauracji, kawiarni, barów, stołówek i innych placówek gastronomicznych, wynajmowanie sal na posiedzenia, 44 usługi, salony piękności, fryzjerskie,
masażu, fizjoterapii, usługi SPA oraz usługi basenów termalnych.

(111) 316055
(220) 2018 05 11
(210) 485863
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko, PL.
(540) GRYF
(510), (511) 32 piwo.
(111) 316056
(220) 2018 05 11
(210) 485865
(151) 2018 11 21
(441) 2018 07 30
(732) KELMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) Ojcowizna ... smak tradycji
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 07.01.09, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18,
26.01.19
(510), (511) 29 bekon, drób nieżywy, dziczyzna, nieżywa, flaki, galarety mięsne, kaszanka, kiełbasy, kiełbasy w cieście, mięso, mięso solone, smalec, szynka, pasztet z wątróbki, wędliny .
(111) 316057
(220) 2018 05 11
(210) 485885
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko, PL.
(540) PIWO JASNE PEŁNE PASTERYZOWANE ZNAK TOW. GRYF
PILSENER FULL LIGHT
(540)

(111) 316054
(220) 2018 05 11
(210) 485835
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) SZCZYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczyrk, PL.
(540) SZCZYRK Mountain Resort
(540)

Kolor znaku: bialy, czarny, ciemnożółty, ciemnoszary, brązowy
(531) 04.03.01, 05.11.15, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
Kolor znaku: biały, zielony
(531) 06.01.04, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż odzieży, 41 usługi w zakresie poprawiania
kondycji fizycznej, usługi w zakresie działalności rekreacyjnej, usłu-

(111) 316058
(220) 2018 05 15
(210) 485951
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) GRODECKI ALEKSANDRA SILESIAN ABC, Gostyń, PL.
(540) vespero
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(540)

(540) prospectus
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnoszary
(531) 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe wieszaki na odzież, metalowe haczyki
na odzież, metalowe wieszaki (stojaki) na odzież, wieszaki na kapelusze z metalu, metalowe wieszaki na torby, wieszaki metalowe
na ubrania, 18 pokrowce do garniturów, pokrowce na parasolki, pokrowce na bagaż, pokrowce podróżne na ubrania, pokrowce [worki]
na sprzęt, podróżne pokrowce na krawaty, 20 pokrowce na ubrania,
pokrowce na odzież [szafa], pokrowce na odzież [magazynowanie],
dopasowane pokrowce na meble, dopasowane pokrowce materiałowe do mebli, haczyki niemetalowe do wieszania odzieży, wieszaki
na płaszcze [haczyki montowane na ścianie] niemetalowe, wieszaki
na ubrania, wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania,
wieszaki na ubrania, nie z metalu, wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki na kapelusze [haki] niemetalowe, wieszaki na płaszcze [stojaki]
niemetalowe, wieszaki stojące na płaszcze, wieszaki na kapelusze
[meble], wieszaki na torby, niemetalowe, wieszaki do ubrań [meble], wieszaki na płaszcze [meble], zapachowe wieszaki na ubrania,
niemetalowe wieszaki do odzieży, wieszaki na części garderoby,
wieszaki stojące na ubrania, wieszaki na krawaty, wieszaki do płaszczy, wieszaki do ubrań, wieszaki na kimono, wieszaki na kapelusze,
21 wieszaki do suszenia odzieży, wieszaki do suszenia odzieży, zaprojektowane specjalnie do suszenia odzieży specjalistycznej, rolki
do zbierania kłaczków z ubrań [przylepne], rolki do usuwania kłaczków, szczotki, szczotki do mycia, szczotki do zmywania, szczotki
do drapania, szczotki do szorowania, butów (szczotki do-), obuwie
(szczotki do-), szczotki do butów, szczotki do ubrań, szczotki do dywanów, szczotki do sprzątania, szczotki do włosów, szczotki do parkietu, szczotki do czyszczenia garnków, szczotki do czyszczenia
kominków, stojaki na szczotki klozetowe, szczotki do muszli klozetowych, nieelektryczne szczotki do dywanów, szczotki do czyszczenia
pojemników, szczotki do mycia butelek, szczotki i artykuły szczotkarskie, mopy, mopy obrotowe, mopy gałgankowe, miotły, miotły twarde, miotły do sprzątania, miotły do podłogi, miotły (kije do-) niemetalowe.
(111) 316059
(220) 2018 05 16
(151) 2018 11 20
(441) 2018 06 25
(732) FUNDACJA GLADIUS, Wrocław, PL.
(540) GFPOINT
(540)
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(210) 486001

Kolor znaku: biały, szary, czerwony
(531) 17.05.21, 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 chronografy, etui na smartfony, film kinematograficzny, grafika do pobrania do telefonów komórkowych, magnetyczne
nośniki danych, okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary
przeciwsłoneczne, pokrowce do tabletów, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań
cyfrowych, znaki cyfrowe, 25 bandany na szyję, berety, chustki, daszki, daszki do czapek, kamizelki, kurtki, koszulki z krótkim rękawem,
mundury, nakrycia głowy, odzież, pelerynki, 41 kultura fizyczna,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
loterii, organizowanie zawodów sportowych.
(111) 316060
(220) 2018 05 16
(210) 486027
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 30
(732) PREMIUM COOPERATION GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, czerwony
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 kursy szkoleniowe, usługi szkolenia personelu, organizowanie kursów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń,
usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
warsztatów [szkolenia], usługi w zakresie organizacji i prowadzenia
kursów szkoleniowych, usługi organizowania i prowadzenia warsztatów szkoleniowych.
(111) 316061
(220) 2018 02 05
(210) 481946
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 07
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA ZajadOff!
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 02.09.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe.
(111) 316062
(220) 2018 02 05
(210) 481948
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 07
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Owoce ogrodów
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 05.01.05, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, środki opatrunkowe, 32 wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 316063
(220) 2018 02 10
(210) 482250
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 02
(732) PHUP GNIEZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HURTOWNIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Gniezno, PL.
(540) P WERbank
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne,
środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i sub-

940

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

stancje dostosowane do użytku leczniczego łub weterynaryjnego,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry,
materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski
dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników,
fungicydy, herbicydy, chemiczne środki antykoncepcyjne, guma
z nikotyną do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, guma do żucia
do celów medycznych, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, homogenizowana żywność przystosowana do celów
medycznych, immunostymulanty, intymne preparaty nawilżające,
kolagen do celów medycznych, kompresy, korzenie lecznicze, lecznicze płyny do przemywania oczu, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche
szampony, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, lecznicze
środki do czyszczenia zębów, leki dla ludzi, leki dla celów weterynaryjnych, leki wzmacniające, maści do leczenia oparzeń słonecznych
lub odmrożeń, mydła lecznicze i dezynfekujące, nalewki do celów
medycznych, pieluchy, pielucho majtki, podpaski higieniczne, preparaty chemiczne do celów medycznych i lecznicze oraz odświeżające, szampony lecznicze, zioła lecznicze, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe lub
warzywne, soki owocowe lub warzywne, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, cydr, brzeczka, drinki, koktajle, lemoniada, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, orzeźwiające, od alkoholizowane, napoje sportowe, nektary, woda pitna, napoje gazowane,
33 alkoholowe ekstrakty owocowe, cydr, napoje alkoholowe owocowe, które to wszystkie nie zawierają whisky.

(111) 316064
(220) 2018 02 12
(210) 482285
(151) 2018 11 28
(441) 2018 05 07
(732) DZIEGIEĆ ALEKSANDRA ZIELONE LABORATORIUM, Jedlno
Pierwsze, PL.
(540) Zielone Laboratorium
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
do włosów, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, 35 usługi handlu detalicznego związane
ze sprzedażą kosmetyków, usługi sprzedaży detalicznej świadczone
on-line w zakresie kosmetyków, 44 doradztwo w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, usługi pielęgnacji urody.
(111) 316065
(220) 2018 02 13
(210) 482309
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 30
(732) BIOAGRIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Bio Agris
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty z mikroelementów dla roślin, preparaty regulujące wzrost roślin, alginiany [produkty żelujące i spulchniające]
do celów innych niż spożywcze, nawozy azotowe, preparaty stosowane w bakteriologii inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów innych, niż medyczne lub
weterynaryjne, materiały do filtracji [substancje roślinne], garbniki
roślinne, karbonyl do ochrony roślin, preparaty hamujące kiełkowanie warzyw, środki chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom], preparaty z mikroorganizmów inne, niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, środki do ochrony nasion, preparaty do nawożenia gleby,
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hormony przyspieszające dojrzewanie owoców, podłoża dla upraw
bezgruntowych [rolnictwo], preparaty do użyźniania gleby, 5 środki chwastobójcze, 31 sadzonki, 41 poradnictwo zawodowe [porady
w zakresie edukacji lub kształcenia], 44 usługi z zakresu szkółek roślinnych, niszczenie chwastów, ogrodnictwo, tępienie szkodników
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, pielęgnacja trawników.

(111) 316066
(220) 2018 02 28
(210) 482888
(151) 2018 09 27
(441) 2018 04 09
(732) B C U Trading L.L.C, Dubaj, AE.
(540) FUTUROCOIN
(510), (511) 9 oprogramowanie i programy komputerowe, programy i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych,
programy i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości
elektronicznej, obsługi transakcji walutowych, transakcji finansowych, oprogramowanie do pobrania w dziedzinie walut wirtualnych,
walut cyfrowych i kryptowalut, oprogramowanie komputerowe
do tworzenia, używania i uzyskiwania dostępu do technologii blockchain, software komputerowy do obsługi obrotu handlowego waluty wirtualnej, cyfrowej i kryptowalut, software komputerowy, mianowicie elektroniczna platforma finansowa dostosowująca płatności
i transakcje finansowe, sprzęt komputerowy do transferu waluty
wirtualnej i waluty tradycyjnej pomiędzy komputerami za pośrednictwem sieci komputerowych typu „każdy z każdym” (peer-to-peer), publikacje elektroniczne zawierające wiadomości i informacje
finansowe z dziedziny kryptowalut i technologii blockchain, 35 pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi konsultacji biznesowych dotyczące rynków walutowych, walut wirtualnych, walut
cyfrowych, kryptowalut i systemu blockchain, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych,
kryptowalut i systemu blockchain, usługi marketingowe w zakresie
funkcjonowania technologii blockchain, prognozy ekonomiczne,
ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, usługi rejestracji, transkrypcji, składu,
kompilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty
elektronicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, 36 usługi finansowe,
usługi walutowe, skomputeryzowane usługi finansowe dotyczące
obrotu walutowego, usługi transakcji finansowych, transakcje i operacje w walucie wirtualnej, walucie cyfrowej i kryptowalucie, usługi
przetwarzania transakcji pieniężnych opartych na systemie blockchain, usługi finansowe związane z walutami wirtualnymi, walutami
cyfrowymi i kryptowalutami, usługi inwestycji kapitałowych, inwestycje na rynku walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut,
obrót handlowy walut on-line w czasie rzeczywistym, zarządzanie
gotówką, mianowicie zapewnianie transferów elektronicznych
ekwiwalentów gotówki, usługi w zakresie transakcji wymiany walut
wirtualnych na zbywalne elektroniczne równoważne jednostki pieniężne o określonej wartości pieniężnej, usługi finansowe, mianowicie udostępnianie bezpiecznych opcji płatności członkom społeczności internetowej za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
poprzez używanie waluty tradycyjnej i waluty wirtualnej, usługi
doradztwa finansowego, organizowanie finansowania projektów
w zakresie emisji walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut,
analizy finansowe, przygotowywanie analiz finansowych w zakresie
rynków walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, usługi
informacji finansowej dotyczące walut, 38: usługi przesyłania informacji za pomocą komputera, usługi dostarczania łączności, w tym
poprzez terminale komputerowe, usługi udostępniania portalu z informacjami finansowymi, walutowymi, gospodarczymi, giełdowymi
oraz podatkowymi, usługi udostępniania platformy internetowej
używanej do inwestowania na rynku walut, walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, transmisja wirtualnej waluty i waluty w formie cyfrowej poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne,
usługi wymiany walut w sieci komputerowej typu „każdy z każdym”
(peer-to-peer), mianowicie elektroniczne transmisje danych finansowych za pośrednictwem terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, transmisje informacji finansowych za pośrednictwem
elektronicznych sieci komunikacyjnych,, 38 usługi przesyłania informacji za pomocą komputera, usługi dostarczania łączności, w tym
poprzez terminale komputerowe, usługi udostępniania portalu z informacjami finansowymi, walutowymi, gospodarczymi, giełdowymi
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oraz podatkowymi, usługi udostępniania platformy internetowej
używanej do inwestowania na rynku walut, walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, transmisja wirtualnej waluty i waluty
w formie cyfrowej poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, usługi
wymiany walut w sieci komputerowej typu „każdy z każdym” (peer-to-peer), mianowicie elektroniczne transmisje danych finansowych
za pośrednictwem terminali komputerowych i urządzeń elektronicznych, transmisje informacji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, 42 : hosting serwerów transakcyjnych, projektowanie i tworzenie platform oraz stron internetowych
do handlu elektronicznego, doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem platform i stron internetowych do handlu elektronicznego, usługi programowania komputerowego w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut i systemu blockchain,
usługi w zakresie tworzenia aktywów cyfrowych mogących stanowić
przedmiot obrotu.

(111) 316067
(220) 2018 03 17
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 30
(732) NATURAVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) O!BIO
(540)

(210) 483665

(531) 03.07.10, 03.07.16, 03.07.24, 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 5 substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, żywność dietetyczna i napoje dietetyczne przystosowane do celów leczniczych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, preparaty witaminowe, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, preparaty medyczne do odchudzania,
wody mineralne do celów leczniczych, napoje lecznicze, syropy
do użytku farmaceutycznego, wywary do użytku farmaceutycznego,
zioła lecznicze, herbata lecznicza, korzenie lekarskie, oleje lecznicze,
tran, tłuszcze do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, sole do celów medycznych, chleb dla diabetyków przystosowany do celów medycznych, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, mleczko pszczele do celów farmaceutycznych, zioła do palenia do celów leczniczych, papierosy beztytoniowe do celów leczniczych, guma do 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 wegetariańskie, ryby, owoce morza i mięczaki, ryby
mrożone, żywność przygotowywana z ryb, ryby przetworzone, przetworzone owoce morza, przetworzone owoce, warzywa i grzyby
(w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), warzywa w puszkach,
fasolka konserwowa, oliwki konserwowane, groszek konserwowy,
soja konserwowana spożywcza, korniszony, grzyby konserwowane,
sałatki warzywne, sałatki owocowe, przeciery warzywne, przecier
pomidorowy, przecier jabłkowy, pulpa owocowa, zupy, zupy jarzynowe, składniki do sporządzania zup, buliony, koncentraty rosołu,
ajvar, owoce kandyzowane, owoce lukrowane, owoce w puszkach,
przekąski na bazie owoców, skórki owocowe, marmolada, galaretki
jadalne, galaretki owocowe, białko do celów kulinarnych, pektyna
do celów spożywczych, olej z oliwek jadalny, olej słonecznikowy
do celów spożywczych, placki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane,
chipsy sojowe, chrupki ziemniaczane, chrupki owocowe, rodzynki, nasiona spożywcze, orzechy preparowane, orzeszki arachidowe
preparowane, migdały spreparowane, daktyle, mleko arachidowe,
mleko migdałowe, 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), przyprawy, lód,
czekolada, chałwa, napoje na bazie czekolady, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje kakaowe z mlekiem,
napoje na bazie kawy, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
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herbaty, preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nienaturalna,
aromaty inne niż oleje esencyjne, preparaty aromatyczne do żywności, esencje do gotowania, kasze spożywcze, kasza manna, kuskus,
preparaty zbożowe, płatki zbożowe, płatki owsiane, płatki kukurydziane, kukurydza prażona, chipsy, muesli, potrawy na bazie mąki,
bułki, ciasta, ciasto w proszku, ciasta mączne, herbatniki, makarony
spożywcze, pizze, kluski, placki, pierożki ravioli, paszteciki, potrawy
na bazie ryżu, przekąski wykonane z mąki sojowej, sushi, kapary, sosy
do sałatek, sosy mięsne, keczup, sos sojowy, mąka sojowa, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, dodatki glutenowe do celów kulinarnych, kit pszczeli, mleczko pszczele,
musy deserowe, desery mleczne, kleik spożywczy na bazie mleka,
galaretki owocowe, guma do żucia, desery lodowe, lody spożywcze, pieprz ziołowy, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, surowe
i nie przetworzone ziarna i nasiona, świeże owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, sadzonki, słód, karmy i pasze dla zwierząt, owoce
cytrusowe, rośliny strączkowe świeże, soczewica świeża, oliwki świeże, rabarbar, dynie, zioła ogrodowe świeże, jagody, grzyby, ziarna,
zboże w ziarnach nieprzetworzone, orzechy, sezam, otręby zbożowe,
ryż nieprzetworzony, ziarno do żywienia zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych, ściółka dla zwierząt, żwirek dla kota i dla małych
zwierząt, żywe zwierzęta, drób żywy, drób do hodowli, żywe ryby,
owoce morza i mięczaki, rośliny suszone do dekoracji, 32 piwo, wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty 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, napoje izotoniczne, 35 usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie żywności, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej w zakresie żywności, reklama i promocja
sprzedaży dla osób trzecich w zakresie żywności, usługi zaopatrzenia
osób trzecich w zakresie żywności, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, administrowanie
programami lojalności konsumenta, badania opinii 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 reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna,
bezpośrednia reklama pocztowa, reklama online, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 316068
(220) 2018 03 20
(210) 483792
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 30
(732) PHARMOVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płock, PL.
(540) GYMFOOD
(540)

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety w płynie, suplementy żywnościowe, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety dla niemowląt, herbaty lecznicze, ekstrakty
ziołowe i roślinne do celów leczniczych, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, aminokwasy do celów medycznych/leczniczych, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, w systemie online
artykułów związanych z żywnością, suplementami żywnościowymi
oraz suplementami diety, sprzedaż suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, herbat leczniczych,
ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych, witamin
i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, promocja na rzecz osób trzecich oraz usługi marketingowe w zakresie
suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety
w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, herbat leczniczych, ekstrak-
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tów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych, alg
do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów
medycznych/leczniczych, 40 przetwarzanie, obróbka i konserwowanie żywności, w tym owoców i warzyw, konserwowanie suplementów diety, konserwowanie herbat leczniczych z wykorzystaniem naturalnych konserwantów pochodzących z owoców i warzyw.

(111) 316069
(220) 2018 03 20
(210) 483793
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 30
(732) PHARMOVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Płock, PL.
(540) PharmoVit
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety w płynie, suplementy żywnościowe, suplementy diety dla
ludzi, suplementy diety dla niemowląt, herbaty lecznicze, ekstrakty
ziołowe i roślinne do celów leczniczych, witaminy i preparaty witaminowe, zioła lecznicze, aminokwasy do celów medycznych/leczniczych, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, w systemie online
artykułów związanych z żywnością, suplementami żywnościowymi
oraz suplementami diety, sprzedaż suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety w płynie, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, herbat leczniczych,
ekstraktów ziołowych i roślinnych do celów leczniczych, witamin
i preparatów witaminowych, alg do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów medycznych/leczniczych, promocja na rzecz osób trzecich oraz usługi marketingowe w zakresie
suplementów diety i preparatów dietetycznych, suplementów diety
w płynie, suplementów żywnościowych, suplementów diety dla ludzi, suplementów diety dla niemowląt, herbat leczniczych, ekstraktów ziołowych i roślinnych, witamin i preparatów witaminowych, alg
do spożycia przez ludzi, ziół leczniczych, aminokwasów do celów
medycznych/leczniczych, 40 przetwarzanie, obróbka i konserwowanie żywności, w tym owoców i warzyw, konserwowanie suplementów diety, konserwowanie herbat leczniczych z wykorzystaniem naturalnych konserwantów pochodzących z owoców i warzyw.
(111) 316070
(220) 2018 03 22
(210) 483883
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) SUŁAWA PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE VENTI, Mazańcowice, PL.
(540) VENTI
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.03.05, 26.11.05,
26.03.22, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 11 lampy klasyczne, lampy kryształowe, plafoniery, lampy akrylowe, lampy modelowane, plafoniery nowoczesne, kinkiety,
lampy biurkowe, abażury, klosze do lamp, lampy elektryczne, lampy
oświetleniowe, latarnie oświetleniowe, latarnie weneckie, obudowy lamp, oprawki do lamp elektrycznych, osłony do lamp, przyrządy ochronne do oświetlenia, urządzenia i instalacje do oświetlenia,
oświetlenie sufitowe, zawieszenia do lamp, żarówki oświetleniowe,
35 usługi w zakresie sprzedaży, usługi w zakresie franchisingu, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, promocja i reklama, organizowanie pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie sklepami detalicznymi, hurtowymi, internetowymi, usługi reklamowe, usługi reklamy
za pośrednictwem środków masowego przekazu: Internet, radio, telewizja, dystrybucja materiałów reklamowych.
(111) 316071
(151) 2018 09 28

(220) 2018 02 14
(441) 2018 04 23

(210) 482353
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(732) BRANQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Redzikowo, PL.
(540) Q-lock
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 bidony, butelki, buteleczki do oleju, butelki chłodnicze, 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 domowego, kotły, kubły na śmieci, pokrywki do garnków,
wyroby szklane, kryształowe, przybory kuchenne, pojemniki kuchenne, podgrzewacze butelek dla niemowląt, menażki, miednice, miski,
mopy, miotły, miksery domowe nieelektryczne, dozowniki mydła,
porcelana, naczynia 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-eksportowej, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w tym i za pośrednictwem globalnej sieci internetowej, a także wysyłkowej przyborów
kuchennych i gospodarstwa domowego, pojemniki do przechowywania żywności i transportu, promocja sprzedaży dla osób trzecich
towarów ujętych w wykazie towarów.
(111) 316072
(220) 2017 08 26
(151) 2018 01 24
(441) 2017 10 02
(732) DZIEDZIC ARTUR, Warszawa, PL.
(540) PRINT PACK HUB
(540)

(210) 475852

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencja public relations, agencje reklamowe, aktualizowanie informacji reklamowych w komputerowej bazie danych, dokonywanie uzgodnień w zakresie reklamy, doradztwo, konsultacje
i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, doradztwo
w dziedzinie zarządzania działalnością gospodarczą i marketingu,
dostarczanie biznesowych informacji marketingowych, dostarczanie
informacji marketingowych, dostarczanie informacji marketingowej,
dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron
internetowych, dostarczanie informacji na temat reklamy, elektroniczne publikowanie druków w celach reklamowych, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, informacja marketingowa,
kampanie marketingowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych w celu
wykorzystania ich jako strony internetowe, kompilacja ogłoszeń reklamowych do wykorzystania w formie stron internetowych, kompilacja ogłoszeń reklamowych do użytku w Internecie, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, kompilacja
reklam, marketing afiliacyjny, marketing bezpośredni, marketing dotyczący promocji, marketing finansowy, marketing handlowy [inny
niż sprzedaż], marketing imprez i wydarzeń, marketing internetowy,
marketing referencyjny, marketing towarów i usług na rzecz innych,
negocjowanie kontraktów reklamowych, oceny szacunkowe do celów marketingowych, oferowanie próbek produktów, ogłoszenia
drobne, opracowywanie i realizacja planów i koncepcji medialnych
i reklamowych, opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowych na rzecz innych, opracowywanie kampanii promocyjnych,
opracowywanie strategii i pomysłów marketingowych, optymaliza-

Nr 3/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

cja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej,
organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, organizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych, organizowanie losowania nagród w celach reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pisanie tekstów reklamowych do celów reklamowych
i promocyjnych, planowanie strategii marketingowych, pomoc dotycząca zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca
tożsamości korporacyjnej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca wizerunku firmy, pomoc w zarządzaniu w zakresie
promocji działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie reklamy, poszukiwania w zakresie patronatu, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, produkcja filmów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych
i reklam, produkcja nagrań wideo do celów reklamowych, produkcja
nagrań wideo w celach reklamowych, produkcja nagrań wideo w celach marketingowych, produkcja promocyjnych kaset wideo, dysków
wideo i nagrań audiowizualnych, produkcja reklam, produkcja wizualnych materiałów reklamowych, projektowanie badań marketingowych, projektowanie broszur reklamowych, projektowanie logo reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, projektowanie
ulotek reklamowych, promocja on-line sieci komputerowych i stron
internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on-line, promocja sprzedaży, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz innych, promocyjne usługi handlowe, promowanie działalności gospodarczej, promowanie projektów innych osób poprzez udostępnianie portfolio
on-line za pośrednictwem strony internetowej, promowanie [reklama] działalności gospodarczej, promowanie sprzedaży dla osób trzecich za pośrednictwem programów znaczków handlowych, promowanie sprzedaży przy użyciu mediów audiowizualnych, promowanie
sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem
imprez promocyjnych, promowanie sprzedaży usług [na rzecz osób
trzecich] poprzez przygotowywanie reklam, promowanie towarów
i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez preferowany przez klienta program, promowanie towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem programów kart lojalnościowych, promowanie towarów
i usług osób trzecich w Internecie, promowanie towarów i usług osób
trzecich za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych, promowanie towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem
programów kart rabatowych, promowanie towarów i usług osób
trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów
z programami promocyjnymi, promowanie towarów i usług osób
trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, promowanie
usług finansowych i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie usług ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, promowanie wydarzeń specjalnych, przygotowanie i rozmieszczanie reklam, przygotowanie materiałów reklamowych, przygotowywanie
audiowizualnych prezentacji do użytku w reklamie, przygotowywanie dokumentów reklamowych, przygotowywanie handlowych tekstów reklamowych, przygotowywanie i rozmieszczanie reklam, przygotowywanie i umieszczanie reklam zewnętrznych na rzecz osób
trzecich, przygotowywanie i umieszczanie reklam na rzecz osób trzecich, przygotowywanie kampanii reklamowych, przygotowywanie
list adresowych dla usług dystrybucji materiałów reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty [inne niż sprzedaż],
przygotowywanie materiałów reklamowych, przygotowywanie materiałów promocyjnych i merchandisingowych dla osób trzecich,
przygotowywanie planów marketingowych, przygotowywanie prezentacji w celach reklamowych, przygotowywanie publikacji reklamowych, przygotowywanie reklam, przygotowywanie reklam dla
osób trzecich, przygotowywanie reklam na zamówienie dla osób
trzecich, przygotowywanie reklam prasowych, publikacja reklam,
publikacja treści reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych, publikowanie druków do celów reklamowych w postaci
elektronicznej, publikowanie literatury reklamowej, publikowanie
materiałów i tekstów reklamowych, publikowanie materiałów rekla-
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mowych, publikowanie materiałów reklamowych on-line, publikowanie tekstów reklamowych, redagowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama banerowa, reklama bezpośredniej odpowiedzi, reklama biznesowych stron internetowych, reklama i marketing, reklama i usługi reklamowe, reklama na billboardach elektronicznych, reklama on-line poprzez komputerowe sieci komunikacyjne, reklama
on-line za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych on-line dla osób trzecich
poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, reklama towarów i usług
sprzedawców on-line za pośrednictwem przewodnika on-line
do przeszukiwania, reklama typu “płać za kliknięcie”, reklama w czasopismach, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama
w Internecie dla osób trzecich, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, 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 za pomocą marketingu bezpośredniego, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, reklama zewnętrzna, reklama związana z transportem i dostawą, reklamowanie samochodów na sprzedaż za pośrednictwem Internetu,
reklamowanie towarów innych sprzedawców, umożliwiając klientom
wygodne oglądanie i porównywanie towarów tych sprzedawców,
reklamowanie usług innych dostawców, umożliwiając klientom dogodne obejrzenie i porównanie usług tych dostawców, tworzenie
tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy on-line, przygotowywanie reklam prasowych, reprodukcja materiału reklamowego,
rozwój kampanii promocyjnych dla przedsiębiorstw, skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, sporządzanie raportów
do celów marketingowych, telemarketing, testowanie marki, tworzenie reportaży reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie on-line przewodników reklamowych zawierających towary i usługi osób trzecich
prowadzących handel on-line w Internecie, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, udostępnianie
raportów marketingowych, udzielanie informacji dotyczących marketingu, udzielanie informacji związanych z reklamą, umieszczanie
reklam, usługi agencji marketingowych, usługi agencji reklamowych,
usługi dopasowywania w ramach sieci reklamowej on-line ułatwiające nawiązywanie kontaktów między reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi informacyjne dotyczące reklamy, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania
sponsorów, usługi marketingowe, usługi marketingowe świadczone
za pomocą sieci cyfrowych, usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, usługi marketingu bezpośredniego,
usługi ogłoszeniowe do celów reklamowych, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, usługi promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem środków audiowizualnych, usługi promocyjne
i reklamowe, usługi promocyjno-marketingowe przy użyciu mediów
audiowizualnych, usługi public relations, usługi redaktorów w zakresie pisania tekstów do celów promocyjnych, usługi reklamowe, usługi reklamowe dotyczące gazet, usługi reklamowe dotyczące usług
finansowych, usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe dotyczące hoteli, usługi reklamowe dotyczące inwestycji finansowych, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamowe
i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone kanałów łącznościowych, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi reklamowe i promocyjne, usługi reklamowe
i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne
oraz dotyczące ich konsultacje, usługi reklamowe i promocyjne przy
wykorzystaniu telewizji, radia, poczty, usługi reklamowe i promocyjne [publicity], usługi reklamowe mające na celu promowanie handlu
elektronicznego, usługi reklamowe na rzecz innych, usługi reklamowe, promocyjne i public relations, usługi reklamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości marki, usługi reklamowe
ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość
społeczeństwa w zakresie kwestii i inicjatyw środowiskowych, usługi
reklamowe, w szczególności w zakresie promocji towarów, usługi reklamowe, w tym reklama on-line w sieci komputerowej, usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczące franchisingu,
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usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, usługi reklamowe
w zakresie komercjalizacji nowych produktów, usługi reklamowe
za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe za pośrednictwem
bazy danych, usługi reklamowe związane z książkami, usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi
reklamowe związane z przemysłem pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe związane z przemysłem transportowym, usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, usługi reklamowe związane
z pojazdami samochodowymi, usługi reklamy graficznej, usługi reklamy prasowej, usługi reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie marketingu produktów, usługi w zakresie marketingu gospodarczego,
usługi w zakresie marketingu baz danych, usługi w zakresie oceny
marki, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw
za pośrednictwem Internetu i innych mediów, usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za pośrednictwem
środków audiowizualnych, usługi w zakresie promocji, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie publikowania tekstów
reklamowych, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi
w zakresie reklamy prasowej, usługi w zakresie reklamy cyfrowej,
usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie strategii rozwoju marki, usługi w zakresie tożsamości
korporacyjnej, usługi w zakresie tworzenia marki, usługi w zakresie
tworzenia marki (reklama i promocja), usługi w zakresie wyceny marki, usługi w zakresie zakupu środków przekazu [miejsca i czasu w mediach], usługi wprowadzania produktów na rynek, usługi zarządzania społecznością on-line, usługi związane z publiczną prezentacją
produktów, wprowadzanie na rynek nowych produktów, wsparcie
w dziedzinie komercjalizacji produktów, wydawanie i aktualizacja
tekstów reklamowych, wydawanie ulotek reklamowych, wykonywanie materiałów reklamowych, wynajem materiałów reklamowych,
wynajem pomocy reklamowych, wynajem tablic do celów reklamowych, wynajmowanie wszelkich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketingowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie urządzeń reklamowych, wyświetlanie
reklam dla osób trzecich, zamieszczanie ogłoszeń dla osób trzecich,
zawieranie umów reklamowych na rzecz innych, zawieranie umów
w zakresie reklamy i promocji na rzecz osób trzecich, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, zestawianie
reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie
prenumeratą gazet [dla osób trzecich], administrowanie sprzedażą,
agencje eksportowe i importowe, agencje importowe i eksportowe,
analiza cen, doradztwo w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów i usług, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży
samochodów, elektroniczne przetwarzanie zamówień, gromadzenie, na rzecz innych osób, różnych usług ubezpieczeniowych w celu
umożliwienia klientom wygodnego porównywania i kupowania tych
usług, gromadzenie proponowanych ofert w przetargach, (zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, informacje i doradztwo w zakresie handlu zagranicznego, informacje na temat metod sprzedaży,
konsultacje w zakresie technik sprzedaży i programów sprzedaży,
nabywanie towarów i usług dla innych firm, nabywanie towarów
w imieniu innych przedsiębiorstw, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich za pośrednictwem systemów telekomunikacji, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów,
notowania cenowe towarów lub usług, organizacja subskrypcji
do czasopism w formacie elektronicznym, organizacja subskrypcji
mediów informacyjnych, organizacja subskrypcji pakietów medialnych, organizacja subskrypcji pakietów informacyjnych, organizacja
subskrypcji usług internetowych, organizowanie prenumeraty publikacji dla osób trzecich, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych w związku z zakupem i sprzedażą produktów, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
organizowanie subskrypcji w zakresie publikacji on-line dla osób
trzecich, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], organizowanie zakupów zbiorowych, organizowanie
zakupu towarów na rzecz osób trzecich, porady odnośnie handlu
wymiennego, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w nabywaniu usług telematycznych, telefonicznych lub
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komputerowych [Internet], pośrednictwo w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie
kontraktów na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów [dla
osób trzecich], pozyskiwanie umów kupna i sprzedaży towarów
i usług, na rzecz innych, pozyskiwanie umów na rzecz innych, odnośnie kupna i sprzedaży towarów, pozyskiwanie umów na rzecz osób
trzecich związanych ze sprzedażą towarów, pozyskiwanie umów
na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, pozyskiwanie umów
na zakup i sprzedaż towarów i usług, prenumeraty dzienników elektronicznych, prenumerowanie gazet, procedury administracyjne
związane ze składaniem zleceń kupna za pośrednictwem telefonu
lub komputera, procedury administracyjne związane ze składaniem
zleceń kupna za pośrednictwem komputera, procedury administracyjne związane z roszczeniami gwarancyjnymi, przygotowanie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, przygotowanie prezentacji do celów handlowych, przygotowywanie prezentacji
w celach handlowych, przygotowywanie prezentacji do celów działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi w zakresie składania zamówień on-line, skomputeryzowane zamówienia towarów,
subskrypcje pakietów mediów informacyjnych, świadczenie usług
porównania cen on-line, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, usługi agencji eksportowo-importowych, usługi agencji eksportowych, usługi agencji importowo-eksportowych, usługi
agencji importowych, usługi agencji zakupu, usługi aukcyjne, usługi
automatycznego zamawiania ponownego na rzecz firm, usługi biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów na rzecz osób trzecich, usługi doradcze dotyczące zakupu towarów w imieniu firm, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie nabywania towarów dla osób trzecich,
usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, usługi porównywania cen, usługi importowo-eksportowe, usługi konsultacyjne
w zakresie nabywania towarów i usług, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów
prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi
pośrednictwa i doradztwa handlowego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu czasu reklamowego i powierzchni reklamowych, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, usługi składania zamówień
hurtowych, usługi prenumeraty gazet, usługi prenumeraty gazet dla
osób trzecich, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą Internetu, usługi w zakresie analizy cen, usługi w zakresie nabywania bonów na rzecz innych, usługi w zakresie nabywania dla
osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie promocji eksportu, usługi w zakresie składania zamówień [dla osób trzecich],
usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie
zamówień on-line, usługi zarządzania sprzedażą, usługi zlecania
na zewnątrz w zakresie organizacji zaopatrzenia towarów na rzecz
innych, załatwianie prenumeraty książek, recenzji, gazet lub komiksów, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, zarządzanie w zakresie zamówień, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, zarządzanie w zakresie zamówień zakupowych, zawieranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy on-line, administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw,
administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie działalnością
gospodarczą, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, badania dotyczące działalności gospodarczej, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo dla przedsiębiorstw przemysłowych lub
handlowych w zakresie prowadzenia firmy, doradztwo handlowe
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo i informacja
o działalności gospodarczej, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo i zarządzanie biznesowe
w zakresie wprowadzania nowych produktów na rynek, doradztwo
w zarządzaniu przemysłowym, w tym analizy kosztów i zysków, dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych

Nr 3/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji dotyczących
kontaktów handlowych i biznesowych, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, konsultacje dotyczące optymalizacji wyszukiwarek, konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, monitorowanie poziomu sprzedaży dla osób trzecich, nabywanie przedsiębiorstw,
nadzór nad działalnością gospodarczą, nadzór nad zarządzaniem
działalnością gospodarczą, negocjowanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich,
opracowywanie strategii przedsiębiorstw, organizacja działalności
gospodarczej, organizacja zarządzania działalnością gospodarczą,
organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych, outsourcing
[doradztwo biznesowe], planowanie dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, mianowicie wyszukiwanie partnerów do fuzji
i przejęć oraz dla przedsiębiorstw, planowanie działalności gospodarczej, planowanie spotkań biznesowych, planowanie strategiczne
dla działalności gospodarczej, planowanie sukcesji w firmach, planowanie w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc biznesowa przy prowadzeniu przedsiębiorstw, pomoc dla przedsiębiorstw przemysłowych w zakresie prowadzenia ich interesów,
pomoc dla przedsiębiorstw handlowych w zarządzaniu ich interesami, pomoc przy prowadzeniu franszyz, pomoc przy zakładaniu
przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc w organizowaniu
działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca franchisingu, pomoc
w zakresie działalności gospodarczej dotycząca tworzenia przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie planowania działalności gospodarczej, pomoc w zakresie zarządzania i działalności przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą, pomoc w zakresie zarządzania działalnością handlową, pomoc w zarządzaniu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą lub zadaniami handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu korporacyjnym, pomoc w zarządzaniu na rzecz organizacji przemysłowych, pomoc w zarządzaniu
przedsiębiorstwami związana z organizowaniem przedsiębiorstw
na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem
dla firm handlowych i przemysłowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach franchisingu, pomoc w zarządzaniu
przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zarządzaniu
sprawami biznesowymi, pomoc w zarządzaniu sprawami gospodarczymi, pomoc w zarządzaniu sprawami biznesowymi lub działaniami
handlowymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, porady w zakresie działalności gospodarczej, prowadzenie rejestrów
firm [dla osób trzecich], prowadzenie rejestrów firm, przetwarzanie
danych do celów administracyjnych, przygotowywanie badań dotyczących spraw z zakresu działalności gospodarczej, przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością gospodarczą, przygotowywanie opracowań projektów dotyczących tematyki działalności
gospodarczej, przygotowywanie pokazów dźwiękowych i/lub wizualnych na rzecz firm, skomputeryzowane zarządzanie działalnością
gospodarczą [na rzecz osób trzecich], sporządzanie raportów dotyczących projektów w zakresie działalności gospodarczej, sporządzanie raportów ekonomicznych, świadczenie pomocy w zakresie działalności gospodarczej, świadczenie usług badań rynkowych, świadczenie
usług zarządzania biznesowego w zakresie przetwarzania danych dotyczących sprzedaży w ramach globalnej sieci komputerowej, usługi
administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do zakładów
ubezpieczeniowych, usługi administrowania działalnością gospodarczą w dziedzinie transportu, usługi agencyjne w zakresie organizowania prezentacji osób w celach biznesowych, usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze w zakresie analizy
biznesowej, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
usługi konsultacyjne w zakresie działalności gospodarczej i usługi
informacji o działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, usługi ekspertów do spraw efektywności działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi ekspertów w zakresie wydajności przedsiębiorstw, usługi
informacji o działalności gospodarczej i usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi inspekcji i unowocześniania procesów biznesowych, usługi nawiązywania kontaktów zawodowych,
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usługi on-line z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych,
usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami
z klientami, usługi planowania dla przedsiębiorstw, usługi pośrednictwa w handlu, usługi przedstawicielstw handlowych, usługi szacowania ryzyka w działalności gospodarczej, usługi świadczone przez
franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi,
usługi w zakresie badań dotyczących działalności gospodarczej,
usługi w zakresie business intelligence [analityki biznesowej], usługi
w zakresie działalności gospodarczej dotyczące organizacji wspólnych przedsięwzięć, usługi w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zakładania przedsiębiorstw, usługi w zakresie ekspertyzy
dotyczącej działalności gospodarczej, usługi w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie inspekcji działalności gospodarczej,
usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami gospodarczymi, usługi w zakresie planowania działalności
gospodarczej, usługi w zakresie planowania działalności gospodarczej dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie planowania i ustalania
strategii działalności gospodarczej, usługi w zakresie sprawozdań
rynkowych, usługi w zakresie strategii biznesowych, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą związane z nabywaniem przedsiębiorstw, usługi zarządzania biznesowego w zakresie rozwoju
przedsiębiorstw, usługi zarządzania działalnością gospodarczą dotyczące handlu elektronicznego, usługi zarządzania łańcuchem dostaw, usługi zlecania na zewnątrz w postaci załatwiania umów
o świadczenie usług na rzecz innych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem i planowania, wsparcie w dziedzinie zarządzania działalnościami gospodarczymi, wsparcie w dziedzinie zarządzania
biznesowego w zakresie franchisingu, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franszyzę,
wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, ekspertyzy w zakresie wydolności przedsiębiorstw, wynajem maszyn biurowych, wynajem urządzeń biurowych, zarządzanie biznesowe zakładami ubezpieczeń oraz firmami
brokerskimi na zasadzie podwykonawstwa, zarządzanie działalnością gospodarczą [dla osób trzecich], zarządzanie działalnością handlową, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu,
zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie firmą [na rzecz
osób trzecich], zarządzanie planami dotyczącymi preferowanych dostawców, zarządzanie procesami biznesowymi i doradztwo w tym
zakresie, zarządzanie procesami gospodarczymi i doradztwo w tym
zakresie, zarządzanie projektami działalności gospodarczej [dla osób
trzecich], zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie w działalności
handlowej, agencje informacji handlowej [udostępnianie informacji
dotyczących działalności gospodarczej, na przykład marketingu lub
danych demograficznych], agencje informacji handlowej, aktualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej w komputerowej bazie danych, analiza cen i kosztów w związku z utylizacją, usuwaniem, transportem i recyklingiem odpadów, analiza danych
biznesowych, analiza informacji w zakresie działalności gospodarczej, analiza ocen dotyczących zarządzania działalnością gospodarczą, analiza położenia (stanu) firmy, analiza statystyk dotyczących
działalności gospodarczej, analiza systemów zarządzania działalnością gospodarczą, analiza trendów biznesowych, analiza trendów
marketingowych, analiza zarządzania w biznesie, analiza zysków biznesowych, analizy biznesowe rynków, analizy ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, analizy funkcjonowania firm, analizy
gospodarcze, analizy kosztów, analizy kosztów i korzyści, analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, analizy
rynku, analizy statystyk handlowych, badania biznesowe, badania
dla celów działalności gospodarczej, badania dotyczące działalności
gospodarczej dla nowych przedsiębiorstw, badania dotyczące informacji biznesowych, badania dotyczące informacji na temat firm, badania ekonomiczne do celów działalności gospodarczej, badania
i ankiety w zakresie działalności gospodarczej, badania informacji
dotyczących działalności gospodarczej, badania projektów dotyczących działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania rynku
i analizy biznesowe, badania statystyczne przedsiębiorstw, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, badania w zakresie biznesu,
badania w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, badania w zakresie wydajności działalności gospodarczej, badania

946

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, biznesowe oceny
i wyceny w sprawach handlowych, doradztwo w zakresie analizy biznesowej, dostarczanie danych dotyczących działalności gospodarczej, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych on-line, dostarczanie informacji dotyczących działalności gospodarczej,
dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych on-line, dostarczanie informacji handlowych za pośrednictwem komputerowej
bazy danych, dostarczanie informacji handlowych, dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych, dostarczanie informacji handlowych związanych z przedsiębiorstwami, dostarczanie informacji o przedsiębiorstwach handlowych oraz informacji
handlowych za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych,
dostarczanie informacji statystycznych dotyczących biznesu, dostarczanie informacji w dziedzinie zarządzania czasem, dostarczanie
skomputeryzowanych danych statystycznych, dostarczanie skomputeryzowanych danych w zakresie działalności gospodarczej, dostarczanie skomputeryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekonomiczne prognozy, handlowe wyceny,
informacja handlowa, informacja handlowa [działalność gospodarcza], informacja handlowa wspomagana komputerowo, informacja
i badania w zakresie działalności gospodarczej, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, informacja
o działalności gospodarczej i informacja handlowa, informacja
o działalności gospodarczej, informacja w sprawach działalności gospodarczych, informacje i opinie ekspertów dotyczące firm i przedsiębiorstw, ocena możliwości dla działalności gospodarczej, ocena
możliwości w zakresie działalności gospodarczej, opracowywanie
sprawozdań i badań rynkowych, pisanie opracowań dotyczących badań w zakresie działalności gospodarczej, pomoc, usługi doradcze
i konsultacje w zakresie analizy biznesowej, porównywanie rozwiązań w działalności gospodarczej (ocena praktyk w organizacji działalności gospodarczej), poszukiwania przejęć firm, pozyskiwanie i dostarczanie informacji statystycznych i cenowych dotyczących handlu
i działalności gospodarczej, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, prognozowanie wydarzeń
gospodarczych, prognozy ekonomiczne do celów prowadzenia działalności gospodarczej, prognozy i analizy ekonomiczne, prowadzenie
badań w zakresie wewnętrznej komunikacji firmy, przeprowadzanie
ankiet badawczych on-line z zakresu zarządzania firmą, przeprowadzanie badań w zakresie wykonalności działalności gospodarczej,
przeprowadzanie badań w zakresie działalności gospodarczej, przeprowadzanie wycen przedsiębiorstw, przygotowywanie i kompilacja
raportów, informacji biznesowych i handlowych, raporty i badania
rynkowe, rozpowszechnianie danych w zakresie działalności gospodarczej, rozpowszechnianie informacji gospodarczych, rozpowszechnianie informacji biznesowych, rozpowszechnianie informacji handlowych, skomputeryzowane badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie
ocen możliwości biznesowych, skomputeryzowane usługi w zakresie
informacji dotyczących działalności gospodarczej, specjalistyczne
wyceny i raporty w zakresie spraw dotyczących działalności gospodarczej, sporządzanie ankiet biznesowych, sporządzanie raportów
biznesowych, sporządzanie raportów gospodarczych, sporządzanie
raportów handlowych, statystyczne badania biznesowe, statystyczne badania rynkowe, strategiczna analiza biznesowa, świadczenie
usług w zakresie katalogów informacji handlowych on-line, udostępnianie analiz sprzedaży, udostępnianie biznesowych informacji statystycznych, udostępnianie informacji dotyczących handlu zagranicznego, udostępnianie informacji na temat handlu zagranicznego,
udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, udostępnianie informacji biznesowych w dziedzinie mediów społecznościowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie informacji
handlowych, udostępnianie informacji dotyczących przetwarzania
danych, udostępnianie informacji dotyczących handlu, udostępnianie informacji z zakresu działalności gospodarczej, również za pośrednictwem Internetu, sieci kablowych lub innych form przekazu
danych, udostępnianie informacji biznesowych dla przedsiębiorstw,
udostępnianie katalogów informacji biznesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych on-line w Internecie, udostępnianie katalogów witryn internetowych osób trzecich w celu upraszczania
transakcji biznesowych, udostępnianie skomputeryzowanych danych związanych z działalnością gospodarczą, udostępnianie skomputeryzowanych informacji handlowych, udostępnianie skompute-
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ryzowanych informacji związanych z dokumentacją gospodarczą,
udzielanie informacji biznesowych za pośrednictwem globalnych
sieci komputerowych, udzielanie informacji handlowych, udzielanie
informacji o działalności gospodarczej dotyczących spółek typu joint
venture, udzielanie informacji o działalności gospodarczej dotyczących franchisingu, udzielanie informacji z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą, usług outsourcingu w dziedzinie analityki
biznesowej, usługi agencji informacji handlowej, usługi agencji informacyjnej w zakresie działalności gospodarczej, usługi dotyczące badania i informacji w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi dotyczące informacji i badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
usługi informacji biznesowej, usługi informacyjne dotyczące przedsiębiorstw, usługi informacyjne dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie
wyboru nabywanych towarów, usługi informacyjne i doradcze dotyczące taryf, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej
udostępniane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi porównywania rozwiązań w działalności gospodarczej,
usługi przeglądu prasy, usługi w zakresie analiz dotyczących działalności gospodarczej, usługi w zakresie analizy danych dotyczących
działalności gospodarczej, usługi w zakresie badań w dziedzinie
działalności gospodarczej, usługi w zakresie badania rynku, usługi
w zakresie informacji handlowej, usługi w zakresie informacji rynkowych dotyczących poziomu indeksów, usługi w zakresie informacji
handlowych dostarczanych poprzez dostęp do komputerowych baz
danych, usługi w zakresie informacji ekonomicznej dla celów działalności gospodarczej, usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie informacji rynkowej związane ze statystykami rynkowymi, usługi w zakresie informacji
rynkowej dotyczące raportów handlowych, usługi w zakresie oceny
kosztów, usługi w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, usługi
w zakresie statystycznych informacji biznesowych, usługi w zakresie
statystycznej analizy i sprawozdań do celów biznesowych, usługi
w zakresie udostępniania informacji dotyczących handlu zagranicznego, usługi w zakresie wywiadu gospodarczego w odniesieniu
do działalności gospodarczej usługi wyceny działalności gospodarczej, wycena firm, wyceny dotyczące spraw handlowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach przemysłowych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością
gospodarczą w przedsiębiorstwach handlowych, wyceny dotyczące
zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach specjalistycznych, wyceny dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą w przedsiębiorstwach, wyceny handlowe, zbieranie i analizy
informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, 41 elektroniczna publikacja tekstów i druków innych niż reklamowe, w Internecie, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, komputerowy skład drukarski [DTP], konsultacje edytorskie, multimedialne wydania czasopism, multimedialne wydania
gazet, multimedialne wydania magazynów, multimedialne wydania
publikacji elektronicznych, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do celów
innych niż reklamowe, pisanie tekstów [innych niż teksty reklamowe], programowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez
Internet, publikacja czasopism, publikacja broszur, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, publikacja gazet elektronicznych on-line, publikacja i redagowanie książek, publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja kalendarzy, publikacja
kalendarzy imprez, publikacja książek i czasopism elektronicznych
on-line (nie do pobrania), publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, publikacja materiałów edukacyjnych, publikacja multimedialna materiałów drukowanych, publikacja podręczników użytkownika, publikacja prac naukowych,
publikacja tekstów w postaci nośników elektronicznych, publikacja
treści redakcyjnych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, publikacje multimedialne, publikowanie, publikowanie czasopism, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej w Internecie, publikowanie dokumentów,
publikowanie dokumentów z dziedziny szkolenia, nauki, prawa publicznego i spraw socjalnych, publikowanie drogą elektroniczną, publikowanie druków w formie elektronicznej w Internecie, publikowanie druków, również w formie elektronicznej innych niż do celów
reklamowych, publikowanie druków w formie elektronicznej, publi-
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kowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej, publikowanie elektroniczne, publikowanie gazet,
periodyków, katalogów i broszur, publikowanie gazety dla klientów
w Internecie, publikowanie książek, publikowanie książek, czasopism, publikowanie książek edukacyjnych, publikowanie książek
i czasopism elektronicznych w systemie on-line, publikowanie książek i recenzji, publikowanie książek instruktażowych, publikowanie
książek, magazynów, almanachów i czasopism, publikowanie książek związanych z technologią informacyjną, publikowanie literatury
instruktażowej, publikowanie materiałów drukowanych dotyczących
praw własności intelektualnej, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie materiałów drukowanych innych niż teksty reklamowe, publikowanie materiałów drukowanych innych niż teksty reklamowe, w formie elektronicznej, publikowanie materiałów
drukowanych i publikacji drukowanych, publikowanie materiałów
multimedialnych on-line, publikowanie materiałów na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych, publikowanie multimedialne
magazynów, czasopism i gazet, publikowanie multimedialne książek,
publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie plakatów,
publikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie podręczników dotyczących zarządzania biznesowego, publikowanie podręczników, publikowanie przewodników edukacyjnych i szkoleniowych, publikowanie recenzji, publikowanie tekstów, publikowanie tekstów
edukacyjnych, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
publikowanie tekstów w postaci płyt CD-ROM, publikowanie ulotek,
redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), redagowanie
tekstów pisanych, redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, sprawozdania wiadomości, świadczenie usług w zakresie studiów nagrań wideo, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania,
udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji on-line [nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], udostępnianie publikacji elektronicznych on-line (nie do pobrania),
udostępnianie publikacji elektronicznych on-line [niepobieralnych],
udostępnianie publikacji elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do pobrania, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, udzielanie informacji
związanych z publikowaniem, usługi agencji w zakresie sprzedaży
wiadomości dla branży nadawczej, usługi agencji w zakresie sprzedaży reportaży do kilku stacji, usługi doradcze w zakresie publikowania, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji książek, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, usługi konsultacyjne
związane z publikowaniem tekstów pisanych, usługi pisania blogów,
usługi pisania tekstów, usługi pisania tekstów na potrzeby niereklamowe, usługi publikacji, usługi publikowania w niewielkim nakładzie, usługi reporterskie, usługi w zakresie opracowania graficznego
inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie publikacji biuletynów, usługi w zakresie publikacji przewodników, usługi w zakresie
publikacji książek, usługi w zakresie publikowania on-line, usługi wydawania publikacji periodycznych i nieperiodycznych innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze w zakresie tekstów
elektronicznych, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, usługi wydawnicze w zakresie książek
i czasopism, usługi wydawnicze, z wyjątkiem prac drukarskich, usługi
wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi związane z pisaniem scenariuszy, wydawanie biuletynów, wydawanie czasopism, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, wydawanie gazet, wydawanie katalogów, wydawanie
prospektów, wypożyczanie czasopism, wypożyczanie gazet i czasopism.

(111) 316073
(220) 2018 03 28
(210) 484164
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) BASEL OLTEN PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MINCER
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, balsamy
do celów kosmetycznych, emulsje do ciała, kosmetyczne peelingi
do ciała, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, kosmetyki
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do makijażu, błyszczyki do ust, pomadki do ust, kosmetyki do brwi:
ołówki do brwi, tusze do rzęs, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do demakijażu, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
kosmetyki do włosów: farby do włosów, lakier do włosów, odżywki
do włosów, maski kosmetyczne: płyny do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, suche szampony, szampony, mydła
i żele, patyczki z watą do celów kosmetycznych, płyny po goleniu,
preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny
intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], bawełniane płatki kosmetyczne, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty kosmetyczne do kąpieli, sole do kąpieli, produkty perfumeryjne,
perfumy, woda kolońska, woda perfumowana, olejki eteryczne, zestawy kosmetyków, 5 kremy lecznicze, kremy dla dzieci [lecznicze],
lecznicze kremy do ust, lecznicze peelingi do twarzy, lecznicze pudry
dla niemowląt, nasączone płatki lecznicze, olejki lecznicze, preparaty
do kąpieli, lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, leki wydawane bez recepty, preparaty witaminowe,
suplementy dietetyczne i odżywcze: środki sanitarne do celów medycznych, toniki do skóry [lecznicze]: żele antybakteryjne, żywność
dla niemowląt .

(111) 316074
(220) 2018 04 17
(210) 484948
(151) 2018 09 18
(441) 2018 05 21
(732) CTO KLECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) DIGIWETSYSTEM
(510), (511) 1 kleje do tapetowania, 19 powłoki (materiały budowlane), materiały budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, materiały budowlane z materiałów z tworzyw sztucznych,
27 winylowe pokrycia ścian, tapety sufitowe, tapety tekstylne, tapety
winylowe, tapety z tworzyw sztucznych.
(111) 316075
(220) 2018 03 20
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk, PL.
(540) WYDZIAŁ
NAUK
SPOŁECZNYCH
GDAŃSKIEGO
(540)

(210) 483762
UNIWERSYTETU

Kolor znaku: granatowy
(531) 24.01.08, 24.01.16, 24.01.17, 24.09.05, 24.09.09, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa wyższego
polegająca na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów zaocznych oraz studiów doktoranckich, studiów
podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych, nauczanie
korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych kierunkach edukacji, usługi rekrutacji na studia wyższe, usługi doradztwa w sprawie
wyboru kierunku zawodowego, usługi dokształcania zawodowego,
organizowanie, prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji,
kongresów i zjazdów w celach naukowych i edukacyjnych, informacja o edukacji, usługi biblioteczne polegające na udostępnianiu
i prezentacji zbiorów, książek, audiobooków, nagrań dźwiękowych,
nagrań audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego
przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej, usługi w zakresie kształcenia
i promowania kadr naukowych polegające na nadawaniu tytułów
naukowych, poradnictwo zawodowe, usługi organizowania i prowadzenia obozów sportowych dla młodzieży akademickiej, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych dla młodzieży akademickiej, usługi tłumaczenia z i na języki obce oraz z użyciem języka
migowego, usługi naukowo-badawczych pracowni i laboratoriów
specjalistycznych, usługi organizowania konkursów edukacyjnych,
usługi publikacji elektronicznej on-line książek i periodyków na rzecz
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osób trzecich, usługi publikowania analogowych książek i wydawnictw naukowych i popularyzatorskich, usługi publikowania tekstów
innych niż teksty reklamowe, usługi realizacji spektakli teatralnych
i telewizyjnych, usługi organizowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pedagogicznych na różnych poziomach kształcenia, usługi
przygotowywania i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych,
usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wystaw i ekspozycji
muzealnych i edukacyjnych, Informacja o powyższych usługach.

(111) 316076
(220) 2018 03 21
(210) 483876
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) CERAMPOL TOMCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, RabkaZdrój, PL.
(540) CERAMPOL
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, żółty, biały
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.14
(510), (511) 1 kleje do płytek ceramicznych, 11 akcesoria do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria łazienkowe, baterie do umywalek, baterie do wanien, baterie kranowe, baterie mieszające
do umywalek, baterie prysznicowe, baterie sztorcowe do umywalek,
bidety, brodziki, brodziki do pryszniców, deski do muszli klozetowych, deski sedesowe, fontanny-umywalki, jednouchwytowe baterie umywalkowe, kabiny do natrysków, kabiny kąpielowe, kabiny
natryskowe, klapy desek sedesowych, krany, krany automatyczne,
krany bezdotykowe, krany do bidetów, krany do umywalek, miski
klozetowe, muszle klozetowe, muszle klozetowe ze zintegrowanymi
bidetowymi dyszami wodnymi, natryski, prysznice, panele prysznicowe, pisuary, płuczki ustępowe, postumenty do umywalek, prysznice, przelewy wannowe, rączki do prysznica, rączki do spłuczek,
ścianki do kabin prysznicowych, ścianki do przegród prysznicowych,
sedesy z czyszczącym strumieniem wody, słuchawki będące akcesoriami do pryszniców, spryskiwacze do baterii, szafki łazienkowe
z umywalkami podłączonymi do źródła wody, szklane kabiny prysznicowe, umywalki łazienkowe, umywalki łazienkowe na postumencie, umywalki wbudowane w szafki, urządzenia do kąpieli, wanny
łazienkowe, wanny prysznicowe, wanny z dyszami powietrznymi,
wanny z natryskiem, wanny z urządzeniami pomagającymi wejście
do nich, wyroby sanitarne wykonane z porcelany, wyroby sanitarne
wykonane z kamienia, zestawy prysznicowe, 19 ceramiczne płytki
na podłogi wewnętrzne, ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne,
ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki podłogowe do budynków, ceramiczne płytki
ścienne, glazurowane ceramiczne płytki podłogowe, glazurowane
ceramiczne płytki ścienne, glazurowane płytki ceramiczne, płytki
ceramiczne, płytki ceramiczne do podłóg i wykładzin, płytki ceramiczne do podłóg i okładzin, płytki ceramiczne na podłogi, płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne, ścienne płytki ceramiczne, 35 prowadzenie punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących
towarów: kleje do płytek ceramicznych, akcesoria do pryszniców,
akcesoria do umywalek, akcesoria łazienkowe, baterie do umywalek,
baterie do wanien, baterie kranowe, baterie mieszające do umywalek, baterie prysznicowe, baterie sztorcowe do umywalek, bidety,
brodziki, brodziki do pryszniców, deski do muszli klozetowych, deski
sedesowe, fontanny-umywalki, jednouchwytowe baterie umywalkowe, kabiny do natrysków, kabiny kąpielowe, kabiny natryskowe, klapy
desek sedesowych, krany, krany automatyczne, krany bezdotykowe,
krany do bidetów, krany do umywalek, miski klozetowe, muszle klozetowe, muszle klozetowe ze zintegrowanymi bidetowymi dyszami
wodnymi, natryski, prysznice, panele prysznicowe, pisuary, płuczki
ustępowe, postumenty do umywalek, prysznice, przelewy wannowe, rączki do prysznica, rączki do spłuczek, ścianki do kabin prysznicowych, ścianki do przegród prysznicowych, sedesy z czyszczącym
strumieniem wody, słuchawki będące akcesoriami do pryszniców,
spryskiwacze do baterii, szafki łazienkowe z umywalkami podłączonymi do źródła wody, szklane kabiny prysznicowe, umywalki łazienkowe, umywalki łazienkowe na postumencie, umywalki wbudowane
w szafki, urządzenia do kąpieli, wanny łazienkowe, wanny prysznicowe, wanny z dyszami powietrznymi, wanny z natryskiem, wanny
z urządzeniami pomagającymi wejście do nich, wyroby sanitarne
wykonane z porcelany, wyroby sanitarne wykonane z kamienia, ze-

Nr 3/2019

stawy prysznicowe, ceramiczne płytki na podłogi wewnętrzne, ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne, ceramiczne płytki na ściany
zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki podłogowe do budynków, ceramiczne płytki ścienne, glazurowane ceramiczne płytki podłogowe, glazurowane ceramiczne płytki ścienne,
glazurowane płytki ceramiczne, płytki ceramiczne, płytki ceramiczne do podłóg i wykładzin, płytki ceramiczne do podłóg i okładzin,
płytki ceramiczne na podłogi, płytki ceramiczne na ściany wewnętrzne, ścienne płytki ceramiczne, prowadzenie przez Internet sprzedaży następujących towarów: kleje do płytek ceramicznych, akcesoria
do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria łazienkowe, baterie
do umywalek, baterie do wanien, baterie kranowe, baterie mieszające do umywalek, baterie prysznicowe, baterie sztorcowe do umywalek, bidety, brodziki, brodziki do pryszniców, deski do muszli klozetowych, deski sedesowe, fontanny-umywalki, jednouchwytowe
baterie umywalkowe, kabiny do natrysków, kabiny kąpielowe, kabiny
natryskowe, klapy desek sedesowych, krany, krany automatyczne,
krany bezdotykowe, krany do bidetów, krany do umywalek, miski
klozetowe, muszle klozetowe, muszle klozetowe ze zintegrowanymi
bidetowymi dyszami wodnymi, natryski, prysznice, panele prysznicowe, pisuary, płuczki ustępowe, postumenty do umywalek, prysznice, przelewy wannowe, rączki do prysznica, rączki do spłuczek,
ścianki do kabin prysznicowych, ścianki do przegród prysznicowych,
sedesy z czyszczącym strumieniem wody, słuchawki będące akcesoriami do pryszniców, spryskiwacze do baterii, szafki łazienkowe
z umywalkami podłączonymi do źródła wody, szklane kabiny prysznicowe, umywalki łazienkowe, umywalki łazienkowe na postumencie, umywalki wbudowane w szafki, urządzenia do kąpieli, wanny
łazienkowe, wanny prysznicowe, wanny z dyszami powietrznymi,
wanny z natryskiem, wanny z urządzeniami pomagającymi wejście
do nich, wyroby sanitarne wykonane z porcelany, wyroby sanitarne wykonane z kamienia, zestawy prysznicowe, ceramiczne płytki
na podłogi wewnętrzne, ceramiczne płytki na podłogi zewnętrzne,
ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, ceramiczne płytki podłogowe, ceramiczne płytki podłogowe do budynków, ceramiczne płytki
ścienne, glazurowane ceramiczne płytki podłogowe, glazurowane
ceramiczne płytki ścienne, glazurowane płytki ceramiczne, płytki
ceramiczne, płytki ceramiczne do podłóg i wykładzin, płytki ceramiczne do podłóg i okładzin, płytki ceramiczne na podłogi, płytki
ceramiczne na ściany wewnętrzne, ścienne płytki ceramiczne.

(111) 316077
(220) 2018 05 14
(210) 485918
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) NINGBO RUYI JOINT STOCK CO., LTD., Ninghai, CN.
(540) xilin
(540)

(531) 27.05.17, 27.05.01
(510), (511) 12 wózki jezdniowe widłowe, samojezdne wózki widłowe podnośnikowe, przyczepy [pojazdy], wozy, pojazdy elektryczne,
drezyny, akumulatorowe wózki transportowe.
(111) 316078
(220) 2018 01 24
(210) 481517
(151) 2018 09 25
(441) 2019 03 11
(732) HMJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) HMJ
(510), (511) 42 architektura, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, prace badawczo rozwojowe dla osób trzecich,
doradztwo budowlane, analiza dla eksploatacji pokładów roponośnych, inżynieria techniczna, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, ekspertyzy i pomiary eksploracji pól naftowych, pomiary geodezyjne,
projektowanie budynków, opracowywanie projektów technicznych,
poszukiwanie ropy naftowej, kontrola szybów naftowych, usługi
związane z projektowaniem graficznym-sztuka.
(111) 316079
(151) 2018 09 20

(220) 2018 03 09
(441) 2018 05 21

(210) 483287
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(732) ORPEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ORPEA REZYDENCJE
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.08, 29.01.04
(510), (511) 43 domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 44 usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 316080
(220) 2018 03 09
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 21
(732) ORPEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) życie z nami trwa dalej
(540)
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(210) 483289

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 43 domy opieki dla osób w podeszłym wieku, 44 usługi
w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 316081
(220) 2018 06 26
(210) 487541
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW SPOŁEM
W KATOWICACH, Katowice, PL.
(540) SL SPOD LADY towar pierwsza klasa
(540)

(531) 17.03.01, 17.03.02, 27.05.01
(510), (511) 29 ekstrakty mięsne, mięso, ryby, drób, dziczyzna, konserwy mięsne i rybne, wędliny i kiełbasy, zestawy mięsne na grilla,
zestawy wędlin układanych, w tym zestawy śniadaniowe obejmujące wędlinę, pasty, nadzienia i przekąski mięsne, konserwowane
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
konfitury, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne i wyroby z mleka,
oleje i tłuszcze jadalne, zupy, pasztety, bigos, gołąbki, fasolka po bretońsku, surówki i sałatki warzywne, gotowe dania i potrawy na bazie
ziemniaków, kopytka, leniwe pierogi, placki i kluski ziemniaczane,
pyzy, krokiety spożywcze, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, ciasto na wypieki, kluski śląskie, pyzy, knedle, pierogi, uszka, naleśniki, paszteciki,
gotowe potrawy na bazie makaronu, chleb, pieczywo i wyroby piekarnicze: bagietki, bułki, bułeczki słodkie, bułka tarta, chałki, paluchy,
rogale, spody do pizzy, ciasta, ciastka, słodycze, wyroby cukiernicze:
babki, bezy, ciasta biszkoptowe, ciastka biszkoptowe, ciastka francuskie, ciastka kruche, makowce, drożdżówki, pałeczki, pączki, pierniki,
placki drożdżowe i owocowe, serniki, lody, miód, melasa (syropy),
drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód.
(111) 316082
(220) 2018 07 30
(210) 488777
(151) 2019 01 18
(441) 2018 10 01
(732) MANASLU OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Orzesze, PL.
(540) M MANASLU OUTDOOR

(531) 06.01.04, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 3 kremowe mydło do ciała, kremy pod prysznic, mydła,
mydła do pielęgnacji ciała, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła
do użytku osobistego, mydła kosmetyczne, mydła toaletowe, mydła
w kostce, mydła w kremie, mydła w kremie do mycia, mydła w płynie,
mydła w płynie do kąpieli, mydła w płynie do rąk i twarzy, mydła
w postaci żelu, mydło do skóry, mydło niewymagające użycia wody,
mydło pielęgnacyjne, mydło pod prysznic, mydło w listkach do użytku osobistego, opakowania uzupełniające do dozowników żelu pod
prysznic, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające
mydło do rąk, preparaty do mycia rąk, produkty z mydła, przeciwpotowe mydła, środek do mycia rąk, środki do mycia rak, szampony
do ciała, żele do użytku kosmetycznego, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, żele pod prysznic, mydło do kąpieli,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, żel do kąpieli, antyperspiranty
do użytku osobistego, dezodoranty, dezodoranty do użytku osobistego, w postaci sztyftów, dezodoranty do stóp, dezodoranty do pielęgnacji ciała, mydło dezodoryzujące, preparaty do ciała w sprayu,
preparaty przeciwpotne, aerozole do odświeżania i oczyszczania
skóry, balsam do ciała, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy
do ciała, balsamy do opalania, balsamy do opalania [kosmetyki], balsamy do rąk, balsamy do ust, balsamy, inne niż do celów medycznych, balsamy oczyszczające, balsamy po opalaniu, chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, emulsje chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej, emulsje do ciała, emulsje do twarzy [do użytku kosmetycznego], emulsje do wzmacniania paznokci, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kosmetyczne emulsje do opalania,
kosmetyczne środki nawilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w postaci płynów,
krem chłodzący [cold cream] inny niż do celów medycznych, krem
do rak, krem do twarzy, krem pod oczy, krem z retinolem do celów
kosmetycznych, krem przeciwzmarszczkowy, kremy chłodzące
do użytku kosmetycznego, kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy do ciała,
kremy do ciała [kosmetyki], kremy do opalania skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry inne niż do użytku medycznego, kremy do skóry, kremy do skóry [nielecznicze], kremy do twarzy, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego, kremy
do twarzy i ciała, kremy do twarzy [kosmetyki], kremy, emulsje i żele
nawilżające, kremy i balsamy do opalania, kremy kosmetyczne
do rąk, kremy kosmetyczne do skóry suchej, kremy na dzień, kremy
na noc, kremy na noc [kosmetyki], kremy nawilżające, kremy nawilżające do użytku kosmetycznego, kremy nielecznicze, kremy ochronne, kremy oczyszczające, kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], kremy przeciw piegom, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy
samoopalające, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, maseczki do ciała, maseczki do ciała w kremie, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry,
maseczki do skóry [kosmetyki], maseczki do twarzy, maseczki
do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki nawilżające do skóry, maseczki nawilżające, maski do ciała w płynie [do użytku kosmetycznego],
maski kosmetyczne, masło do ciała, masło do rąk i ciała, mleczka
do ciała, mleczka kosmetyczne, mleczka nawilżające, mleczko
do opalania, mleczko do rąk, nielecznicze balsamy, nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze balsamy do skóry, nielecznicze balsamy
do ust, nielecznicze kremy do ciała, nielecznicze kremy do skóry, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka
do skóry, nielecznicze kremy pod oczy, nielecznicze produkty
ochronne do ust, nielecznicze produkty powlekające usta, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze środki nawilżające, nieleczniczy krem
do twarzy, odświeżacze do skóry, olejki blokujące promieniowanie
słoneczne [kosmetyki], olejki do celów kosmetycznych, olejki do ciała, olejki do ciała [kosmetyki], olejki do ciała w sprayu, olejki do opalania, olejki do opalania [kosmetyki], olejki do opalania do celów kosmetycznych, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki
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po opalaniu [kosmetyki], olejki eukaliptusowe do użytku kosmetycznego, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do dozowników zawierające krem do twarzy, płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn
do twarzy, płyny do mycia twarzy [kosmetyki], płyny do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny do twarzy [kosmetyki], preparaty blokujące promieniowanie słoneczne,
preparaty blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej [kosmetyczne], preparaty do ochrony przeciwsłonecznej
do użytku kosmetycznego, preparaty do opalania w sprayu z filtrem
przeciwsłonecznym, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem słonecznym,
preparaty kosmetyczne do samoopalania, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji twarzy, preparaty kosmetyczne do skóry suchej,
do stosowania w ciąży, preparaty kosmetyczne do pod prysznic, preparaty kosmetyczne zabezpieczające skórę przed oparzeniem słonecznym, preparaty nawilżające do ciała, preparaty nawilżające [kosmetyczne], preparaty odżywiające skórę, preparaty po opalaniu,
do celów kosmetycznych, preparaty przeciwsłoneczne, preparaty
w aerozolu do stosowania miejscowego na skórę do celów kosmetycznych, produkty kosmetyczne do ochrony ust, produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji skóry, produkty przeciwsłoneczne do ust [kosmetyki], produkty wodoodporne z filtrem
przeciwsłonecznym, środki nawilżające [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], środki przeciwsłoneczne z filtrem
ochronnym, wielofunkcyjne preparaty kosmetyczne do skóry, żele
do opalania, żele do twarzy, żele nawilżające [kosmetyki], żele
oczyszczające, żele po opalaniu [kosmetyki], chusteczki nasączone
olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, dezodoranty i antyperspiranty, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki
do stosowania na skórę, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki w postaci kremów, kremy do mycia, kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycznego,
mydła i żele, mleczko kosmetyczne, nawilżane chusteczki kosmetyczne, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne, preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty myjące do użytku
osobistego, preparaty pod prysznic, produkty do mycia rąk, żel pod
prysznic i do kąpieli, żele do ciała, żele do rąk, żele do twarzy i ciała
[kosmetyki], aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, balsamy,
inne niż do celów medycznych, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w gotowych zestawach, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki
zawierające pantenol, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym,
nielecznicze mleczka, nielecznicze mleczka do skóry, preparaty
do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, 25 chustki na głowę, chusty
na głowę, chusty, szale na głowę, czapki baseballowe, czapki bejsbolówki, czapki bez daszków, czapki dziane, czapki kolarskie, czapki
i czapeczki sportowe, czapki [nakrycia głowy], czapki narciarskie,
czapki sportowe, czapki wełniane, czapki z daszkiem, czapki z pomponem, czepki damskie, dziecinne, czepki damskie [nakrycia głowy],
czepki kąpielowe, czepki do waterpolo, daszki, daszki [odzież], daszki
[nakrycia głowy], daszki przeciwsłoneczne, daszki przeciwsłoneczne
[nakrycia głowy], nakrycia głowy dla dzieci, okrycia głowy z daszkiem, opaski na głowę, opaski na głowę [odzież], opaski na głowę
pochłaniające pot, opaski przeciwpotne do tenisa, opaski przeciwpotne na głowę, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], termoaktywne nakrycia głowy, bielizna, bielizna [część garderoby], bielizna
funkcjonalna, bielizna jednorazowa, bielizna termoaktywna, bielizna
wchłaniająca pot, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy polarowe, bluzy
sportowe, bluzy sportowe z kapturem, bluzy z kapturem, dresy wiatroszczelne, funkcjonalne koszulki termoaktywne, funkcjonalne
spodnie termoaktywne, kamizelki [bezrękawniki], kamizelki
do ochrony przed wiatrem, kamizelki puchowe, kamizelki pikowane,
kamizelki z polaru, kąpielowe kostiumy, kąpielówki, kombinezony
do snowboardu, kombinezony do nart wodnych, kombinezony narciarskie, kombinezony narciarskie do zawodów, kombinezony
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[odzież], kombinezony piankowe, kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, kombinezony piankowe do nart wodnych i sportów
podwodnych, kombinezony piankowe do surfingu, kombinezony
piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, kombinezony
piankowe do windsurfingu, kombinezony przeciwdeszczowe, kombinezony zimowe, komplety do biegania [odzież], komplety do joggingu [odzież], kominiarki narciarskie, komplety narciarskie, komplety sportowe, kostiumy kąpielowe, koszule sportowe, koszule
sportowe pochłaniające wilgoć, koszule z krótkimi rękawami, koszule
z ochraniaczami do użytku sportowego, koszulki bez rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki dla dzieci, koszulki dla siatkarzy, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki
sportowe z krótkimi rękawami, koszulki typu rashguard do sportów
wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, koszulki z krótkim
rękawem, koszulki z nadrukami, krótkie spodnie, kurtki, kurtki jako
odzież sportowa, kurtki narciarskie, kurtki odblaskowe, kurtki
[odzież], kurtki pikowane [odzież], kurtki przeciwdeszczowe z kapturem, kurtki puchowe, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki
sportowe do rozgrzewki, kurtki wiatroszczelne, kurtki z dzianiny polarowej, ocieplacze, ocieplacze na ręce [odzież], ocieplacze na nogi
[getry], ocieplacze na kolana [odzież], ocieplane kurtki, odzież dla
kolarzy, odzież do biegania, odzież dla rowerzystów, odzież narciarska, odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach, odzież ochronna zakładana na ubrania, odzież rekreacyjna,
odzież przeciwdeszczowa, odzież sportowa, odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], odzież w stylu sportowym, odzież wiatroszczelna, odzież wodoodporna, odzież żeglarska nieprzemakalna,
okrycia przeciwdeszczowe, opaski przeciwpotne, opaski przeciwpotne do tenisa, opaski przeciwpotne na nadgarstek, paski, płaszcze
przeciwdeszczowe, płaszcze sportowe, podkoszulki sportowe, podkoszulki, płaszcze zimowe, polary, rękawice do nurkowania, rękawice
do snowboardu, rękawice jeździeckie, rękawice motocyklowe, rękawice narciarskie, rękawice snowboardowe z jednym palcem, rękawiczki, rękawiczki bez palców, rękawiczki dla rowerzystów, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, rękawiczki z materiałem
przewodzącym na czubkach palców, które można nosić podczas
używania podręcznych urządzeń elektronicznych z ekranem dotykowym, rękawiczki zimowe, skarpetki dla sportowców, skarpetki, skarpetki sportowe, skarpetki wchłaniające pot, skarpety do sportów
wodnych, skarpety termoaktywne, skarpety sportowe, spodenki,
spodenki dla rowerzystów, spodenki rowerowe na szelkach, spódnico-spodenki, spodnie, spodnie do joggingu, spodnie do joggingu
[odzież], spodnie dresowe, spodnie joggingowe, spodnie kolarskie,
spodnie, koszule i spódniczki do golfa, spodnie narciarskie, spodnie
narciarskie [na szelkach], spodnie [nieformalne], spodnie nieprzemakalne, spodnie przeciwdeszczowe, spodnie snowboardowe, spodnie
sportowe, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie wiatroszczelne, spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego, staniki
sportowe, swetry [odzież], szaliki, szorty, szorty sportowe, szorty
z ochraniaczami do użytku sportowego, szorty z polaru, sztormiaki
[odzież], t-shirty z krótkim rękawem, topy do biegania, topy sportowe do rozgrzewki, ubrania dla kolarzy, buty do biegania, buty do jazdy na rowerze, buty do jogi, buty do kąpieli, buty do nakładania
po nartach, buty do snowboardu, buty do trekkingu, buty do wspinaczki, buty do wody, buty narciarskie, buty narciarskie i snowboardowe i elementy do nich, buty nieprzemakalne, buty sportowe, buty
turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty wodoodporne, japonki, narciarskie (buty-), obuwie codzienne, obuwie codziennego użytku, obuwie damskie, obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie
dla mężczyzn, obuwie do uprawiania sportów, obuwie sportowe,
obuwie wspinaczkowe, sandały, śniegowce, torby specjalnie przystosowane do butów narciarskich, wkładki do obuwia.

(111) 316083
(220) 2018 08 02
(210) 488921
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) KURZYNOWSKI PAWEŁ BV, Wrocław, PL.
(540) GARES
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, adaptery baterii, akumulatorki
do powtórnego naładowania, akumulatory alkaliczne, akumulatory do pojazdów, akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory samochodowe, banki energii, baterie, baterie akumulatorowe litowe,
baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie do ponownego ładowania, baterie do telefonów, baterie do telefonów komórkowych,
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baterie dodatkowe do telefonów komórkowych, baterie elektryczne,
baterie elektryczne do pojazdów, baterie litowe, baterie litowo-jonowe, baterie słoneczne, baterie słoneczne do ponownego ładowania,
baterie słoneczne do użytku domowego, dodatkowe zestawy baterii, elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych,
jednostki zasilania [baterie], kompensacyjne ładowarki baterii, ładowalne baterie elektryczne, ładowarki, ładowarki baterii do użytku z telefonami, ładowarki bezprzewodowe, ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, ładowarki do baterii, ładowarki
do baterii do laptopów, ładowarki do baterii do tabletów, ładowarki
do baterii słonecznych, ogniwa i baterie elektryczne, ogniwa słoneczne, przenośne etui do ładowania papierosów elektronicznych
i waporyzatorów, separatory baterii, skrzynki akumulatorowe, stacje
dokujące, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia do ładowania akumulatorów, urządzenia ładujące do sprzętu
nadającego się do ponownego ładowania, zasilacze awaryjne UPS,
ładowarki USB, ładowarki do smartfonów, ładowarki do telefonów
komórkowych, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku
w pojazdach, ładowarki sieciowe, zasilacze do smartfonów, zasilacze
prądu stałego, zasilacze prądu stałego i zmiennego, zasilacze sieciowe [baterie], zestawy baterii, kable USB, kable audio, kable do synchronizacji danych, kable do transmisji danych, kable wideo, etui
na smartfony, kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów,
klawiatury do telefonów komórkowych, mikrofony do używania bez
użycia rąk do telefonów komórkowych, smartfony, stacje dokujące
do telefonów komórkowych, karty USB, czytniki kart USB, bezprzewodowe peryferia komputerowe, elektroniczne stacje dokujące,
klawiatury do tabletów, klawiatury komputerowe, klawiatury wielofunkcyjne do komputerów, komputerowe urządzenia peryferyjne
ubieralne [do noszenia na ciele], podkładki pod myszy komputerowe, przetworniki elektryczne, przetworniki prądu stałego/prądu
zmiennego.

(111) 316084
(220) 2018 08 02
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) KURZYNOWSKI PAWEŁ BV, Wrocław, PL.
(540) GARES
(540)

(210) 488922

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, adaptery baterii, akumulatorki
do powtórnego naładowania, akumulatory alkaliczne, akumulatory do pojazdów, akumulatory niklowo-kadmowe, akumulatory samochodowe, banki energii, baterie, baterie akumulatorowe litowe,
baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie do ponownego ładowania, baterie do telefonów, baterie do telefonów komórkowych,
baterie dodatkowe do telefonów komórkowych, baterie elektryczne,
baterie elektryczne do pojazdów, baterie litowe, baterie litowo-jonowe, baterie słoneczne, baterie słoneczne do ponownego ładowania,
baterie słoneczne do użytku domowego, dodatkowe zestawy baterii, elektryczne akumulatory do zasilania pojazdów elektrycznych,
jednostki zasilania [baterie], kompensacyjne ładowarki baterii, ładowalne baterie elektryczne, ładowarki, ładowarki baterii do użytku z telefonami, ładowarki bezprzewodowe, ładowarki do akumulatorów do pojazdów silnikowych, ładowarki do baterii, ładowarki
do baterii do laptopów, ładowarki do baterii do tabletów, ładowarki
do baterii słonecznych, ogniwa i baterie elektryczne, ogniwa słoneczne, przenośne etui do ładowania papierosów elektronicznych
i waporyzatorów, separatory baterii, skrzynki akumulatorowe, stacje
dokujące, urządzenia do magazynowania energii elektrycznej, urządzenia do ładowania akumulatorów,, urządzenia ładujące do sprzętu
nadającego się do ponownego ładowania, zasilacze awaryjne UPS,
ładowarki USB, ładowarki do smartfonów, ładowarki do telefonów
komórkowych, ładowarki do telefonów komórkowych, do użytku
w pojazdach, ładowarki sieciowe, zasilacze do smartfonów, zasilacze
prądu stałego, zasilacze prądu stałego i zmiennego, zasilacze sieciowe [baterie], zestawy baterii, kable USB, kable audio, kable do synchronizacji danych, kable do transmisji danych, kable wideo, etui
na smartfony, kijki do robienia selfie jako akcesoria do smartfonów,
klawiatury do telefonów komórkowych, mikrofony do używania bez
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użycia rąk do telefonów komórkowych, smartfony, stacje dokujące
do telefonów komórkowych, karty USB, czytniki kart USB, bezprzewodowe peryferia komputerowe, elektroniczne stacje dokujące,
klawiatury do tabletów, klawiatury komputerowe, klawiatury wielofunkcyjne do komputerów, komputerowe urządzenia peryferyjne
ubieralne [do noszenia na ciele], podkładki pod myszy komputerowe, przetworniki elektryczne, przetworniki prądu stałego/prądu
zmiennego.

(111) 316085
(220) 2018 05 14
(210) 485895
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) TARANKO ALEKSANDER FABRYKA MEBLI TARANKO, Morąg, PL.
(540) TARANKO MEBLE
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.08
(510), (511) 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, kanapy, elementy meblowe, stoły, fotele, garderoby, krzesła, komody,
karnisze, łóżka, bufety ruchome, materace, poduszki, lustra, ramy
do obrazów, stojaki do wieszania odzieży, kwietniki, półki, pufy,
ramy, sofy, szafki, szafy, gabloty, toaletki, zagłówki, statuetki, figurki,
dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak
drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie.
(111) 316086
(220) 2018 03 16
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) VERSACO s.r.o., Hnúšt’a, SK.
(540) versaco
(540)

(210) 483652

Kolor znaku: czarny, szary, jasnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 preparaty odmrażające do szyb i do zamków samochodowych, szpachlówka do karoserii, klej do uszczelek samochodowych, 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 samochodowe 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
pojazdów, opony, elementy karoserii pojazdów, wycieraczki samochodowe i pióra do wycieraczek, osłony boczne pojazdów, klocki hamulcowe, pokrowce do pojazdów, ochraniacze zderzaków, uchwyty na narty i rowery, urządzenia antywłamaniowe oraz inne części
i akcesoria 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 dywaniki i maty samochodowe, wykładziny samochodowe z tworzyw sztucznych, wykładziny bagażnikowe z tworzyw sztucznych.
(111) 316087
(220) 2018 02 23
(210) 482741
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 21
(732) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) OKTANMAX
(510), (511) 4 świece parafinowe i woskowe, świeczki parafinowe
i woskowe, wkłady do zniczy parafinowe, woskowe i olejowe, znicze
parafinowe i woskowe, 9 baterie, akumulatory, 11 lampy elektryczne,
lampki elektryczne na choinkę, świetlne ozdoby choinkowe, węże
świetlne, świeczniki, zapalniczki i zapalarki do gazu.
(111) 316088
(151) 2018 07 23

(220) 2018 02 13
(441) 2018 04 03

(210) 482318

952

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) Brown-Forman Finland Ltd., Helsinki, FI.
(540) FINLANDIA VODKA OF FINLAND
(540)

(531) 27.05.01, 01.03.15, 03.04.07
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym napoje alkoholowe destylowane.
(111) 316089
(220) 2017 12 19
(210) 480342
(151) 2018 06 08
(441) 2018 02 12
(732) ITM ENTEPRISES Société par actions simplifiée, Paryż, FR.
(540) VEGGIE MARCHÉ
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
mydła, produkty perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, preparaty do depilacji i golenia, preparaty i produkty kosmetyczne do pielęgnacji włosów i ciała, produkty do makijażu i demakijażu, wyroby
do pielęgnacji jamy ustnej, nosa i uszu nie do celów leczniczych,
wata i patyczki z watą do celów kosmetycznych, środki do konserwacji skóry [pasty] i pasty do skór, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych i higieny intymnej,
kąpiele lecznicze, bandaże, majtki lub chusteczki higieniczne, pieluszki dla dzieci i niemowląt i pieluchy dla osób cierpiących na inkontynencję, środki dezynfekujące do celów medycznych lub higieny
(inne niż mydła), preparaty do niszczenia szkodników, insektycydy,
środki bakteriobójcze, fungicydy, herbicydy, środki przeciw pasożytom, środki do leczenia roślin przeciwko insektom i chorobom, plastry, materiały opatrunkowe (inne niż przyrządy), bawełna do celów
medycznych, cukry i substancje dietetyczne przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, preparaty do odświeżania powietrza,
odświeżacze do ubrań i tkanin, 9 publikacje elektroniczne do pobrania, oprogramowanie komputerowe (nagrane programy) i aplikacje
komputerowe, okulary i artykuły optyczne, 11 urządzenia i instalacje
do oświetlenia, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, do suszenia, wentylacji, zaopatrywania w wodę, celów sanitarnych, urządzenia i instalacje do oczyszczania powietrza lub wody,
urządzenia do dezodoryzacji powietrza, sterylizatory, 16 materiały
drukowane, broszury, katalogi, gazety, periodyki [czasopisma], magazyny, prospekty, publikacje drukowane, dzienniki, afisze, plakaty,
ulotki, biuletyny informacyjne, informatory, nalepki, naklejki [materiały piśmienne], banery z papieru, bilety, dowody kasowe [paragony], etykiety i kupony z papieru, torby, saszetki/worki, okładki, obwoluty [papiernictwo] / koperty [artykuły piśmienne], worki papierowe,
folia papierowa, arkusze papierowe lub folia plastikowa do pakowania, banery z papieru / transparenty, chorągiewki papierowe, girlandy papierowe, 20 meble, lustra, ramki obrazów, przedmioty artystyczne z drewna, wosku, gipsu, korka, trzciny, sitowia, wikliny, rogu,
kości, kości słoniowej, wieloryba, szylkretu, bursztynu, masy perłowej, pianki morskiej, surogatów wszystkich powyższych tworzyw lub
tworzyw sztucznych, kojce, pudełka drewniane lub z tworzyw
sztucznych, skrzynki na listy, niemetalowe i niemurowane korki
do butelek, stojaki do butelek, słupki do drapania dla kotów, budy
dla psów, wieszaki i haczyki na ubrania, pudełka na zabawki, tablice
do zawieszania kluczy, wieszaki na płaszcze (niemetalowe), drabiny
z drewna lub tworzyw sztucznych, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, pokrowce na odzież [magazynowanie], haki do zasłon, kółka do zasłon, sznury do podwiązywania zasłon, karnisze
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do zasłon, stojaki na parasole, stojaki na czasopisma, kosze niemetalowe, poduszki, pościel za wyjątkiem bielizny pościelowej (prześcieradła), wyroby wikliniarskie, słomki do picia napojów, meble ogrodowe, skrzynki i postumenty pod doniczki na kwiaty, nadmuchiwane
materace, nadmuchiwane łóżka, rolety wewnętrzne okienne, wanny
łazienkowe, budy i budki dla zwierząt domowych, łóżka piętrowe,
budy i klatki dla zwierząt domowych, gniazda dla ptaków / żerdzie
dla ptaków, grzebienie i szczotki dla zwierząt domowych, kuwety dla
zwierząt domowych, butelki do karmienia, dozowniki karmy i wody
dla zwierząt, koryta do picia, miski i żłoby dla zwierząt domowych,
21 przybory kuchenne nieelektryczne i pojemniki kuchenne
(nie z metali szlachetnych ani też nie platerowane), nieelektryczne
przybory do gotowania, nakrycie stołu (nie z metali szlachetnych),
szklane naczynia do picia, nieelektryczne przybory do użytku w gospodarstwie domowym i pojemniki (nie z metali szlachetnych lub
nimi pokryte), urządzenia do czyszczenia, ręczne, sprzęt i artykuły
do sprzątania i czyszczenia, przybory i zestawy toaletowe, przybory
kosmetyczne, konewki i zraszacze, skrzynki i donice na rośliny i kwiaty, nie papierowe osłonki na doniczki, podstawki pod doniczki
na kwiaty, nie z metali szlachetnych, podpórki i tace pod doniczki
na kwiaty, rękawice ogrodnicze, figurki i ozdobne rzeźby wykonane
z porcelany, terakoty lub szkła, dozowniki papieru toaletowego,
uchwyty na papier toaletowy, suszarki do bielizny, wieszaki i klamerki do wieszania ubrań, wieszaki na ręczniki, świeczniki nie z metali
szlachetnych, wazony nie z metali szlachetnych, mydelniczki, serwetniki, nie z metali szlachetnych, 22 liny (nie wykonane z kauczuku,
inne niż w rakietach sportowych i inne niż w instrumentach muzycznych), sznurki, sieci rybackie i maskujące, namioty, plandeki
(nie do ratowania życia lub wózków dziecięcych), żagle, torby [worki]
do pakowania z materiałów tekstylnych, worki do transportu i przechowywania materiałów w dużych ilościach, materiały do pakowania, wyściełania i wypychania (za wyjątkiem kauczuku lub tworzyw
sztucznych), tekstylne żaluzje zewnętrzne, wieszaki na doniczki
na kwiaty, słupki i zapięcia do kwiatów i roślin niemetalowe, 23 nici
do użytku włókienniczego, 24 tkaniny i tekstylia do wyposażenia
domu, bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, bielizna pościelowa,
bielizna domowa, bielizna stołowa (z materiałów tekstylnych), pledy
podróżne, zasłony z materiałów tekstylnych, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, filc przylepny, 25 odzież, ubrania, obuwie (inne
niż ortopedyczne), nakrycia głowy, 26 artykuły pasmanteryjne
(za wyjątkiem nici) w szczególności: koronki, hafty, wstążki, sznurowadła, szpilki i igły, galony, złącza, klamry lub zapięcia do odzieży,
sztuczne kwiaty, dekoracyjne akcesoria do włosów, 27 dywany,
chodniki i maty, linoleum i inne pokrycia podłogowe (inne niż płytki
i farby), kilimy dekoracyjne, nie z materiałów włókienniczych, dywaniki, tapety, maty plażowe, maty gimnastyczne, dywaniki i maty samochodowe, sztuczna darń, maty plażowe, 28 gry i zabawki, ozdoby
choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], choinki z materiałów syntetycznych, sprzęt do ćwiczeń fizycznych, artykuły gimnastyczne i sportowe (inne niż odzież, obuwie i maty),
ochraniacze [części strojów sportowych], 29 wodorosty jadalne, tofu,
soja, mrożone, suszone, konserwowane lub gotowane owoce i warzywa oraz rośliny strączkowe, galaretki, konfitury, dżemy, sosy owocowe, sałatki owocowe, potrawy i dania na bazie alg, gotowe potrawy i dania zawierające tofu i/lub soję, gotowe potrawy i dania
na bazie warzyw, potrawy i dania z roślin strączkowych, potrawy
i dania z jajek, jaja, produkty serowarskie, mleko i produkty mleczne,
napoje mleczne z przewagą mleka, produkty mleczne na bazie substytutów mlecznych, desery mleczne, desery na bazie śmietany, oleje i tłuszcze jadalne, nasiona przetworzone, tahini [pasta z ziarna sezamowego], 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, makarony, kasza
manna, słód, tapioka, sago, substytuty kawy, mąka i produkty zbożowe, pieczywo, przekąski z wyrobów piekarniczych, chleb, suchary,
ciastka, biszkopty, ciasto na wypieki, ciastka i wyroby cukiernicze,
muesli, kremy (gotowe potrawy), substytuty lodów śmietankowych,
lody spożywcze, sosy owocowe, miód, mleczko pszczele, syrop z melasy, syrop z agawy, drożdże, proszek do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, aromaty do żywności do ciast i napojów, słodziki
naturalne, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, sól, musztarda, ocet, sosy [przyprawy], przyprawy korzenne, zioła konserwowane [przyprawy], algi [przyprawy], przyprawy,
wyroby cukiernicze, czekolada, napoje na bazie kakao, kawy, czekolady lub herbaty, napary, inne niż do celów leczniczych, 31 świeże
warzywa i owoce, zioła ogrodowe świeże, 32 piwo, wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
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owocowe, syropy i inne preparaty do przygotowywania napojów
(za wyjątkiem preparatów na bazie kawy, herbaty lub kakao oraz napojów mlecznych), napoje na bazie migdałów, soi lub ryżu inne niż
substytuty mleka, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 35 reklama, w szczególności korespondencyjna, radiowa, telewizyjna, online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, dystrybucja materiałów reklamowych (broszury, ulotki,
materiały drukowane, próbki, naklejki, czasopisma, artykuły piśmienne, biuletyny informacyjne), korespondencja reklamowa, przygotowywanie reklam prasowych, pokazy towarów, organizacja i prowadzenie stoisk wystawowych służących do celów handlowych
i reklamowych, organizacja działań promocyjnych i reklamowych,
organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], badania opinii publicznej i ankiety dotyczące zadowolenia konsumentów, prezentacja produktów
we wszelkich środkach przekazu do sprzedaży detalicznej z zakresu
zdrowia, higieny, środków perfumeryjnych, środków żywności,
odzieży, wyrobów włókienniczych, pasmanterii, biżuterii, artykułów
zegarmistrzowskich, artykułów optycznych, wyrobów ze skóry,
ogrodnictwa, sklepów zoologicznych, majsterkowiczów, narzędzi,
mebli, dekoracji wewnętrznej i zewnętrznej domu, opieki nad dziećmi, gier i zabawek, kuchni i zastawy stołowej, artykułów papierniczych,
prezentacji towarów i usług w punktach sprzedaży jako ekspozycji
i za pomocą ekranów telewizyjnych, monitorów komputerowych lub
monitorów, grupowanie na rzecz osób trzecich produktów konsumenckich (za wyjątkiem transportu), celem umożliwienia konsumentom ich wygodnego oglądania i zakupu, w zakresie zdrowia, higieny,
środków perfumeryjnych, środków żywności, odzieży, wyrobów włókienniczych, pasmanterii, biżuterii, artykułów zegarmistrzowskich,
artykułów optycznych, wyrobów ze skóry, ogrodnictwa, sklepów
zoologicznych, majsterkowiczów, narzędzi, mebli, dekoracji wewnętrznej i zewnętrznej domu, opieki nad dziećmi, gier i zabawek,
kuchni i zastawy stołowej, artykułów papierniczych, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi dotyczące transmisji i rozpowszechniania informacji drogą teleinformatyczną, audiowizualną, telefoniczną
i za pośrednictwem środków elektronicznych oraz poprzez światowe
sieci telekomunikacyjne typu Internet, wysyłanie informacji i obrazów przy użyciu komputera, udostępnianie forów dyskusyjnych oraz
newsów w Internecie, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], transmisje radiowe lub telewizyjne, nadawanie programów audiowizualnych, 41 dostarczanie publikacji elektronicznych online nie do pobrania, wydawanie publikacji elektronicznych w postaci broszur, katalogów, gazet, periodyków,
magazynów, biuletynów online, organizacja i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, kolokwiów naukowych, kongresów, konferencji
i seminariów, 43 wybór/selekcja i opracowywanie przepisów kulinarnych, porady i informacje w zakresie specjalności kulinarnych / udzielanie porad i informacji w zakresie specjalności kulinarnych, 44 usługi
doradcze i informacyjne (nie medyczne) w zakresie higieny, zdrowia,
dietetyki i żywienia, usługi doradcze i informacyjne w zakresie dobrego samopoczucia, zdrowia i urody, informacja i doradztwo
w dziedzinie ogrodnictwa.

(111) 316090
(220) 2012 11 09
(210) 406725
(151) 2018 10 11
(441) 2013 02 18
(732) Pucer Małgorzata, Pastwiska, PL.; Pucer Dariusz, Pastwiska, PL.
(540) PASIEKA PUCER Rok założenia 1957
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, złoty, żółty, biały
(531) 08.07.25, 26.01.18, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14, 03.13.05
(510), (511) 30 miód pszczeli, miód pszczeli z dodatkami, produkty pszczele, wosk pszczeli, pyłek kwiatowy, propolis (kit pszczeli),
mleczko pszczele do celów spożywczych (niemedycznych), jad
pszczeli, pierzga, przetwory z miodu i/lub na bazie miodu będące
artykułami spożywczymi, wyroby cukiernicze na bazie miodu, słodycze, słodycze na bazie miodu, cukierki na bazie miodu, produkty
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spożywcze i napoje zawierające miód (nielecznicze), naturalne produkty wytwarzane przez pszczoły wchodzące w skład artykułów
spożywczych lub będące artykułami spożywczymi przeznaczone
do spożycia i/lub polepszenia walorów smakowych artykułów spożywczych, 32 piwo, piwo smakowe, zwłaszcza o smaku miodowym,
napoje piwno-miodowe, piwo bezalkoholowe o smaku miodowym
lub zawierające miód, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, syropy i preparaty do napojów na bazie miodu, 35 usługi w zakresie
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej, usługi sprzedaży on-line, także poprzez e-sklepy, aukcje internetowe miodu pszczelego, miodu
pszczelego z dodatkami, produktów pszczelich, wosku pszczelego,
pyłku kwiatowego, propolisu (kitu pszczelego), mleczka pszczelego
do celów spożywczych (niemedycznych), jadu pszczelego, pierzgi,
przetworów z miodu i/lub na bazie miodu będących artykułami spożywczymi, wyrobów cukierniczych na bazie miodu, słodyczy, słodyczy na bazie miodu, cukierków na bazie miodu, produktów spożywczych i napojów zawierających miód (nieleczniczych), naturalnych
produktów wytwarzanych przez pszczoły wchodzących w skład
artykułów spożywczych lub będących artykułami spożywczymi
przeznaczone do spożycia i/lub polepszenia walorów smakowych
artykułów spożywczych, piwa, piwa smakowego, zwłaszcza o smaku miodowym, napojów piwno-miodowych, piwa bezalkoholowego
o smaku miodowym lub zawierającego miód, napojów bezalkoholowych na bazie miodu, syropów i preparatów do napojów na bazie
miodu, miodu pitnego, nalewek miodowych, wódek miodowych,
krupników, win miodowych, win miodowych musujących, likierów,
likierów na bazie miodu, alkoholi i/lub napojów alkoholowych na bazie miodu, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna sprzedaży ww.
towarów w ramach usług związanych z prowadzeniem pasiek, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, przesyłanie handlowej
informacji tekstowej i obrazowej w sieci internetowej przy pomocy
komputera, usługi w zakresie reklamy, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, prezentowanie produktów i usług w mediach dla celów sprzedaży, pokazy towarów, usługi w zakresie reklamy towarów
i usług w Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
publikowanie tekstów reklamowych i sponsorowanych, promocja
sprzedaży, prowadzenie akcji informacyjnej, promocyjnej i reklamowej w prasie, radiu, telewizji i za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej (Internet), reklama billboardowa, dystrybucja materiałów
reklamowych, druków, prospektów, broszur, katalogów, ulotek, usługi agencji importowo-eksportowej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania w działalności gospodarczej i/ lub rolniczej w tym
zakresie prowadzenia pasiek, organizowanie wystaw, targów w celach handlowych i/lub reklamowych wymienionych towarów i usług,
wymienione usługi w zakresie i w związku z usługami gospodarstwa
pasiecznego, 44 Pszczelarstwo, w tym usługi związane z prowadzeniem pasiek jak i gospodarstw pasiecznych .

(111) 316091
(220) 2016 02 22
(210) 452558
(151) 2018 10 26
(441) 2016 05 23
(732) LAKSHMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) VERSO
(540)

(531) 26.11.11, 26.11.25, 27.05.01
(510), (511) 24 bielizna osobista, stołowa, pościelowa, domowa, kąpielowa.
(111) 316092
(220) 2018 05 16
(151) 2018 11 20
(441) 2018 06 25
(732) KUBIŚ MAKSYMILIAN, Jastrzębia Góra, PL.
(540) somuchso
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.13

(210) 485994
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(510), (511) 9 płyty kompaktowe z muzyką, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania z Internetu, muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalonych na nośnikach, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniona na witrynach internetowych MP3, 41 usługi rozrywkowe w postaci występów zespołu
muzycznego, produkcja filmów, nagrań na płytach CD i DVD.

(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) KETOKAPS
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, dietetyczne środki
medyczne i lecznicze, odżywki medyczne, środki wspomagające leczenie.

(111) 316093
(220) 2018 04 18
(151) 2018 11 28
(441) 2018 07 02
(732) HORABIK WŁADYSŁAW, Bydgoszcz, PL.
(540) BLUSZCZOWARZEKA
(540)

(111) 316097
(220) 2018 03 09
(210) 483281
(151) 2018 09 25
(441) 2018 06 11
(732) MOOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 485022

Kolor znaku: biały, zielony, niebieski
(531) 06.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 marketing imprez i wydarzeń, usługi reklamowe,
marketingowe i promocyjne, udostępnianie powierzchni reklamowej, umieszczanie reklam, organizowanie i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, organizowanie targów i wystaw, pośrednictwo
w zakresie reklamy, promocja [reklama] koncertów, promowanie
towarów i usług osób trzecich, promowanie towarów i usług osób
trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów i usług sponsorów
z programami promocyjnymi, promowanie towarów i usług osób
trzecich przez sieci komputerowe i komunikacyjne, publikacja reklam, publikowanie materiałów reklamowych, publikowanie materiałów reklamowych online, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, 41 usługi rozrywkowe, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie imprez rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie imprez rekreacyjnych, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych i artystycznych,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie występów rozrywkowych na żywo, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
festiwali, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie festynów
w celach rozrywkowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
imprez muzycznych.
(111) 316094
(220) 2018 03 07
(210) 483209
(151) 2018 08 23
(441) 2019 03 11
(732) DOTI SPÓŁKA JAWNA MANUFAKTURA D.M. MROCZKOWSCY,
Smolec, PL.
(540) KOLEKCJA dobrego smaku
(540)

(531) 05.07.06, 05.03.13, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.08, 27.05.10
(510), (511) 30 czekolada, czekoladki i wyroby czekoladowe, wyroby
cukiernicze z czekolady, zwłaszcza orzechy, migdały, ziarna i owoce
w czekoladzie.
(111) 316095
(220) 2017 06 22
(210) 473273
(151) 2018 05 25
(441) 2017 09 11
(732) FILIPEK SEWERYN, Warszawa, PL.
(540) SKRZYDLATE ANIOŁY
(510), (511) 45 zakłady pogrzebowe, usługi pogrzebowe, prowadzenie
ceremonii pogrzebowych, usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji.
(111) 316096
(151) 2018 10 09

(220) 2018 05 07
(441) 2018 06 25

(210) 485659

Kolor znaku: szary, jasnoszary, biały, żółty, czarny, niebieski
(531) 03.01.14, 03.01.25, 03.01.26, 29.01.15
(510), (511) 20 akcesoria do pielęgnacji niemowląt, w tym stacje
do przewijania niemowląt, meble dla dzieci w tym: wiszące foteliki
dziecięce, foteliki mocowane do ściany, kombinowane foteliki dziecięce, kołyski dla niemowląt, krzesełka dla dzieci, foteliki teatralne
dla dzieci i krzesełka do zabawy, stoły, łóżeczka, materace, poduszki,
pościel, maty do kojców dla dzieci, maty do przewijania niemowląt,
zagłówki-podpórki dla niemowląt,wałki, kosze do noszenia dzieci,
24 kocyki, pledy, narzuty, chusty tekstylne do przenoszenia niemowląt, poszewki, śpiwory dla dzieci, bielizna pościelowa i kąpielowa, dekoracje tekstylne do łóżeczek i kołysek (zasłony), ręczniki, 25 odzież
dla dzieci i niemowląt, bielizna dla dzieci i niemowląt, obuwie dla
dzieci i niemowląt, nakrycia głowy dla dzieci i niemowląt, paski,
28 zabawki, w tym zabawki montowane na ścianach, wielofunkcyjne
maty podłogowe dla dzieci, gry manipulacyjne i edukacyjne, klocki
do zabawy, stoły do gier, wyposażenie placów zabaw, tematyczne,
miękkie systemy do zabawy w pomieszczeniach i na zewnątrz, artykuły sportowe i gimnastyczne, 35 usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, prowadzonej
za pośrednictwem Internetu, poprzez zamówienia korespondencyjne, w systemie telezakupów w zakresie: odzieży, obuwia, nakryć
głowy, pasków, akcesoriów do pielęgnacji niemowląt, stacji do przewijania niemowląt, mebli dla dzieci, wiszących fotelików dziecięcych, fotelików mocowanych do ściany, kombinowanych fotelików
dziecięcych, kołysek dla niemowląt, krzesełek dla dzieci, fotelików
teatralnych dla dzieci, krzesełek do zabawy, stołów, łóżeczek, materacy, poduszek, pościeli, mat do kojców dla dzieci, mat do przewijania niemowląt, zagłówków-podpórek dla niemowląt, wałków,
koszy do noszenia dzieci, wózków dla niemowląt i dzieci, kosmetyków do pielęgnacji niemowląt, przyborów toaletowych, żywności dla dzieci, książek, kocyków, pledów, narzut, chust tekstylnych
do przenoszenia niemowląt, toreb, specjalnych toreb do przenoszenia niemowląt, plecaków, poszewek, śpiworów dla dzieci, bielizny
pościelowej i kąpielowej, dekoracji tekstylnych do łóżeczek i kołysek
(zasłony), ręczników, zabawek, wielofunkcyjnych mat podłogowych
dla dzieci, gier manipulacyjnych i edukacyjnych, klocków do zabawy,
stołów do gier, wyposażenia placów zabaw, tematycznych, miękkich
systemów do zabawy w pomieszczeniach i na zewnątrz, artykułów
sportowych i gimnastycznych, przyrządów i akcesoriów do rehabilitacji dla niemowląt i dzieci, podgrzewaczy do pokarmów, butelek,
smoczków, naczyń dla dzieci i niemowląt, pieluch, usługi w zakresie
organizowania wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, reklama prasowa, radiowa, telewizyjna, za pośrednictwem
środków elektronicznych, wydawanie i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, prospektów, broszur, druków, dekorowanie wystaw, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi związane z prowadzeniem przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych,
usługi menedżerskie, usługi badania rynku, 42 projektowanie w zakresie: odzieży, obuwia, nakryć głowy, pasków, akcesoriów do pielęgnacji niemowląt, stacji do przewijania niemowląt, mebli dla dzieci,
wiszących fotelików dziecięcych, fotelików mocowanych do ściany,
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kombinowanych fotelików dziecięcych, kołysek dla niemowląt, krzesełek dla dzieci, fotelików teatralnych dla dzieci, krzesełek do zabawy, stołów, łóżeczek, materacy, poduszek, pościeli, mat do kojców
dla dzieci, mat do przewijania niemowląt, zagłówków-podpórek dla
niemowląt, wałków, koszy do noszenia dzieci, wózków dla niemowląt i dzieci, toreb, toreb do przenoszenia niemowląt, plecaków, opakowań kosmetyków do pielęgnacji niemowląt, akcesoriów kosmetycznych, opakowań żywności dla dzieci, książek, kocyków, pledów,
narzut, chust tekstylnych do przenoszenia niemowląt, poszewek,
śpiworów dla dzieci, bielizny pościelowej i kąpielowej, dekoracji tekstylnych do łóżeczek i kołysek (zasłony), ręczników, zabawek, wielofunkcyjnych mat podłogowych dla dzieci, gier manipulacyjnych
i edukacyjnych, klocków do zabawy, stołów do gier, wyposażenia
placów zabaw, tematycznych, miękkich systemów do zabawy w pomieszczeniach i na zewnątrz, artykułów sportowych i gimnastycznych, przyrządów i akcesoriów do rehabilitacji dla niemowląt i dzieci,
podgrzewaczy do pokarmów, butelek, smoczków, naczyń dla dzieci
i niemowląt, pieluch i ich opakowań, projektowanie graficzne, projektowanie stron internetowych, projektowanie wnętrz, projektowanie dekoracji wnętrz.

(111) 316098
(220) 2018 02 09
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) EMPIRIA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Mi Bellumi
(540)

955

intymnej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], bawełniane płatki kosmetyczne, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty kosmetyczne do kąpieli, sole do kąpieli, produkty perfumeryjne,
perfumy, woda kolońska, woda perfumowana, olejki eteryczne, zestawy kosmetyków, 5 kremy lecznicze, kremy dla dzieci [lecznicze],
lecznicze kremy do ust, lecznicze peelingi do twarzy, lecznicze pudry
dla niemowląt, nasączone płatki lecznicze, olejki lecznicze, preparaty
do kąpieli, lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne, leki wydawane bez recepty, preparaty witaminowe,
suplementy dietetyczne i odżywcze, środki sanitarne do celów medycznych, toniki do skóry [lecznicze], żele antybakteryjne, żywność
dla niemowląt.

(111) 316100
(220) 2018 03 05
(210) 483127
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) P.H.U.P. POLDRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gniezno, PL.
(540) SER GNIEŹNIEŃSKI Z DZIURAMI NATURALNIE PEŁNOTŁUSTY
(540)

(210) 482212

Kolor znaku: biały, fioletowy, różowy
(531) 27.05.13, 05.05.20, 29.01.13
(510), (511) 3 aromaty, preparaty zapachowe, saszetki zapachowe,
pałeczki zapachowe, olejki zapachowe, pokojowe spraye zapachowe,
zapachowe kamienie ceramiczne, środki odświeżające powietrze,
środki zapachowe do pomieszczeń, środki zapachowe do samochodów, środki zapachowe do celów domowych, preparaty zapachowe
do pomieszczeń, saszetki zapachowe do bielizny, poduszeczki nasączone substancjami zapachowymi, knoty wydzielające zapachy
do odświeżaczy powietrza, mieszanki zapachowe ziół i kwiatów, dyfuzory zapachowe, wkłady do nieelektrycznych dozowników zapachów do pomieszczeń, substancje aromatyczne do zapachów, olejki
zapachowe wydzielające aromat przy podgrzewaniu.
(111) 316099
(220) 2018 03 26
(210) 484052
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) BASEL OLTEN PHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MINCER EST. PHARMA 1989 RECEPTURY PIĘKNA
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.11
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, balsamy
do celów kosmetycznych, emulsje do ciała, kosmetyczne peelingi
do ciała, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, kosmetyki
do makijażu, błyszczyki do ust, pomadki do ust, kosmetyki do brwi,
ołówki do brwi, tusze do rzęs, lakiery do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do demakijażu, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
kosmetyki do włosów, farby do włosów, lakier do włosów, odżywki
do włosów, maski kosmetyczne, płyny do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, suche szampony, szampony, mydła
i żele, patyczki z watą do celów kosmetycznych, płyny po goleniu,
preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny

Kolor znaku: biały, brązowy, niebieski, granatowy, czarny, szary,
złoty, żółty
(531) 29.01.15, 03.07.07, 03.07.20, 03.04.02, 27.05.02, 27.05.05,
27.05.08, 06.07.25, 26.01.15, 26.01.16, 08.03.08
(510), (511) 29 sery, produkty serowarskie.
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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.
403239
404539
406191
406364
409991
411407
414212
416566
416578
416579
416898
420555
423115
424923
426541
427135
429126
430270
431456

23/2012
26/2012
03/2013
04/2013
11/2013
13/2013
18/2013
22/2013
22/2013
22/2013
23/2013
03/2014
07/2014
12/2014
14/2014
15/2014
18/2014
20/2014
23/2014

431464
431948
432255
434040
434165
435120
435362
436397
437334
439015
439029
441573
443133
444112
445459
445689
445746
446534
446780

23/2014
24/2014
20/2014
02/2015
02/2015
04/2015
04/2015
06/2015
08/2015
14/2015
12/2015
16/2015
19/2015
21/2015
23/2015
23/2015
23/2015
25/2015
26/2015

956
447206
447779
447833
448877
449233
450178
450347
450539
452538
453382
455025
455026
455028
457202
457296
458064
458894
459764
460758
460987
460988
461713
462471
462896
465325
465326
465698
466000
466350
468817
469069
469571
471209
472355
473462
474427
475660
476812
477614
477729
478498

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
26/2015
1/2016
2/2016
4/2016
4/2016
6/2016
6/2016
7/2016
11/2016
13/2016
U
U
U
U
15/2016
U
U
U
21/2016
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT10/2017
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

481002
481011
481267
482228
482379
483094
483625
484025
484548
484625
484714
484764
484813
484815
485078
485302
485689
486247
486252
486279
486728
486992
487012
487017
487146
487309
487311
487319
487409
487583
487588
487595
487601
487604
487613
488608
489332
489340
489348
489350
489371

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT28/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT34/2018
U
U
U
U
U
U

477012
477359
478681
482174
482619
483234
483474
484060
484138
484771
486100
486160
486240
486652
486750
486840
486902
487145
487191
487411
487412
487413
487417
487421
487422
487681
487773
487851
487877
487926
487987
488048
488078
488137
488241
488489
488493
488496
488612
488652
488681
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ZT48/2017
ZT01/2018
ZT52/2017
U
ZT18/2018
ZT21/2018
U
ZT19/2018
U
U
U
ZT26/2018
U
ZT35/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT33/2018
U
U
U
ZT36/2018
U
U
U
U
U
U
U
U

488683
488721
488864
488982
489033
489047
489089
489343
489368
489372
489373
489429
489442
489539
489543
489544
489545
489555
489591
489624
489625
489626
489641
489659
489852
489854
489855
489856
489899
489950
490006
490071
490170
490583
490584
491127
491220
491269
491538
491918
491987

U
U
ZT38/2018
ZT38/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu
zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP)

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 lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
317351
403216
403217
414102
414103
423201
423634
423951
430400
431139
431993
432732
436354

03/2007
23/2012
23/2012
18/2013
18/2013
08/2014
09/2014
10/2014
21/2014
22/2014
24/2014
25/2014
06/2015

439557
440884
443299
446783
455529
460891
460902
462880
468345
469354
473271
474212
476001

12/2015
15/2015
19/2015
26/2015
U
U
22/2016
ZT04/2017
U
ZT20/2017
ZT32/2017
ZT39/2017
ZT51/2017

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
327869
327870
327871
327872
327873
381767
390558
394129
395399
395760
396676
397336
403241
407565
407594

22/2007
22/2007
22/2007
22/2007
22/2007
12/2011
01/2012
07/2012
09/2012
10/2012
11/2012
12/2012
23/2012
06/2013
06/2013

411214
412248
413310
420580
420826
420838
425967
428074
428885
429079
430803
431596
433088
433089
433572

12/2013
14/2013
16/2013
03/2014
04/2014
04/2014
13/2014
17/2014
18/2014
18/2014
22/2014
23/2014
26/2014
26/2014
01/2015

Nr 3/2019
437198
437385
437720
437759
439686
439689
440208
440215
440217
442045
443480
445601
445602
445603
445605
445607
445608
446445
446513
446796
447847
447864
448476
448562
449428
449523
449657
449762
450035
450479
450480
451593
451699
452143
453881
454068
454511
454878
456757
457353
459999
460026
460028
460334
461610
462277
462360
462741
462849
463562
463768
464409
464515
464574
464894
465541
465699
465701
465832
466086
466574
466599
467170
467189
467202
467570
467608
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08/2015
08/2015
09/2015
09/2015
13/2015
13/2015
13/2015
13/2015
13/2015
17/2015
20/2015
23/2015
23/2015
23/2015
23/2015
23/2015
23/2015
25/2015
25/2015
26/2015
02/2016
02/2016
03/2016
03/2016
05/2016
05/2016
05/2016
05/2016
06/2016
10/2016
10/2016
09/2016
10/2016
10/2016
13/2016
14/2016
15/2016
27/2017
14/2016
24/2016
20/2016
25/2016
25/2016
01/2017
32/2017
24/2017
17/2017
23/2017
28/2017
23/2017
05/2017
02/2017
24/2017
21/2017
14/2017
29/2017
13/2017
13/2017
26/2017
16/2017
14/2017
10/2017
30/2017
25/2017
29/2017
18/2017
32/2017

467625
467790
468152
468188
468204
468255
468324
468351
468389
468437
468513
468537
468665
468667
468669
468670
468684
468794
468881
468927
469187
469362
469677
469769
469770
469919
469933
470003
470085
470188
470189
470406
470505
470516
470699
470773
470781
470783
470812
470853
470900
470903
471062
471177
471218
471347
471445
471503
471504
471510
471606
471633
471668
471696
471712
471782
471795
471809
471812
471832
471935
471941
471955
471975
471992
472009
472076

13/2017
31/2017
30/2017
27/2017
29/2017
30/2017
28/2017
28/2017
30/2017
32/2017
27/2017
28/2017
26/2017
26/2017
26/2017
26/2017
30/2017
23/2017
28/2017
29/2017
17/2017
30/2017
29/2017
28/2017
28/2017
28/2017
28/2017
24/2017
32/2017
29/2017
29/2017
25/2017
22/2017
32/2017
31/2017
28/2017
28/2017
28/2017
26/2017
31/2017
30/2017
28/2017
28/2017
30/2017
30/2017
29/2017
26/2017
31/2017
31/2017
31/2017
30/2017
30/2017
29/2017
29/2017
30/2017
30/2017
28/2017
28/2017
31/2017
31/2017
31/2017
31/2017
31/2017
26/2017
31/2017
31/2017
29/2017

472110
472113
472210
472227
472303
472307
472308
472364
472412
472439
472523
472548
472551
472569
472570
472572
472574
472577
472579
472611
472637
472652
472653
472702
472707

957
472762
472765
472804
472820
472821
472822
472823
472826
472827
472916
472920
472924
472984
473057
473155
473368
473369
473410
473511
473526
473554
473919
475295
482046

27/2017
32/2017
28/2017
28/2017
30/2017
30/2017
30/2017
32/2017
29/2017
29/2017
29/2017
31/2017
31/2017
32/2017
32/2017
32/2017
31/2017
31/2017
31/2017
30/2017
28/2017
32/2017
32/2017
29/2017
32/2017

29/2017
29/2017
30/2017
32/2017
32/2017
32/2017
32/2017
29/2017
29/2017
29/2017
32/2017
29/2017
29/2017
31/2017
31/2017
31/2017
31/2017
31/2017
31/2017
31/2017
31/2017
32/2017
39/2017
12/2018
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
ZNAKÓW TOWAROWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru znaków
towarowych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu
lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru znaków
towarowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz adres uprawnionego z podaniem nazwy kraju,
rubryka B - znak towarowy (wpisany znak towarowy lub jego odbitkę i klasy elementów graficznych - jeżeli znak je zawiera
- oraz, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji znaku, jego
rodzaj np. znak przestrzenny, dźwiękowy, a także w przypadku znaków barwnych określenie kolorów),
rubryka C - wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich
klas towarowych,
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - kategorię znaku lub prawa ochronnego (wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, wspólne
prawo ochronne) oraz regulamin znaku,
rubryka F - wnioski i sprzeciwy oraz decyzje wydane w wyniku ich rozpoznania,
rubryka G - rejestracja międzynarodowa (adnotacja o rejestracji międzynarodowej na podstawie zgłoszenia lub rejestracji krajowej),
rubryka H - datę unieważnienia lub datę i przyczynę wygaśnięcia prawa ochronnego, zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, zmiana nazwy
uprawnionego, prawa ograniczające prawo ochronne,
zmiana regulaminu znaku wspólnego, sprostowania
istotnych pomyłek.
039623 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WELLA GMBH, SCHWALBACH AM TAUNUS, Niemcy i dokonanie wpisu: HFC Prestige International Holding Switzerland Sarl, Petit-Lancy, Szwajcaria.

958

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

040878 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Rothmans of Pall Mall
Limited, Boncourt, Szwajcaria.
041234 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Rothmans of Pall Mall
Limited, Boncourt, Szwajcaria.
044995 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WELLA GMBH, SCHWALBACH AM TAUNUS, Niemcy i dokonanie wpisu: HFC Prestige International Holding Switzerland Sarl, Petit-Lancy, Szwajcaria.
045013 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WELLA GMBH, SCHWALBACH AM TAUNUS, Niemcy i dokonanie wpisu: HFC Prestige International Holding Switzerland Sarl, Petit-Lancy, Szwajcaria.
046528 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WELLA GMBH, SCHWALBACH AM TAUNUS, Niemcy i dokonanie wpisu: HFC Prestige International Holding Switzerland Sarl, Petit-Lancy, Szwajcaria.
048198 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARKER VÖLKL (INTERNATIONAL) GMBH,
BAAR, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Marker Dalbello Völkl (International) GmbH, Baar, Szwajcaria.
049985 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WELLA GMBH, SCHWALBACH AM TAUNUS, Niemcy i dokonanie wpisu: HFC Prestige International Holding Switzerland Sarl, Petit-Lancy, Szwajcaria.
051074 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMERICAN CIGARETTE COMPANY /OVERSEAS/ LIMITED, ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Boncourt, Szwajcaria.
056875 2019 01 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ARENA DISTRIBUTION
S.A., Lugano, Szwajcaria i dokonanie wpisu: ARENA DISTRIBUTION
S.A., Zug, Szwajcaria.
056975 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WELLA GMBH, SCHWALBACH AM TAUNUS, Niemcy i dokonanie wpisu: HFC Prestige International Holding Switzerland Sarl, Petit-Lancy, Szwajcaria.
061605 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Ludwik Mastalerz, Dąbrowa Tarnowska,
Polska i dokonanie wpisu: BARBARA HONORATA MASTALERZ, Dąbrowa Tarnowska, Polska; WIESŁAWA ZOFIA MASTALERZ, Paryż,
Francja; LUCYNA MARIA MASTALERZ, Kraków, Polska; MAŁGORZATA
URSZULA CISOWSKA, Kraków, Polska; KRZYSZTOF MASTALERZ, Jaźwie, Polska; MONIKA MARIA MASTALERZ-SZCZEPANEK, Kochanówka, Polska; WIOLETA ŁUCJA PIĄTEK, Dąbrowa Tarnowska, Polska.
062838 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMERICAN CIGARETTE COMPANY
(OVERSEAS) LIMITED, ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Boncourt, Szwajcaria.
063192 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASCOMETAL, COURBEVOIE, Francja i dokonanie wpisu: ASCO INDUSTRIES, HAGONDAGE, Francja.
063192 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ASCO INDUSTRIES, HAGONDANGE,
Francja i dokonanie wpisu: ASCOMETAL FRANCE HOLDING S.A.S.,
Hagondange, Francja.
064180 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMERICAN CIGARETTE COMPANY
/OVERSEAS/ LIMITED, ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Boncourt, Szwajcaria.
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065866 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAN NUTZFAHRZEUGE AKTIENGESELLSCHAFT, MONACHIUM, Niemcy i dokonanie wpisu: MAN Truck &
Bus AG, Monachium, Niemcy.
067474 2019 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.P.A., ALANNO
SCALO, Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan,
Włochy.
067474 2019 01 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan,
Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Bolonia, Włochy.
069909 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.P.A., ALANNO (PESCARA), Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan,
Włochy.
069909 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan, Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Bolonia, Włochy.
074470 2019 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HONEYWELL BREMSBELAG GMBH, GLINDE, Niemcy i dokonanie wpisu: Federal-Mogul Bremsbelag GmbH,
Glinde, Niemcy.
075759 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NESTLE WATERS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012857004 i dokonanie wpisu: NESTLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010006420.
077322 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WELLA GMBH, SCHWALBACH AM TAUNUS, Niemcy i dokonanie wpisu: HFC Prestige International Holding Switzerland Sarl, Petit-Lancy, Szwajcaria.
077358 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WELLA GMBH, SCHWALBACH AM TAUNUS, Niemcy i dokonanie wpisu: HFC Prestige International Holding Switzerland Sarl, Petit-Lancy, Szwajcaria.
077369 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WELLA GMBH, SCHWALBACH AM TAUNUS, Niemcy i dokonanie wpisu: HFC Prestige International Holding Switzerland Sarl, Petit-Lancy, Szwajcaria.
078322 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TRIUMPH INTERNATIONAL AG, MONACHIUM, Niemcy i dokonanie wpisu: Triumph International GmbH,
München, Niemcy.
078322 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Triumph International GmbH, München,
Niemcy i dokonanie wpisu: Triumph Intertrade AG, Bad Zurzach,
Szwajcaria.
078622 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TRIUMPH INTERNATIONAL AG, MONACHIUM, Niemcy i dokonanie wpisu: Triumph International GmbH,
München, Niemcy.
078622 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Triumph International GmbH, München,
Niemcy i dokonanie wpisu: Triumph Intertrade AG, Bad Zurzach,
Szwajcaria.
078640 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES
CANADA COMPANY, HALIFAX, Kanada i dokonanie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
078736 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES
CANADA COMPANY, HALIFAX, Kanada i dokonanie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
078843 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer East Coast LLC, Wippany, Stany
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Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer Care
AG, Bazylea, Szwajcaria.
078895 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer East Coast LLC, Wippany, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Bayer Consumer Care
AG, Bazylea, Szwajcaria.
080032 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PAGED SPÓŁKA AKCYJNA IP
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142619672 i dokonanie wpisu: Paged Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IP Spółka komandytowa, Warszawa, Polska.
084820 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WELLA GMBH, SCHWALBACH AM TAUNUS, Niemcy i dokonanie wpisu: HFC Prestige International Holding Switzerland Sarl, Petit-Lancy, Szwajcaria.
086121 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMERICAN CIGARETTE COMPANY
(OVERSEAS) LIMITED, ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Boncourt, Szwajcaria.
086824 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WELLA GMBH, SCHWALBACH AM TAUNUS, Niemcy i dokonanie wpisu: HFC Prestige International Holding Switzerland Sarl, Petit-Lancy, Szwajcaria.
086825 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WELLA GMBH, SCHWALBACH AM
TAUNUS, Niemcy i dokonanie wpisu: HFC Prestige International
Holding Switzerland Sarl, Petit-Lancy, Szwajcaria.
093569 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WELLA GMBH, SCHWALBACH AM TAUNUS, Niemcy i dokonanie wpisu: HFC Prestige International Holding Switzerland Sarl, Petit-Lancy, Szwajcaria.
096234 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.P.A., ALANNO-PESCARA, Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan,
Włochy.
096234 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan, Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Bolonia, Włochy.
096478 2019 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010750727.
096539 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pupil Sp. z o.o., Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: PUPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce, Polska 011897020.
096557 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIARRITZ HOLDINGS S.A.R.L., LUKSEMBURG, Luksemburg i dokonanie wpisu: Boardriders IP Holdings,
LLC, Huntington Beach, Stany Zjednoczone Ameryki.
097311 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WELLA GMBH, SCHWALBACH AM TAUNUS, Niemcy i dokonanie wpisu: HFC Prestige International Holding Switzerland Sarl, Petit-Lancy, Szwajcaria.
099702 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Produkcyjno-Handlowy „FREZWID” Marta Ostrogórska, Czesław Sagan Spółka Jawna, Skawina,
Polska i dokonanie wpisu: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
FREZWID MARTA OSTROGÓRSKA SPÓŁKA JAWNA, Skawina, Polska
351146111.
100859 2019 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010750727.

959

102946 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nestle Waters Polska Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 011990089 i dokonanie wpisu: NESTLE POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010006420.
102947 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nestle Waters Polska Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 011990089 i dokonanie wpisu: NESTLE POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010006420.
111567 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIARRITZ HOLDINGS S.A.R.L., LUKSEMBURG, Luksemburg i dokonanie wpisu: Boardriders IP Holdings,
LLC, Huntington Beach, Stany Zjednoczone Ameryki.
113609 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
VITPOL JÓZEF PRZYGODZKI ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Długa Wieś, Polska 003342304 i dokonanie wpisu: POLFOOD GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 014954970.
116284 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, ZÜG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Rothmans of Pall Mall
Limited, Boncourt, Szwajcaria.
120803 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRITISH-AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
INC., WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, Wielka Brytania.
120804 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRITISH-AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
INC., WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
British American Tobacco (Brands) Limited, Londyn, Wielka Brytania.
121028 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMERICAN-CIGARETTE COMPANY ( OVERSEAS ) LIMITED, ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Boncourt, Szwajcaria.
122309 2019 01 21 D. Dokonanie wpisu: „W dniu 21 maja
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy - Rejestru Zastawów
(sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 2391/18/760) wpisano do Rejestru Zastawów-pod pozycją 2571268 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R.122309 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec spółki Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku”.
125504 2019 01 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: D.W. PLASTICS, BILZEN, Belgia i dokonanie wpisu: DS. Smith Plastics Bilzen N.V., Bilzen, Belgia.
129088 201 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010750727.
129234 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES
CANADA COMPANY, HALIFAX, Kanada i dokonanie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
131743 2019 01 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Tomasz Kajstura EUROBOLT, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: EUROBOLT SPÓŁKA JAWNA B.BRENSKOTT R.BRYLSKA, Bielsko-Biała, Polska.
132426 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Procter & Gamble Business Services
Canada Company, Halifax, Kanada i dokonanie wpisu: The Gillette
Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
132470 2019 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TEVA OPERATIONS POLAND SPÓŁ-
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012230311 i dokonanie wpisu: DERMAPHARM AG, Grünwald, Niemcy.

i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWO EPIDEIXIS MARCIN ŁABUŚ,
Kraków, Polska.

132659 2019 01 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WYETH LLC, MADISON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Wyeth Holdings LLC,
Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.

139430 2019 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pyrgies Dorota Wydawnictwo EPIDEIXIS,
ul. Narutowicza Gabriela 33/6, 20-016 Lublin, Polska 430985069
i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWO EPIDEIXIS MARCIN ŁABUŚ,
Kraków, Polska.

133140 2019 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NATHAN’S FAMOUS SYSTEMS, INC., WESTBURY, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Nathan`s
Famous Systems, Inc., Jericho, Stany Zjednoczone Ameryki.
133654 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Procter & Gamble Business Services
Canada Company, Halifax, Kanada i dokonanie wpisu: The Gillette
Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
133655 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Procter & Gamble Business Services
Canada Company, Halifax, Kanada i dokonanie wpisu: The Gillette
Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
136193 2019 01 23 A. Wprowadzono zmianę adresu uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOMA Spółka z o.o., ul. Wojska
Polskiego 4a, 37-450 Stalowa Wola, Polska i dokonanie wpisu:
KOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa
Wola, Polska 005660014.
136516 2018 11 13   Na podstawie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie rejestrów
prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 115), Urząd Patentowy RP prostuje wpis w rejestrze znaków towarowych pod numerem R 136516 w rubryce „C”
w zakresie wykazu towarów po częściowym wygaśnięciu prawa
ochronnego przedmiotowego znaku towarowego: prawidłowo
powinno być: 15: instrumenty muzyczne; 16: materiały piśmienne,
sprzęt biurowy, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
karty do gry, papier, tektura, karton i wyroby z tych materiałów
za wyjątkiem serwetek papierowych; 33: wódka, wino, rum, likiery,
whisky, gin, brandy, arak, sake, tequila, aperitify, ekstrakty alkoholowe, koktajle, miód pitny; 35: usługi pośrednictwa w imporcie i eksporcie, usługi informacji handlowej, usługi pośrednictwa
handlowego polegające na kojarzeniu kontrahentów handlowych,
usługi badania rynku i badań w dziedzinie działalności gospodarczej, wypożyczanie maszyn i urządzeń do biur, usługi specjalistycznego doradztwa handlowego, usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie
zarządzania kadrowego, rekrutacji personelu, usługi zakresie reklamy i marketingu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
prowadzenie kampanii reklamowych w prasie, radio, telewizji, internecie i korespondencyjnie, usługi w zakresie zamawiania i dystrybucji materiałów reklamowych, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, pokazy towarów, rozpowszechnianie próbek
towarów, usługi w zakresie rachunkowości i księgowości, wyceny
działalności handlowej; 36: wynajem i dzierżawa nieruchomości,
usługi franchisingowe; 39: pakowanie towarów, magazynowanie,
usługi turystyczne, wynajmowanie samochodów; 41: usługi szkoleniowe za wyjątkiem szkoleń z dziedziny sportu i koszykówki, organizowanie kursów, konferencji i sympozjów, montaż i produkcja
filmów video, wypożyczanie taśm magnetowidowych, użytkowanie sal kinowych, organizowanie wystaw związanych z kulturą lub
edukacją użytkowanie sal gier, tłumaczenia; 42: usługi prawnicze,
odpłatne udostępnianie komputerowych baz danych, programowanie komputerów, wypożyczenie komputerów, poradnictwo
zawodowe w branży telekomunikacyjnej; 45: usługi w zakresie
ochrony mienia i osób;
139429 2019 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pyrgies Dorota Wydawnictwo EPIDEIXIS,
ul. Narutowicza Gabriela 33/6, 20-016 Lublin, Polska 430985069

139974 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NESTLE WATERS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012857004 i dokonanie wpisu: NESTLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010006420.
140142 2019 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010750727.
140407 2019 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pyrgies Dorota Wydawnictwo EPIDEIXIS,
ul. Narutowicza Gabriela 33/6, 20-016 Lublin, Polska 430985069
i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWO EPIDEIXIS MARCIN ŁABUŚ,
Kraków, Polska.
140980 2019 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pyrgies Dorota Wydawnictwo EPIDEIXIS,
ul. Narutowicza Gabriela 33/6, 20-016 Lublin, Polska 430985069
i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWO EPIDEIXIS MARCIN ŁABUŚ,
Kraków, Polska.
141362 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NESTLE WATERS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012857004 i dokonanie wpisu: NESTLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010006420.
141369 2019 01 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WYETH LLC, MADISON, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: WYETH LLC, Nowy Jork,
Stany Zjednoczone Ameryki.
141709 2019 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Summit Motors Poland Spółka z o.o.,
Warszawa, Polska 010863822 i dokonanie wpisu: PLAZA MOTORS
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010863822.
145659 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Rothmans of Pall Mall
Limited, Boncourt, Szwajcaria.
145717 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS,
INC., CENTER VALLEY, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: Avantor Performance Materials LLC, Center Valley, Stany
Zjednoczone Ameryki.
145717 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Avantor Performance Materials LLC, Center
Valley, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VWR International Holdings, Inc., Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
146630 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Rothmans of Pall Mall
Limited, Boncourt, Szwajcaria.
147413 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Procter & Gamble Business Services
Canada Company, Halifax, Kanada i dokonanie wpisu: The Gillette
Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
147811 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT, MONACHIUM, Niemcy i dokonanie wpisu: Triumph International GmbH, München, Niemcy.
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147811 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Triumph International GmbH, München,
Niemcy i dokonanie wpisu: Triumph Intertrade AG, Bad Zurzach,
Szwajcaria.
149399 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW IMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARKETING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
142723174 i dokonanie wpisu: INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARKETING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142723174.
149400 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW
IMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARKETING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142723174 i dokonanie wpisu: INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARKETING SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142723174.
154786 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ARGE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków, Polska 357040603 i dokonanie wpisu: ARGE
PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 120383399.
155149 2019 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIARRITZ HOLDINGS S.A.R.L., LUKSEMBURG, Luksemburg i dokonanie wpisu: Boardriders IP Holdings,
LLC, Huntington Beach, Stany Zjednoczone Ameryki.
158129 2019 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIARRITZ HOLDINGS S.A.R.L., LUKSEMBURG, Luksemburg i dokonanie wpisu: Boardriders IP Holdings,
LLC, Huntington Beach, Stany Zjednoczone Ameryki.
158168 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PROCTER & GAMBLE BUSINESS
SERVICES CANADA COMPANY, HALIFAX, Kanada i dokonanie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
160539 2019 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC, DUBLIN, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Niteo Products, LLC, Dallas, Stany Zjednoczone Ameryki.
160539 2019 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Niteo Products, LLC, Dallas, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: American Covers, Inc., Draper, Stany Zjednoczone Ameryki.
161711 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.P.A., ALANNO (PE),
Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan, Włochy.
161711 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan,
Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Bolonia, Włochy.
162380 2019 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010750727.
162723 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Alfa Wassermann S.p.A., Alanno Scalo
(Pescara), Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan,
Włochy.
162723 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan,
Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Bolonia, Włochy.
163889 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES
CANADA COMPANY, HALIFAX, Kanada i dokonanie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
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164813 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego POLONAISE Ludwik Mastalerz, Dąbrowa Tarnowska, Polska
850453634 i dokonanie wpisu: BARBARA HONORATA MASTALERZ,
Dąbrowa Tarnowska, Polska; WIESŁAWA ZOFIA MASTALERZ, Paryż,
Francja; LUCYNA MARIA MASTALERZ, Kraków, Polska; MAŁGORZATA
URSZULA CISOWSKA, Kraków, Polska; KRZYSZTOF MASTALERZ, Jaźwie, Polska; MONIKA MARIA MASTALERZ-SZCZEPANEK, Kochanówka, Polska; WIOLETA ŁUCJA PIĄTEK, Dąbrowa Tarnowska, Polska.
165858 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES
CANADA COMPANY, HALIFAX, Kanada i dokonanie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
166362 2011 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NESTLE WATERS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012857004 i dokonanie wpisu: NESTLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010006420.
166363 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NESTLE WATERS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012857004 i dokonanie wpisu: NESTLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010006420.
170016 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WELLA GMBH, SCHWALBACH AM TAUNUS, Niemcy i dokonanie wpisu: HFC Prestige International Holding Switzerland Sarl, Petit-Lancy, Szwajcaria.
170093 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BERCHTOLD HOLDING GMBH,
TUTTLINGEN, Niemcy i dokonanie wpisu: Berchtold GmbH & Co.
KG, Tuttlingen, Niemcy.
172866 2019 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010750727.
176099 2019 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIARRITZ HOLDINGS S.A.R.L., LUKSEMBURG, Luksemburg i dokonanie wpisu: Boardriders IP Holdings,
LLC, Huntington Beach, Stany Zjednoczone Ameryki.
181289 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: P.H.U. CENTER-MEBEL Akcesoria Meblowe Grzegorz Kurak, Łomża, Polska 450151986 i dokonanie wpisu:
USŁUGI MARKETINGOWE KURAK ANNA, Łomża, Polska 200028512.
184523 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „BRADAS” Adam i Jan Tyrała Spółka Jawna, Olesno, Polska 151002000 i dokonanie wpisu: BRADAS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olesno, Polska 151002000.
187591 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED, ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Boncourt,
Szwajcaria.
191149 2019 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010750727.
198410 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno, Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan, Włochy.
198410 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan,
Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Bolonia, Włochy.
198637 2019 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno, Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan, Włochy
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198637 2019 01 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan,
Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Bolonia, Włochy.

TUT MONITOROWANIA MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
142723174.

198704 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno, Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan, Włochy.

208486 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKTSIONERNO DROUJESTVO BULGARTABAC HOLDING, SOFIA, Bułgaria i dokonanie wpisu: British American
Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited, Londyn,
Wielka Brytania.

198704 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan,
Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Bolonia, Włochy.
200658 2019 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010750727.
200721 2019 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010750727.
204819 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nestlé Waters Polska Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 012857004 i dokonanie wpisu: NESTLE POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010006420.
206436 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nestlé Waters Polska Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 012857004 i dokonanie wpisu: NESTLE POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010006420.
206437 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nestlé Waters Polska Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 012857004 i dokonanie wpisu: NESTLE POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010006420.
206438 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nestlé Waters Polska Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 012857004 i dokonanie wpisu: NESTLE POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010006420.
206484 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Nestlé Waters Polska S.A., Warszawa, Polska 012857004 i dokonanie wpisu: NESTLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010006420.

209872 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW IMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARKETING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
142723174 i dokonanie wpisu: INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARKETING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142723174.
210281 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW IMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARKETING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
142723174 i dokonanie wpisu: INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARKETING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142723174.
210842 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW IMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARKETING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
142723174 i dokonanie wpisu: INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MARKETING SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142723174.
213000 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Nestlé Waters Polska S.A., Warszawa, Polska 012857004 i dokonanie wpisu: NESTLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010006420.
213844 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARO” S.C. Marek i Roman Błaszakowie, Komorniki, Polska
631222453 i dokonanie wpisu: „MARO” BŁASZAK SPÓŁKA JAWNA,
Komorniki, Polska 631222433.

207677 2019 01 09 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego wydanego przez notariusza
Władysława Lewandowskiego, sygn. Rep. A Nr 1248/2017 z dnia 1
marca 2017 r. z klauzulą wykonalności z dnia 11 grudnia 2017 r., postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. VIII
GCo 1419/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. z klauzulą wykonalności z dnia
15 marca 2018 r. oraz postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, VII Wydział
Gospodarczy, sygn. VIII GCo 1419/17 z dnia 7 marca 2018 r. z klauzulą
wykonalności z dnia 15 marca 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym w Olkuszu Tomasz Grzybek w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km 72/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy na wniosek wierzyciela: NOVUM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie”.

213845 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARO” S.C. Marek i Roman Błaszakowie, Komorniki, Polska
631222453 i dokonanie wpisu: „MARO” BŁASZAK SPÓŁKA JAWNA,
Komorniki, Polska 631222433.

208019 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nestlé Waters Polska Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 012857004 i dokonanie wpisu: NESTLE POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010006420.

215251 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) LIMITED, ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Boncourt, Szwajcaria.

208020 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nestlé Waters Polska Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 012857004 i dokonanie wpisu: NESTLE POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010006420.

215695 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VITPOL” ZPChr. Józef Przygodzki, Długa Wieś, Polska 003342304 i dokonanie wpisu: POLFOOD GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 014954970.

208084 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Instytut Monitorowania Mediow” Spółka z o.o., Warszawa, Polska 016163669 i dokonanie wpisu: INSTY-

213847 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARO” S.C. Marek i Roman Błaszakowie, Komorniki, Polska
631222453 i dokonanie wpisu: „MARO” BŁASZAK SPÓŁKA JAWNA,
Komorniki, Polska 631222433.
213988 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„MARO” S.C. Marek Błaszak, Roman Błaszak, Komorniki, Polska
631222453 i dokonanie wpisu: „MARO” BŁASZAK SPÓŁKA JAWNA,
Komorniki, Polska 631222433.

217314 2019 01 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KRYNICA VITAMIN Spółka z o.o., Warsza-
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wa, Polska i dokonanie wpisu: KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 015281326.
217564 2019 01 09 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Aktu notarialnego wydanego przez notariusza
Władysława Lewandowskiego, sygn. Rep. A Nr 1248/2017 z dnia
1 marca 2017 r. z klauzulą wykonalności z dnia 11 grudnia 2017 r.,
postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn.
VIII GCo 1419/17 z dnia 11 grudnia 2017 r. z klauzulą wykonalności
z dnia 15 marca 2018 r. oraz postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, VII
Wydział Gospodarczy, sygn. VIII GCo 1419/17 z dnia 7 marca 2018 r.
z klauzulą wykonalności z dnia 15 marca 2018 r., Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu Tomasz Grzybek w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt: Km
72/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak
towarowy na wniosek wierzyciela: NOVUM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
217617 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES
CANADA COMPANY, HALIFAX, Kanada i dokonanie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
217722 2019 01 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 10 lutego
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1634/16/263) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2481403 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-217722 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Konradowi Węgrzynowi
zamieszkałemu w Łodzi; Dominikowi Kotkowskiemu zamieszkałemu we Florentynowie; Łukaszowi Wierzbickiemu zamieszkałemu
w Gródkowie wobec Farmak Invest Limited z siedzibą w Nikozji,
Cypr oraz JSC Farmak z siedzibą w Kijowie, Ukraina”.
217723 2019 01 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 16 lutego
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1621/16/739) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2482057 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-217723 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Konradowi Węgrzynowi
zamieszkałemu w Łodzi; Dominikowi Kotkowskiemu zamieszkałemu we Florentynowie; Łukaszowi Wierzbickiemu zamieszkałemu
w Gródkowie wobec Farmak Invest Limited z siedzibą w Nikozji,
Cypr oraz JSC Farmak z siedzibą w Kijowie, Ukraina”.
217752 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A&G KOPERTY Company Spółka z o.o.,
Gołdap, Polska 511447346 i dokonanie wpisu: A&G KOPERTY GOŁDAPSKA FABRYKA KOPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gołdap, Polska 510981291.
217940 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków,
Polska 122726260; VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587 i dokonanie wpisu: INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260.
218524 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Procter & Gamble Business Services
Canada Company, Halifax, Kanada i dokonanie wpisu: The Gillette
Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
218727 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nestlé Waters Polska Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 012857004 i dokonanie wpisu: NESTLE POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010006420.
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218728 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nestlé Waters Polska Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 012857004 i dokonanie wpisu: NESTLE POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010006420.
218729 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES
CANADA COMPANY, HALIFAX, Kanada i dokonanie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
219027 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków,
Polska 122726260; VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587 i dokonanie wpisu: INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260.
219574 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „BIO-ACTIVE DYSTRYBUCJA” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015493258
i dokonanie wpisu: HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin,
Polska 430723174.
219577 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIO-ACTIVE DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015493258 i dokonanie wpisu: HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska
430723174.
219578 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BIO-ACTIVE DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., Warszawa, Polska 015493258 i dokonanie wpisu: HERBAPOL-LUBLIN
SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 430723174.
219985 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZTPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew, Polska 360680697 i dokonanie wpisu:
MATECKI I SPÓŁKA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleszew, Polska 362472780.
220896 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOKAUT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska 146393710 i dokonanie
wpisu: SALES INTELLIGENCE SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Polska
146393710.
221358 2019 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GAMET BUSINESS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 142079543 i dokonanie wpisu: GAMET SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 634055674.
221359 2019 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GAMET BUSINESS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, Polska 142079543 i dokonanie wpisu: GAMET SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 634055674.
221675 2019 01 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FARMA-PROJEKT Spółka z o.o.,
Kraków, Polska 356025412 i dokonanie wpisu: RECORDATI POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ, WARSZAWA,
Polska 356025412.
223407 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno, Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan, Włochy
223407 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan, Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Bolonia, Włochy.
224654 2019 01 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „OSSA” Spółka z ogra-
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niczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 01727311800019
i dokonanie wpisu: OSSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ossa, Polska 017273118.
224654 2019 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OSSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ossa, Polska 017273118 i dokonanie wpisu: HOTEL OSSA GRUPA TRIP SPÓŁKA AKCYJNA, Ossa, Polska 017273118.
224654 2019 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOTEL OSSA GRUPA TRIP SPÓŁKA AKCYJNA, Ossa, Polska 017273118 i dokonanie wpisu: PARK EDUKACJI
SPÓŁKA AKCYJNA, Ossa, Polska 017273118.
224654 2019 01 23 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PARK EDUKACJI SPÓŁKA AKCYJNA, Ossa, Polska 017273118 i dokonanie wpisu: PARK EDUKACJI SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości likwidacyjnej, Ossa, Polska
017273118.
225393 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „BIO-ACTIVE DYSTRYBUCJA” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 015493258
i dokonanie wpisu: HERBAPOL-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin,
Polska 430723174.
225508 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FORTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chechło Pierwsze,
Polska 364714000 i dokonanie wpisu: PHILLIPS FORTECH POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chechło Pierwsze, Polska 366145172.
225796 2018 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „MEDILAB” Spółka z o.o., Białystok, Polska 008125592 i dokonanie wpisu: MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO
USŁUGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, Polska 008125592.
226095 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES
CANADA COMPANY, HALIFAX, Kanada i dokonanie wpisu: The Gillette Company LLC, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki.
226108 2019 01 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 4 stycznia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 19134/16/333) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2467462 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-226108 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Polsat Brands AG z siedzibą
w Buttikon, Szwajcaria”.
226108 2019 01 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 kwietnia 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 5478/18/239) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2467462 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-226108 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank
AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Telewizja Polsat Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.
226584 2019 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WILLA WILANÓW Spółka z o.o., Warszawa, Polska 016138921 i dokonanie wpisu: „VILLA NATURA POR
DEVELOP SPÓŁKA AKCYJNA” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, Polska 016138921.
227356 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARO” S.C. Marek i Roman Błaszakowie, Komorniki, Polska
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631222453 i dokonanie wpisu: „MARO” BŁASZAK SPÓŁKA JAWNA,
Komorniki, Polska 631222433.
228638 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRADAS Adam i Jan Tyrała Spółka Jawna, Olesno, Polska 151002000 i dokonanie wpisu: BRADAS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olesno, Polska 151002000.
228798 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARO” S.C. Marek i Roman Błaszakowie, Komorniki, Polska
631222453 i dokonanie wpisu: „MARO” BŁASZAK SPÓŁKA JAWNA,
Komorniki, Polska 631222433.
228799 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARO” S.C. Marek i Roman Błaszakowie, Komorniki, Polska
631222453 i dokonanie wpisu: „MARO” BŁASZAK SPÓŁKA JAWNA,
Komorniki, Polska 631222433.
228800 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARO” S.C. Marek i Roman Błaszakowie, Komorniki, Polska
631222453 i dokonanie wpisu: „MARO” BŁASZAK SPÓŁKA JAWNA,
Komorniki, Polska 631222433.
229491 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „PUPIL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 011897020 i dokonanie wpisu: PUPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce, Polska 011897020.
229507 2019 01 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 19 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 128/18/976) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2558531 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-229507
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK
SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ KORPORACYJNY KALISZ z siedzibą
w Kaliszu wobec BIOETOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Obornikach”.
229768 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOBLE BANK S.A., Warszawa,
Polska 004184103 i dokonanie wpisu: GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska 004184103.
230386 2019 01 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: NOBLE BANK Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 004184103 i dokonanie wpisu: GETIN NOBLE
BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 004184103.
230468 2019 01 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPERTIES B.V., Oss, Holandia i dokonanie wpisu: RABEN GROUP N.V., Oss,
Holandia,
230469 2019 01 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPERTIES B.V., Oss, Holandia i dokonanie wpisu: RABEN GROUP N.V., Oss,
Holandia.
231166 2019 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010750727.
233798 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRADAS Adam i Jan Tyrała Spółka Jawna, Olesno, Polska 151002000 i dokonanie wpisu: BRADAS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olesno, Polska 151002000.
234294 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków,
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Polska 122726260; VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587 i dokonanie wpisu: INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260.
234343 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARO” S.C. Marek i Roman Błaszakowie, Komorniki, Polska
631222453 i dokonanie wpisu: „MARO” BŁASZAK SPÓŁKA JAWNA,
Komorniki, Polska 631222433.
235155 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
235600 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„MARO” S.C. Marek Błaszak, Roman Błaszak, Komorniki, Polska
631222453 i dokonanie wpisu: „MARO” BŁASZAK SPÓŁKA JAWNA,
Komorniki, Polska 631222433.
235667 2019 01 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 25 lutego
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1631/16/060) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2482841 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-235667 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Konradowi Węgrzynowi
zamieszkałemu w Łodzi; Dominikowi Kotkowskiemu zamieszkałemu we Florentynowie; Łukaszowi Wierzbickiemu zamieszkałemu
w Gródkowie wobec Farmak Invest Limited z siedzibą w Nikozji,
Cypr oraz JSC Farmak z siedzibą w Kijowie, Ukraina”.
235667 2019 01 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 25 lutego
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1631/16/060) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2482841 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-235667 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Konradowi Węgrzynowi
zamieszkałemu w Łodzi; Dominikowi Kotkowskiemu zamieszkałemu we Florentynowie; Łukaszowi Wierzbickiemu zamieszkałemu
w Gródkowie wobec Farmak Invest Limited z siedzibą w Nikozji,
Cypr oraz JSC Farmak z siedzibą w Kijowie, Ukraina”.
235789 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRADAS Adam i Jan Tyrała Spółka Jawna, Olesno, Polska 151002000 i dokonanie wpisu: BRADAS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olesno, Polska 151002000.
235790 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRADAS Adam i Jan Tyrała Spółka Jawna, Olesno, Polska 151002000 i dokonanie wpisu: BRADAS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olesko, Polska 151002000.
235791 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRADAS Adam i Jan Tyrała Spółka Jawna, Olesno, Polska 151002000 i dokonanie wpisu: BRADAS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olesno, Polska 151002000.
238255 2019 01 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 5731/18/451) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584881 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-238255 w celu zabez-
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pieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec spółki TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie”.
238255 2019 01 21D. D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 września 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 5712/18/210) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584877 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-238255
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce ING
Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie”.
238471 2019 01 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 1 grudnia
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.
Ns-Rej.Za 3606/16/244) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2514228 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-238471 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących spółce Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
238635 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kamień Duży, Polska 140778739
i dokonanie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739.
238635 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BI-ES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 140778739
i dokonanie wpisu: URODA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WARSZAWA, Polska 140778739.
239211 2019 01 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 10 lutego
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1630/16/659) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2481404 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-239211 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Konradowi Węgrzynowi
zamieszkałemu w Łodzi; Dominikowi Kotkowskiemu zamieszkałemu we Florentynowie; Łukaszowi Wierzbickiemu zamieszkałemu
w Gródkowie wobec Farmak Invest Limited z siedzibą w Nikozji,
Cypr oraz JSC Farmak z siedzibą w Kijowie, Ukraina”.
239212 2019 01 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 16 lutego
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1617/16/824) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2482058 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-239212 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Konradowi Węgrzynowi
zamieszkałemu w Łodzi; Dominikowi Kotkowskiemu zamieszkałemu we Florentynowie; Łukaszowi Wierzbickiemu zamieszkałemu
w Gródkowie wobec Farmak Invest Limited z siedzibą w Nikozji,
Cypr oraz JSC Farmak z siedzibą w Kijowie, Ukraina”.
240407 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nestlé Waters Polska Spółka Akcyjna,
Warszawa, Polska 012857004 i dokonanie wpisu: NESTLE POLSKA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010006420.
241331 2019 01 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPERTIES B.V. Oss, Holandia i dokonanie wpisu: RABEN GROUP N.V., Oss,
Holandia.
241652 2019 01 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPERTIES B.V. Oss, Holandia i dokonanie wpisu: RABEN GROUP N.V., Oss,
Holandia
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241653 2019 01 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPERTIES B.V. Oss, Holandia i dokonanie wpisu: RABEN GROUP N.V., Oss,
Holandia.
242153 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NILAYA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 146245381 i dokonanie wpisu: INTIVE SPÓŁKA AKCYJNA,
Szczecin, Polska 366113077.
243593 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROMOSHIP SETLAK Spółka Jawna, Lublin, Polska 060078604 i dokonanie wpisu: SETLAK DARIUSZ PROMERO, Lublin, Polska.
247618 2019 01 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 17 lutego
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1620/16/338) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2482071 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-247618 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Konradowi Węgrzynowi
zamieszkałemu w Łodzi; Dominikowi Kotkowskiemu zamieszkałemu we Florentynowie; Łukaszowi Wierzbickiemu zamieszkałemu
w Gródkowie wobec Farmak Invest Limited z siedzibą w Nikozji,
Cypr oraz JSC Farmak z siedzibą w Kijowie, Ukraina”.
247619 2019 01 21 D. Wykreślenie wpisu: „W dniu 17 lutego
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1632/16/461) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2482092 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-247619 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Konradowi Węgrzynowi
zamieszkałemu w Łodzi; Dominikowi Kotkowskiemu zamieszkałemu we Florentynowie; Łukaszowi Wierzbickiemu zamieszkałemu
w Gródkowie wobec Farmak Invest Limited z siedzibą w Nikozji,
Cypr oraz JSC Farmak z siedzibą w Kijowie, Ukraina”.
247798 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
247799 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
247803 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
247806 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice
Parcela, Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455.
247807 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela, Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, Polska 364823455.
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247808 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
247809 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
248440 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
248441 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455
248443 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice
Parcela, Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI
TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ozorków, Polska 364823455.
248582 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WELLA GMBH, SCHWALBACH AM TAUNUS, Niemcy i dokonanie wpisu: HFC Prestige International Operations Switzerland Sarl, Petit-Lancy, Szwajcaria.
248745 2019 01 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 16 lutego
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1625/16/343) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2482056 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-248745 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Konradowi Węgrzynowi
zamieszkałemu w Łodzi; Dominikowi Kotkowskiemu zamieszkałemu we Florentynowie; Łukaszowi Wierzbickiemu zamieszkałemu
w Gródkowie wobec Farmak Invest Limited z siedzibą w Nikozji,
Cypr oraz JSC Farmak z siedzibą w Kijowie, Ukraina”.
250666 2019 01 21 D. Wykreślono wpis: Postanowieniem
z dnia 29 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3581/16/706)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514068 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze
R.250666 ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
252684 2019 01 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedrowice Parcela,
Polska 100383200 i dokonanie wpisu: TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków,
Polska 364823455.
252745 2019 01 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 5728/18/937) wpisano do Re-
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jestru Zastawów pod pozycją 2584876 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-252745 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec spółki TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie”.
252745 2019 01 21 D. Dokonanie wpisu: „W dniu 26 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 5716/18/814) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584875 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-252745 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce ING Bank
Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki TXM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie”.
253224 2019 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012012459 i dokonanie wpisu: LEMON RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012758414.
253804 2019 01 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 1 grudnia
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt: RZ.IX.
Ns-Rej.Za 3598/16/834) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2514233 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R.253804 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących spółce Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
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257031 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROMOSHIP SETLAK SPÓŁKA JAWNA,
Lublin, Polska 060078604 i dokonanie wpisu: PROMERO DARIUSZ
SETLAK, Lublin, Polska 120364060.
257036 2019 01 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPERTIES B.V. Oss, Holandia i dokonanie wpisu: RABEN GROUP N.V., Oss,
Holandia.
257037 2019 01 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPERTIES B.V. Oss, Holandia i dokonanie wpisu: RABEN GROUP N.V., Oss,
Holandia.
257038 2019 01 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPERTIES B.V. Oss, Holandia i dokonanie wpisu: RABEN GROUP N.V., Oss,
Holandia.
257039 2019 01 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPERTIES B.V. Oss, Holandia i dokonanie wpisu: RABEN GROUP N.V., Oss,
Holandia.
257040 2019 01 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPERTIES B.V. Oss, Holandia i dokonanie wpisu: RABEN GROUP N.V., Oss,
Holandia.

254393 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DONNA II PIOTR KOSTRZ, Kraków, Polska
351142700 i dokonanie wpisu: DONNA AGNIESZKA KOSTRZ, PIOTR
KOSTRZ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, Polska 368947852.

257188 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków,
Polska 122726260; VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587 i dokonanie wpisu: INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260.

254413 2019 01 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 10 lutego
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1626/16/744) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2481405 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-254413 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Konradowi Węgrzynowi
zamieszkałemu w Łodzi; Dominikowi Kotkowskiemu zamieszkałemu we Florentynowie; Łukaszowi Wierzbickiemu zamieszkałemu
w Gródkowie wobec Farmak Invest Limited z siedzibą w Nikozji,
Cypr oraz JSC Farmak z siedzibą w Kijowie, Ukraina”.

258317 2019 01 21 D. Dokonanie wpisu: „W dniu 18 lutego
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1623/16/541) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2482149 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-258317 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Konradowi Węgrzynowi
zamieszkałemu w Łodzi; Dominikowi Kotkowskiemu zamieszkałemu we Florentynowie; Łukaszowi Wierzbickiemu zamieszkałemu
w Gródkowie wobec Farmak Invest Limited z siedzibą w Nikozji,
Cypr oraz JSC Farmak z siedzibą w Kijowie, Ukraina”.

255659 2019 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010750727.

258317 2019 01 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 18 lutego
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1623/16/541) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2482149 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-258317 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Konradowi Węgrzynowi
zamieszkałemu w Łodzi; Dominikowi Kotkowskiemu zamieszkałemu we Florentynowie; Łukaszowi Wierzbickiemu zamieszkałemu
w Gródkowie wobec Farmak Invest Limited z siedzibą w Nikozji,
Cypr oraz JSC Farmak z siedzibą w Kijowie, Ukraina”.

256040 2019 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SUMMIT MOTORS POLAND Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 010863822
i dokonanie wpisu: PLAZA MOTORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010863822.
256130 2019 01 A.E. Wprowadzono zmianę przez wykreślenie wpisu: „SOJKA GRZEGORZ TGZ PROFESSIONAL, Gdańsk,
Polska i dokonanie wpisu: TGZ PROFESSIONAL GRZEGORZ SOJKA,
Gdańsk, Polska 5842487471 ELEMENTS PIOTR BLĘCKI, Gdańsk, Polska 9570580358 oraz w rubryce E dokonanie wpisu: Na podstawie
Regulaminu z dnia 14 marca 2017 r. ustanowiono wspólne prawo
ochronne”.
256246 2019 09109 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.

258435 2019 01 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 10 lutego
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1622/16/140) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2481478 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-258435 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Konradowi Węgrzynowi
zamieszkałemu w Łodzi; Dominikowi Kotkowskiemu zamieszkałemu we Florentynowie; Łukaszowi Wierzbickiemu zamieszkałemu
w Gródkowie wobec Farmak Invest Limited z siedzibą w Nikozji,
Cypr oraz JSC Farmak z siedzibą w Kijowie, Ukraina”.
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260035 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016163669 i dokonanie wpisu: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 016163669.
260036 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016163669 i dokonanie wpisu: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 016163669.
260044 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
FREZWID MARTA OSTROGÓRSKA, CZESŁAW SAGAN SPÓŁKA JAWNA, Skawina, Polska 351146111 i dokonanie wpisu: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY FREZWID MARTA OSTROGÓRSKA SPÓŁKA JAWNA, Skawina, Polska 351146111.
260093 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WYCIŚLIK JAN PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE INNOW, Katowice, Polska 270595509 i dokonanie wpisu: INNOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, Polska 366128914.
261087 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 016163669 i dokonanie wpisu: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 016163669.
261089 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 016163669 i dokonanie wpisu: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 016163669.
261186 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOMAX 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 470414460 i dokonanie wpisu: „DODRUKARKI.PL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 470414460.
261348 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno, Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan, Włochy.
261348 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan,
Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Bolonia, Włochy.
261349 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno, Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan, Włochy.
261349 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan,
Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Bolonia, Włochy.
262292 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
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COMPANY (OVERSEAS) LIMITED, ZUG, Szwajcaria i dokonanie wpisu: American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Boncourt,
Szwajcaria.
263779 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PUPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011897020 i dokonanie wpisu:
PUPIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe
Skalmierzyce, Polska 011897020.
265007 2019 01 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 10 lutego
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1618/16/225) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2481477 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-265007 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Konradowi Węgrzynowi
zamieszkałemu w Łodzi; Dominikowi Kotkowskiemu zamieszkałemu we Florentynowie; Łukaszowi Wierzbickiemu zamieszkałemu
w Gródkowie wobec Farmak Invest Limited z siedzibą w Nikozji,
Cypr oraz JSC Farmak z siedzibą w Kijowie, Ukraina”.
265268 2019 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010750727.
265283 2019 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012012459 i dokonanie wpisu: LEMON RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012758414.
265738 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno, Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan, Włochy
265738 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan, Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Blonia, Włochy.
269718 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BŁASZAK MAREK, BŁASZAK ROMAN
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MARO SPÓŁKA CYWILNA,
Komorniki, Polska 631222453 i dokonanie wpisu: „MARO” BŁASZAK
SPÓŁKA JAWNA, Komorniki, Polska 631222433.
269719 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BŁASZAK MAREK, BŁASZAK ROMAN
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MARO SPÓŁKA CYWILNA,
Komorniki, Polska 631222453 i dokonanie wpisu: „MARO” BŁASZAK
SPÓŁKA JAWNA, Komorniki, Polska 631222433.
269720 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BŁASZAK MAREK, BŁASZAK ROMAN
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MARO SPÓŁKA CYWILNA,
Komorniki, Polska 631222453 i dokonanie wpisu: „MARO” BŁASZAK
SPÓŁKA JAWNA, Komorniki, Polska 631222433.
269845 2019 01 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 29 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15404/18/395) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2592518 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-267871 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „UNITOP-OPTIMA” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi”.

262293 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.

270810 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NESTLÉ WATERS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012857004 i dokonanie wpisu: NESTLE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010006420.

263219 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMERICAN CIGARETTE

273825 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
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WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146852419 i dokonanie wpisu:
QLETA Aneta Kuleta, Warszawa, Polska.

KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012758414.

276430 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.

286751 08/2018 2018 11 07   Na podstawie § 30 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie
rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 115), Urząd Patentowy RP dokonuje
zmiany danych zawartych w rejestrze znaków towarowych pod numerem R.286751 w rubryce D w przedmiocie ujawnionego zastawu rejestrowego prawidłowo powinno być: „W dniu 7 maja 2018 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns- Rej.Za 1922/18/449) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2528453 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-286751 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec spółki Torf
Corporation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kątach Wrocławskich”.

277036 2019 01 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 17 lutego
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 1624/16/942) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2482070 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-277036 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Konradowi Węgrzynowi
zamieszkałemu w Łodzi; Dominikowi Kotkowskiemu zamieszkałemu we Florentynowie; Łukaszowi Wierzbickiemu zamieszkałemu
w Gródkowie wobec Farmak Invest Limited z siedzibą w Nikozji,
Cypr oraz JSC Farmak z siedzibą w Kijowie, Ukraina”.
277619 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
365388398.
278095 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A., RZYM, Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA
S.P.A., Mediolan, Włochy
278095 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan, Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Bolonia, Włochy.
278436 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków,
Polska 122726260; VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587 i dokonanie wpisu: INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260.
278459 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KILOUTOU S.A.S, Mercq-En-Baroeul, Francja i dokonanie wpisu: KILOUTOU S.A.S, Villeneuve-d’Ascq CEDEX, Francja.
278917 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ASTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 977937799 i dokonanie
wpisu: ASTEC IT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, Polska 363130721.
279673 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PAGED SPÓŁKA AKCYJNA IP
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
Paged Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IP Spółka
komandytowa, Warszawa, Polska.
280851 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KABUSHIKI KAISHA SAGINOMIYA SEISAKUSHO, TOKYO, Japonia i dokonanie wpisu: SAGINOMIYA SEISAKUSHO, INC., Tokyo, Japonia.
281616 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FIRMA POSIADAŁO SPÓŁKA JAWNA,
Wykno, Polska 590433911 i dokonanie wpisu: POSIADALO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, WYKNO, Polska.
282449 2019 01 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 012012459 i dokonanie wpisu: LEMON RECORDS SPÓŁ-

286752 08/2018 2018 11 07 Na podstawie § 30 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie
rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 115), Urząd Patentowy RP dokonuje
zmiany danych zawartych w rejestrze znaków towarowych pod numerem R.286752 w rubryce D w przedmiocie ujawnionego zastawu rejestrowego prawidłowo powinno być: „W dniu 7 maja 2018 r.
na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns- Rej.Za 1925/18/652) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2528077 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-286752 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni
WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec spółki Torf
Corporation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Kątach Wrocławskich”.
287631 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków,
Polska 122726260; VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587 i dokonanie wpisu: INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260.
288863 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PAGED SPÓŁKA AKCYJNA IP
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
Paged Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IP Spółka
komandytowa, Warszawa, Polska.
289813 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
FREZWID MARTA OSTROGÓRSKA, CZESŁAW SAGAN SPÓŁKA JAWNA, Skawina, Polska 351146111 i dokonanie wpisu: ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY FREZWID MARTA OSTROGÓRSKA SPÓŁKA JAWNA, Skawina, Polska 351146111.
290449 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STOWARZYSZENIE ADMINISTRATORÓW
BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, Warszawa, Polska 141287742 i dokonanie wpisu: SABI-STOWARZYSZENIE INSPEKTORÓW OCHRONY
DANYCH, Warszawa, Polska 141287742.
290925 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOTARBA KRZYSZTOF PARTEC,
Wrocław, Polska 931877165 i dokonanie wpisu: PARTEC SYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków, Polska
369182452.
290926 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOTARBA KRZYSZTOF PARTEC,
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Wrocław, Polska 931877165 i dokonanie wpisu: PARTEC SYSTEM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków, Polska
369182452.
291161 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków,
Polska 122726260; VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587 i dokonanie wpisu: INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260.
291543 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: American Cigarette Company
(Overseas) Limited, Zug, Szwajcaria i dokonanie wpisu: American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Boncourt, Szwajcaria.
292336 2019 01 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PAGED SPÓŁKA AKCYJNA IP
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142619672 i dokonanie wpisu: Paged Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IP Spółka komandytowa, Warszawa, Polska.
293902 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT MONITOROWANIA MEDIÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 016163669 i dokonanie wpisu: INSTYTUT MONITOROWANIA
MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 016163669.
294344 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków,
Polska 122726260; VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587 i dokonanie wpisu: INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260.
294345 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków,
Polska 122726260; VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587 i dokonanie wpisu: INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260.
294991 2019 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Polsat Brands AG, Buttikon, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: TELEWIZJA POLSAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 930171612.
294991 2019 01 16 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy zawartej 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 siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono
na prawie ze zgłoszenia prawa ochronnego na rzecz zastawnika:
1) zastaw cywilny na Prawie Ochronnym – prawie ze zgłoszenia prawa ochronnego na Znak Towarowy 31, w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1 (zastaw Cywilny 31) zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie:
2) zastaw cywilny na Prawie Ochronnym – prawie ze zgłoszenia prawa ochronnego na Znak Towarowy 31, w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2 (zastaw Cywilny 81) zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie:
294991 2019 01 16 D. Dokonano wpisu: „Na mocy Umowy Zastawów Cywilnych i Zastawów Rejestrowych Na Prawach
Ochronnych Na Znaki Towarowe z dnia 28 września 2015 r. ze zmia-
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nami wprowadzonymi na mocy pierwszej umowy zmieniającej
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 Brytania (jako Zastawnikiem) ustanowiono na rzecz zastawnika:
1) zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy
31, ze skutkiem od dnia rejestracji Znaku Towarowego 31 w Rejestrze Znaków Towarowych, w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 1 (zastaw Cywilny 45) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie:
2) zastaw cywilny na Prawie Ochronnym na Znak Towarowy
31, ze skutkiem od dnia rejestracji Znaku Towarowego 31 w Rejestrze Znaków Towarowych, w celu zabezpieczenia spłaty Zabezpieczonej Wierzytelności 2 (zastaw Cywilny 95) - zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie:
296168 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PBR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piła, Polska 302862280 i dokonanie wpisu: BROWAR POŁCZYN-ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Połczyn-Zdrój, Polska 369946062.
297407 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JURAJSKA LIMITED, Valletta, Malta i dokonanie wpisu: JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, Polska 002759114.
298987 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LOOK FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146681449 i dokonanie
wpisu: OFENBACH s.r.o., Třinec, Republika Czeska.
299497 2019 01 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010750727.
304564 2019 01 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KURS SERCA EWELINA
MALINOWSKA, Gdynia, Polska 221760040 i dokonanie wpisu: KURS
SERCA EWELINA MALINOWSKA, Gdańsk, Polska 221760040.
304947 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884.
305823 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Jasienica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
306695 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cobi GmbH, Osnabrück,
Niemcy i dokonanie wpisu: Cobi GmbH, Schwabach, Niemcy.
307444 2019 01 21 D. Dokonano wpisu. „W dniu 2 października 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy
– Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4526/18/862) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2585523 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-307444
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit
Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Żabka Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu”.
307565 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Cobi GmbH, Osnabrück, Niemcy i dokonanie wpisu: Cobi GmbH, Schwabach, Niemcy.
308285 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAKOWSKI ADAM, ZEMBRZUSKI RAFAŁ
LAZARO COFFEE SPÓŁKA CYWILNA, Karpin, Polska 366519780 i dokonanie wpisu: RAAD FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Marki, Polska 380007631.
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308286 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAKOWSKI ADAM, ZEMBRZUSKI RAFAŁ
LAZARO COFFEE SPÓŁKA CYWILNA, Karpin, Polska 366519780 i dokonanie wpisu: RAAD FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Marki, Polska 380007631.

265 966 2018 01 29

308292 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska i dokonanie wpisu: Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG, Riedstadt, Niemcy.
308293 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska i dokonanie wpisu: Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG, Riedstadt, Niemcy.

281 811 2018 09 21

308726 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ŻABKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 142624259 i dokonanie wpisu: ŻABKA POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
142624259.
309553 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SCANVET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skiereszewo, Polska 630531936
i dokonanie wpisu: ML CONSULTING MACIEJ LIBERSKI, Warszawa,
Polska 363852526.
309601 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LOSTA TOMASIK, KICIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 147472251 i dokonanie wpisu: LOSTA TOMASIK SPÓŁKA JAWNA, Tomaszów Mazowiecki, Polska.
310721 2019 01 14 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 14.09.2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używanie znaku towarowego przez KFD Sp. z o.o. Warszawa, Polska
na czas nieokreślony”.
311263 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAMIL JASKÓŁA, Bytom, Polska i dokonanie wpisu: BERANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 380517800.
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe i datę wygaśnięcia prawa ochronnego.
W przypadku wygaśnięcia prawa tylko dla części towarów (usług)
wymienia się te towary (usługi).
179 414 2018 07 20

179 415 2018 07 20

240 978 2018 10 09

241 030 2018 10 09

Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
20.07.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.179414.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
20.07.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.179415.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
09.10.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.240978.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
09.10.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.241030.

283 912 2018 09 03

284585 2018 09 03

286 337 2018 05 25

971
Prawo wygasło w części dla towarów: chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi,
chusteczki kosmetyczne, chusteczki odświeżające nasączone płynami kosmetycznymi, chusteczki do demakijażu, serwetki
do demakijażu, waciki do demakijażu, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, wata, waciki, patyczki z watą do celów kosmetycznych, kosmetyki, mydła,
preparaty do mycia, płyny do pielęgnacji
ciała, włosów, szampony, kremy kosmetyczne, środki do czyszczenia zębów, antyperspiranty, dezodoranty ( klasa 3 w części).
Prawo wygasło w części dla towarów: produkty farmaceutyczne; preparaty stosowane wspomagająco w stanach obniżonej
odporności na zakażenia bakteryjne i wirusowe, witaminy, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności
do celów leczniczych, parafarmaceutyki
do celów leczniczych, suplementy diety
do celów leczniczych, dietetyczne środki
spożywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe do celów leczniczych, zioła
lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, produkty biotechnologiczne do celów
leczniczych, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenie medycznego, środki wspomagające leczenie i wzmacniające organizm, suplementy diety do celów żywienia
na bazie węglowodanów, wszystkie powyższe towary będące produktami farmaceutycznymi (klasa 5 w części).
Prawo wygasło w części dla towarów: klasa
30: sorbety, lody: klasa 35: sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem Internetu sorbetów, lodów.
Prawo wygasło w części dla towarów: klasa
30: sorbety, lody: klasa 35: sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem Internetu sorbetów, lodów.
Prawo wygasło w części dla towarów: klasa 11 w części: urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania,
chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, zaopatrzenia w wodę, zlewozmywaki,
zlewy; okapy, wyciągi; fontanny, wodotryski ozdobne; ogrzewacze wody; lodówki,
zamrażarki, szafy chłodnicze, wentylatory,
klimatyzatory, grzejniki, bojlery, czajniki
elektryczne, ekspresy do kawy, frytkownice, grille, barbecue grille, kuchenki, rożen, mikrofalówki, gofrownice, opiekacze
do chleba, tostery, szybkowary elektryczne
i parowe, urządzenia do gotowania, kociołki i naczynia do gotowania pod ciśnieniem, elektryczny sprzęt kuchenny; sprzęt
oświetleniowy, lampy, abażury, żyrandole,
kinkiety, żarówki, lampiony, latarki klasa 21
w części: przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki; grzebienie i gąbki; sprzęt do czyszczenia; wyroby
szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte
w innych klasach; suszarki do bielizny, deski
do prasowania, deski pralnicze, dozowniki
mydła, mydelniczki, dozowniki papieru toa-
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letowego, ręczników papierowych, uchwyty
do gąbek, pudełka dozujące ręczniki papierowe oraz chusteczki higieniczne i waciki,
wiadra, kubły na śmieci, szczotki do misek
klozetowych, przybory toaletowe.
291 220 2018 08 22 Prawo wygasło w części dla towarów: klasa
5: preparaty farmaceutyczne, suplementy
żywności, preparaty witaminowe, preparaty medyczne do odchudzania; tabletki
wspomagające odchudzanie; dietetyczna
żywność i napoje przystosowane do celów
medycznych.
97
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.
300 678 01/2018 2018 10 25 Na podstawie art. 155 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r.
poz. 23), w związku z art. 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 776) Urząd Patentowy
RP zmienia swoją decyzję z dnia 30
czerwca 2017 r. o udzielenia prawa
ochronnego na słowny znak towarowy w części dotyczącej podmiotu
na rzecz którego udzielono prawa
ochronnego.
			
Prawidłowo powinno być: Vertiv
Group Corporation, Columbus, Stany Zjednoczone Ameryki.
300 746 101/2018 2018 09 26 Sprostowano oczywistą omyłkę
w swojej decyzji z dnia 03.07.2017 r.
w sprawie udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części zastrzeżonych kolorów:
			
Prawidłowo powinno być: czerwony,
zielony, jasnopomarańczowy, różowy, brązowy, pomarańczowy, biały,
żółty.
303 347 03/2018 2018 10 25 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 776),
w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2013
r. poz. 1410) Urząd Patentowy RP
zmienia swoją decyzję z dnia 27
września 2017 r. o udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej podmiotu
na rzecz którego udzielono prawa
ochronnego
			
Prawidłowo powinno być: CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska.
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304 310 04/2018 2018 09 04 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23
z późn. zm.), w związku z art. 252
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej (Dz.
U. 2017 r. 776) Urząd Patentowy RP
dokonuje zmiany decyzji z dnia
14.09.2017 r. o udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy w
części dotyczącej siedziby uprawnionej na: MONIKA RODRIGUEZ, TU
CAFE, Józefów, Polska.
306 230 06/2018 2018 10 25 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23),
w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 776) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 30 czerwca
2017 r. o udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej podmiotu na rzecz którego udzielono prawa ochronnego.
			
Prawidłowo powinno być: Vertiv
Group Corporation, Columbus, Stany Zjednoczone Ameryki.
308 263 07/2018 2018 11 22 Sprostowano pomyłkę w decyzji
z dnia 27.03.2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej adresu uprawnionego.
			
Prawidłowo powinno być: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska.
308 759 08/2018 2018 11 15 Sprostowano pomyłkę w decyzji
z dnia 13.04.2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
dotyczącej nazwy uprawnionego.
			
Prawidłowo powinno być: LASTOR
INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
309 509 08/2018 2018 11 22 Sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 10 kwietnia
2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej kolorów, na które zastrzeżono
znak:
			
Prawidłowo powinno być: kolory:
czarny, biały, zielony.
311 504 10/2018 2018 11 22 Sprostowano
oczywistą
pomyłkę w decyzji z dnia 25 maja
2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wskazana siedziby i kraju
zgłaszającego.
			
Prawidłowo powinno być: Warszawa, Polska
311 887 11/2018 2018 10 26 Sprostowano pomyłkę w decyzji
z dnia 16.04.2018 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej nazwy zgłaszającego.
			
Prawidłowo powinno być: Robert
Szust, Chełm, Polska.
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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.
490578
HAMKA’S
Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH,
Spitalgasse 2CH-3011 Bern (CH)
2018 06 07
2018 07 16

29, 30

2018 06 28

608701
WILCO
7
WILCO AG, 11, Rigackerstrasse,CH-5610 WOHLEN (CH)
2018 04 13
2018 07 16
2018 06 28
649196
MADEIRA
CFE: 27.05.01
MADEIRA Garnfabrik Rudolf Schmidt KG,
Zinkmattenstrasse 3879108 Freiburg (DE)
2018 05 24
2018 08 06
688284
CASADECO
TEXDECOR, 2 rue d’HemF-59780 WILLEMS (FR)
2018 06 14
2018 07 16
715223
SONNORA
CFE: 01.03.02, 08.01.18, 27.03.01, 27.05.01
SONNORA EISIDEEN GMBH,
Buchenhain 1506188 Landsberg OT Plößnitz (DE)
2018 05 29
2018 07 16
889165
Multi-Power
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG,
Carl-Metz-Strasse 176185 Karlsruhe (DE)
2016 05 27
2016 09 26

23

2018 07 19
24, 27
2018 06 28
7, 11, 21, 30, 42

2018 06 28
3, 21

2016 09 01

1007145
VIRA
CFE: 27.05.19, 29.01.12
6, 19, 20
”Investproject” Co. Ltd.,
Lipovaya alleya, 9, lit. A, of. 1111-1116RU-197183 Saint-Petersburg (RU)
2018 06 07
2018 07 30
2018 07 12
1159272
THIEVES
Young Living Essential Oils, LC,
3125 W. Executive ParkwayLehi, UT 84043 (US)
2018 06 13
2018 07 30

3, 5

2018 07 12

1197891
ACOOLA
9, 14, 18, 25, 42
TEXTBROOK LIMITED,
THEMISTOKLI DERVI, 3, JULIA HOUSE, CY-1066 NICOSIA (CY)
2013 11 14
2014 05 26
2014 04 10
1201809
G
CFE: 27.05.21
12
GSP Automotive Group Wenzhou Co., Ltd.,
NO.1 GAOXIANG ROAD, OUHAI HI-TECH INDUSTRY ZONE,
WENZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE (CN)
2013 10 08
2014 06 23
2014 05 08
1219810
SEED TO SEAL
Young Living Essential Oils, LC,
3125 W. Executive ParkwayLehi, UT 84043 (US)
2018 06 13
2018 07 30

3

2018 07 12

973

1222483
SEED TO SEAL YOUNG LIVING EST. 1994 QUALITY
COMMITMENT
CFE: 01.15.15, 05.03.11, 26.01.04
3
Young Living Essential Oils, LC,
3125 W. Executive ParkwayLehi, UT 84043 (US)
2018 06 11
2018 07 30
2018 07 12
1242150
albico
CFE: 26.03.01, 26.04.11, 29.01.12
19, 20, 35
Limited Liability Company «AIRON», Ozernaya street, 6,
Kluchi village,Bugulma districtRU-423221 Tatarstan Republic (RU)
2017 11 01
2018 01 22
2018 01 04
1245912
GRANDIOSA
29, 30
ORKLA FOODS NORGE AS, POSTBOKS 711 N-1411 KOLBOTN (NO)
2014 10 31
2015 06 22
2015 05 07
1246362
KINDER KONITO
30
SOREMARTEC SA, FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE B,
RUE DE TRÈVES L-2632 FINDEL (LU)
2015 04 21
2015 06 22
2015 05 14
1249272
Mondialbox
35, 38, 39
PRO-INVESTMENT,
650 rue Antoine de Saint ExupéryF-44150 ANCENIS (FR)
2018 06 05
2018 07 16
2018 06 28
1252078
Douglas Color Expert
9, 35, 36, 42, 44
Parfümerie Douglas GmbH, Kabeler Strasse 458099 Hagen (DE)
2016 02 07
2016 05 23
2016 04 14
1276213
tag Talent Garden
CFE: 01.15.21, 26.01.24, 27.05.01
35, 41, 43
TALENT GARDEN SPA, Via Merano, 16I-20127 MILANO (IT)
2018 06 28
2018 07 30
2018 07 12
1283936
MONDOSE
CFE: 01.15.15, 24.09.05, 27.05.01, 29.01.07
30
NEUHAUS, en abrégé N-M, société anonyme, Postweg 2B-1602
VLEZENBEEK (BE)
2018 06 29
2018 08 06
2018 07 19
1292683
BATIK
PYLYPYSHYN VIKTOR PETROVYCH,
vul. Suhumska 7-AKiev 04114 (UA)
2018 04 10
2018 07 30
1294667
SINFRONTAL
Alpen Pharma AG, Casinoplatz 2CH-3011 Bern (CH)
2018 06 11
2018 07 16

5, 30, 43
2018 07 12
5
2018 06 28

1313541
Erste
9, 11
Klymenko Volodymyr,
vul. Urytskoho, bud. 37, kv. 45Kyiv 03035 (UA);
Klymenko Sergii, vul. Kurska, bud. 3, kv. 8Kyiv 03049 (UA)
2015 12 29
2016 11 21
2016 10 13
1325116
Bestdon
CFE: 24.01.05, 27.05.22
14
LIN,RUI HONG, E26 1st Floor, Southern Watch Center,
ZhanXi Building, NO.59 Mineral Spring ZhanXi Road,YueXiu
district, GuangZhou city 510000 GuangDong Province (CN)
2018 05 31
2018 07 30
2018 07 12
1325493
NOVASTAR
CFE: 26.01.03, 27.05.17
9
Xi’an NovaStar Tech Co.,Ltd, 4F Block D,Qinfeng Pavilion,
Xi’an Software Park,No.68 2nd Keji Rd.,Xi’anShaanxi (CN)
2018 05 31
2018 07 30
2018 07 12
1336550
boost my brain
5, 30, 32
Axanova AG, Ottenhofenstrasse 110CH-8738 Uetliburg (CH)
2016 11 30
2017 04 18
2017 03 30
1342043
YOUNG LIVING
Young Living Essential Oils, LC,
3125 West Executive ParkwayLehi UT 84043 (US)
2018 06 11
2018 07 30

3, 5
2018 07 12

974
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1344502
YOUNG LIVING
Young Living Essential Oils, LC,
3125 West Executive ParkwayLehi UT 84043 (US)
2018 06 11
2018 07 30
1351942
SAVVY MINERALS BY YOUNG LIVING
Young Living Essential Oils, LC,
3125 West Executive ParkwayLehi UT 84043 (US)
2018 06 13
2018 07 30

35
2018 07 12
3
2018 07 12

1378500
MonoPay
36
MONOBANK ASA, Att : Bård Fladvad,Starvhusgaten 4Bergen (NO)
2017 09 27
2017 12 27
2017 12 07
1380059
bpc boyasan powder coating
CFE: 26.11.03, 27.05.10, 29.01.12
2
BOYASAN BOYA KİMYEVİ MADDE VE MALZEME TİCARET VE
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, Organize Sanayi Bölgesi 12.Cad.
No.11,MelikgaziKAYSERİ (TR)
2018 06 22
2018 07 30
2018 07 12
1380412
BioUniversal
5, 10
Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2FL-9494 Schaan (LI)
2017 07 20
2018 01 03
2017 12 14
1383741
VORUTA WINEMAKING SINCE 1926
CFE: 03.07.13, 05.03.18, 27.05.03, 29.01.13
UAB „MV GROUP ASSET MANAGEMENT”,
J. Jasinskio g. 16FLT-03163 Vilnius (LT)
2017 10 18
2018 01 22
1384266
CFE: 28.03.00
Dongying Yidazao Dairy Co., LTD.,
North of Shengli Bridge,DongyingShandong (CN)
2017 11 08
2018 01 29

32, 33
2018 01 04
29
2018 01 11

1385504
CFE: 04.05.03
9
Apple Inc., One Apple Park WayCupertino CA 95014 (US)
2017 11 17
2018 02 12
2018 01 25
1391357
CFE: 26.15.01
7
EASTAR HOLDING GROUP CO., LTD., No.98, Yongxin
Road,Shengtuo Town,Kenli County, Dongying CityShandong (CN)
2017 08 08
2018 03 19
2018 03 01
1391720
YOUNG LIVING
CFE: 01.15.15, 05.03.13, 27.05.01
Young Living Essential Oils, LC,
3125 Executive ParkwayLehi UT 84043 (US)
2018 06 11
2018 07 30

35
2018 07 12

1393831
Acteav life
CFE: 27.05.01
30
Hiran Ajith Karunaratne, 119/2, Kinsey Road Colombo 8 (LK)
2017 10 09
2018 04 09
2018 03 22
1395150
EUP
CFE: 27.05.17
11
SUZHOU EUP ELECTRIC CO., LTD,
No. 90 Jin Shan Road,Suzhou New DistrictJiangsu (CN)
2017 12 27
2018 04 16
2018 03 29
1395323
ARKAYA
41, 44
Mgr. Denisa Říha Palečková, Baranova 1804/25 CZ-130 00 Praha 3 (CZ)
2017 10 23
2018 04 16
2018 03 29
1395870
TERRE DI SANT’ ALBERTO
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH,
Sektkellereistraße 506632 Freyburg (DE)
2018 02 16
2018 04 23

32, 33
2018 04 05

1397215
Wildberry Wonder
31
Rosen Tantau KG, Tornescher Weg 1325436 Uetersen (DE)
2018 02 22
2018 04 30
2018 04 12

1397689
Croiguette
Koninklijke Zeelandia Groep B.V.,
Poststraat 11NL-4301 AA Zierikzee (NL)
2018 02 06
2018 05 07

Nr 3/2019
30
2018 04 19

1397790
LILONG
CFE: 28.03.00
18, 20, 22
JIANGSU LILONG OUTDOOR PRODUCTS CO., LTD,
Daoshu Town Industrial Park,Danyang, Zhenjiang CityJiangsu (CN)
2017 10 13
2018 05 07
2018 04 19
1397802
OLIMP
CFE: 06.01.02, 27.05.02
Hrossbakh Viktor Serhiiovych,
vul. Komarova, 2, korp.A, kv.24Odesa 65080 (UA)
2017 11 22
2018 05 07

29
2018 04 19

1397816
stick up
CFE: 26.03.01, 27.05.01
16
DELI GROUP CO., LTD,
Deli Industrial Park,Ninghai County,NingboZhejiang (CN)
2018 01 04
2018 05 07
2018 04 19
1398749
mulinsen
CFE: 28.03.00
FUSHENG SHOES CO. LTD., SHISHI FUJIAN,
Changfu Gongyequ,Shishi362700 Fujian (CN)
2016 11 14
2018 05 14

25
2018 04 26

1398838
Havana Club ESENCIAL DE LOS CANTINEROS
CFE: 02.01.11, 02.03.22, 07.05.08, 11.03.02,
24.11.03, 25.01.01, 26.01.19, 29.01.15
33
HAVANA CLUB HOLDING S.A.,
5, rue Eugène RuppertL-2453 Luxembourg (LU)
2018 01 16
2018 05 14
2018 04 26
1398933
GANGER
CFE: 26.13.25, 27.05.08
7
Jinan Jianghe Industry & Trade Co., Ltd.,
No.9011, Jinlun Road,Guide Town,Changqing District,
Jinan CityShandong Province (CN)
2017 12 14
2018 05 14
2018 04 26
1398969
MILK MANIA
CFE: 01.15.11, 27.05.08
SAVENCIA SA, 42 rue RieussecF-78220 VIROFLAY (FR)
2018 01 17
2018 05 14

29
2018 04 26

1399171
DEXPANTIN SOPHARMA
3, 5
SOPHARMA AD, Iliensko shose Str. 16BG-1220 SOFIA (BG)
2018 01 12
2018 05 14
2018 04 26
1399567
CFE: 06.01.02, 26.13.25
43
Qingdao Laoshan Tourism Group Co., Ltd,
No. 2 Comprehensive Office Building,No. 29 Meiling Road,
Laoshan District, QingdaoShandong (CN)
2018 01 11
2018 05 21
2018 05 03
1399641
Posehome
CFE: 27.05.01
25
YIWU LIANG CHENG HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD,
No. 588, Chunhua Road,Beiyuan Street,Jinhua, YiwuZhejiang (CN)
2017 12 27
2018 05 21
2018 05 03
1399682
Okiwi Bay
Calabria Family Wines Pty Ltd,
1283 Brayne RoadGriffith NSW 2680 (AU)
2018 03 06
2018 05 21
1400505
Fresh
CFE: 26.01.02, 26.07.25, 27.05.24, 29.01.12
Preduzeće „Piramida 72” d.o.o. Šabac,
Beogradski put bb15000 Šabac (RS)
2017 11 07
2018 05 28

33
2018 05 03
3, 5, 8, 16, 21
2018 05 10
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1400517
EBNY
3
Everbeauty Inc., 10 Henry StreetTeterboro NJ 07608 (US)
2018 02 06
2018 05 28
2018 05 10
1400539
SEULEMENT
CFE: 27.05.01
12
SHANDONG HONGSHENG RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD.,
EAST OF SHENGLI ROAD,WEST OF XINGGONG ROAD,DAWANG
TOWN,GUANGRAO COUNTY,DONGYING CITY257336 SHANDONG
PROVINCE (CN)
2018 01 26
2018 05 28
2018 05 10
1400721
i-lighter
CFE: 27.05.01
34
MGM SPORTIF URUNLER ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI,
SANIYE ERMUTLU SOKAK NO:12 K:7 COLAKOGLUIS MERKEZI
KOZYATAGI KADIKOYISTANBUL (TR)
2017 11 27
2018 05 28
2018 05 10
1400743
LES EAUX DE CHANEL
3
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2018 01 12
2018 05 28
2018 05 10
1401794
KAITUO
CFE: 26.03.01, 28.03.00
7
Qingdao Kaituo-NC Equipment Co., Ltd.,
No 8 Shizhaishan Road,Huangdao District,Qingdao City266400
Shandong Province (CN)
2017 12 05
2018 06 04
2018 05 17
1401937
EG
CFE: 05.03.14, 27.05.04, 28.03.00
9
Shandong Disai Electromechanical Co., Ltd., No.69, Xuzhou
Road,Dongying District,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 01 25
2018 06 04
2018 05 17
1401973
LA CAMPANIÈRE
CFE: 05.07.02, 26.04.03, 26.11.02, 27.05.10
30
ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste ChabrièresF-75015 PARIS (FR)
2018 02 06
2018 06 04
2018 05 17
1402061
SANFI
CFE: 27.05.17
19
Guangdong Sanfi Ceramics Group Co.,Ltd,
Technique industrial park,xiqiao town,nanhai district,Foshan
city528211 Guangdong province (CN)
2018 01 26
2018 06 04
2018 05 17
1402098
BLEKIS
30
BISCUITERIE MODERNE ZINE, Route Principale 3011,
Zone Industrielle Sahel Had Soualem26402 Berrechid (MA)
2018 02 13
2018 06 04
2018 05 17
1406887
ROSHEN MILKY-NUTTY
CFE: 05.07.06, 19.03.24, 25.07.01, 29.01.13
30
Dochirnie Pidpryiemstvo „Kondyterska korporatsiia „Roshen”,
vul. Elektrykiv, 26/9Kyiv 04176 (UA)
2017 12 05
2018 07 02
2018 06 14
1406894
SACA
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 07 02
2018 06 14
1406902
JIGA
CFE: 01.15.05, 27.03.15, 27.05.17
Oleksandr Voychyshen,
Korolova Str., 85, building 3, flat 27Odesa 65122 (UA)
2018 01 17
2018 07 02

34
2018 06 14

1408026
PAINT IT
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
2018 05 15
2018 07 09
2018 06 21

975

1408193
ONEACADEMY
CFE: 24.01.03, 29.01.12
41
ADS Group EOOD, 21 Tsar Osvoboditel Blvd.BG-1504 Sofia (BG)
2018 03 01
2018 07 09
2018 06 21
1408206
Silk Road Fund
35, 36
Silk Road Fund Co., Ltd., F210-F211,Winland International Financial
Center,No. 7 Financial Street,Xicheng District100033 Beijing (CN)
2018 01 03
2018 07 09
2018 06 21
1408208
SpinMop
CFE: 27.05.02, 29.01.12
21
UĞURLAR PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
İkitelli O.S.B. İpkas San. Sit. 3.,Etap C Blok No:20-21-22,İkitelli
BaşakşehirİSTANBUL (TR)
2018 01 15
2018 07 09
2018 06 21
1408225
CFE: 28.03.00
1
Dongying Yatong Petrochemical Co. Ltd.,
West of Gangxi Road Two,North of Gangbei Road One,
Dongying Port1, DongyingShandong (CN)
2018 04 30
2018 07 09
2018 06 21
1408437
P ZERO
CFE: 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
12
Pirelli Tyre S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 25I-20126 Milan (IT)
2017 12 27
2018 07 09
2018 06 21
1408438
TRUE DIAMOND PERFECT MATCH
CFE: 17.02.02, 24.09.05, 27.05.10
3
Vittorio Dordi, Cara Dušana 76/1021000 Novi Sad (RS)
2018 02 12
2018 07 09
2018 06 21
1408559
CFE: 26.04.03
4, 35, 37, 39
REMINGTON LTD, 101, 1 1/2 Miles Northern HighwayBelize City (BZ)
2017 12 27
2018 07 09
2018 06 21
1408566
Hot Feet
CFE: 25.07.06, 27.05.02, 29.01.15
BOLERO ÇORAP İPLİK VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ, Terazidere Mah. CumhuriyetCad.
No:55Bayrampaşaİstanbul (TR)
2018 03 14
2018 07 09

25

2018 06 21

1408580
Hairstudio
CFE: 26.04.02, 27.05.01
3
MAKYAJ KOZMETIK INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED
SIRKETI, Hadımköy Bağlantı Yolu,Akçaburgaz Mah. No:140
EsenyurtISTANBUL (TR)
2018 03 08
2018 07 09
2018 06 21
1408583
BIOVERA
LittlePharm KG, Weilburgplatz 3/7A-2500 Baden (AT)
2018 03 12
2018 07 09

35, 41
2018 06 21

1408886
Floormax
19
KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN VE TİC A.Ş., Altunizade
Mahallesi,Kısıklı Caddesi No: 13,ÜsküdarTR-34662 İstanbul (TR)
2018 03 23
2018 07 16
2018 06 28
1408913
NEIPILEPT
5
Closed Joint Stock Company „Sotex „PharmFirm”,
pos. Belikovo, d. 11, selskoe poselenie Bereznyakovskoe, SergievoPosadsky municipal districtRU-141345 Moscow Region (RU)
2018 04 17
2018 07 16
2018 06 28
1408914
Ketoaminol
5
Closed Joint Stock Company „Sotex „PharmFirm”,
pos. Belikovo, d. 11, selskoe poselenie Bereznyakovskoe, SergievoPosadsky municipal districtRU-141345 Moscow Region (RU)
2018 04 17
2018 07 16
2018 06 28
1408947
SHANGQIUDAN
CFE: 27.05.01, 28.03.00

25
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Qingdao Tianyou Agel Ecommerce Co., Ltd., Outlet 201, Building
3,No.309 Wenyang Road,Chengyang District,Shandong Qingdao (CN)
2018 03 29
2018 07 16
2018 06 28
1408968
ZWEISTEIN
25, 32, 33, 41, 43
Distribution & Marketing GmbH,
Nonntaler Hauptstrasse 36A-5020 Salzburg (AT)
2018 03 27
2018 07 16
2018 06 28
1409138
CFE: 19.01.04, 19.07.07, 26.07.25, 29.01.15
1, 4
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT,
Galernaya Ul, 5, Lit A RU-190000 St-Petersburg (RU)
2018 02 22
2018 07 16
2018 06 28
1409141
PUTYPT
CFE: 27.05.10
16
SHENZHEN PUTY TECHNOLOGY CO. LTD.,
Rm 925, East Block,Huanan Electric Power bld.,No 2050,
Shennan Middle Road,Futian, ShenzhenGuangdong (CN)
2017 12 07
2018 07 16
2018 06 28
1409143
CFE: 02.09.04, 26.13.25
1
QINGDAO BRIGHT MOON SEAWEED GROUP CO., LTD., No.777,
Mingyue Road,Huangdao District,Qingdao CityShandong
Province (CN)
2018 05 01
2018 07 16
2018 06 28
1409150
WiN
CFE: 24.15.01, 27.05.17
4
Dongying Yatong Petrochemical Co. Ltd.,
West of Gangxi Road Two,North of Gangbei Road One,
Dongying Port1, DongyingShandong (CN)
2018 04 30
2018 07 16
2018 06 28
1409170
2NT
CFE: 20.05.07, 24.15.02, 26.11.03, 26.15.01
1
COMPO EXPERT GmbH, Krögerweg 1048155 Münster (DE)
2018 03 16
2018 07 16
2018 06 28
1409179
N NET
CFE: 26.03.04, 26.15.01, 27.05.10
1
COMPO EXPERT GmbH, Krögerweg 1048155 Münster (DE)
2018 03 16
2018 07 16
2018 06 28
1409182
Rootwin
1, 5
Andermatt Biocontrol AG, Stahlermatten 6CH-6146 Grossdietwil (CH)
2018 04 17
2018 07 16
2018 06 28
1409335
Ceresrecruitment
35
Ceres Recruitment B.V., Stationsweg 46NL-7941 HG Meppel (NL)
2018 05 03
2018 07 16
2018 06 28
1409365
CFE: 03.03.01, 28.03.00
19
Guangdong MaTi Ceramics Co.,Ltd, No.109.110.112.113,
Mingda International Business Center, 29 Tao bo Road,
Chancheng District, Foshan City528000 Guangdong Province (CN)
2018 03 28
2018 07 16
2018 06 28
1409400
SQUARE ONE
CFE: 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
35
Square One Resources Limited,
6 Devonshire SquareLondon EC2M 4YE (GB)
2018 04 04
2018 07 16
2018 06 28
1409404
CFE: 05.05.20, 28.03.00
29, 31
Laiwu Yuyuan Foods Co., Ltd., Bianguanzhuang Village,
Zhaili Town,Laicheng District,Laiwu CityShandong Province (CN)
2017 11 22
2018 07 16
2018 06 28
1409433
deli
CFE: 25.01.06, 26.11.03, 27.05.24
8, 9, 16, 18
DELI GROUP CO., LTD,
Deli Industrial Park,Ninghai County,NingboZhejiang (CN)
2018 01 04
2018 07 16
2018 06 28

1409442
avto.pro
CFE: 03.07.17, 26.11.08, 27.03.01, 27.05.01
Alianchikov Yevhen Hennadiiovych,
vul. Pastera, 42, kv. 6Odesa 65023 (UA)
2018 01 29
2018 07 16

Nr 3/2019

35, 42
2018 06 28

1409445
MILEŞTII MICI MILEŞTII MICI MM
CFE: 05.07.10, 19.01.01, 24.01.01, 24.09.11, 25.01.05, 27.05.10 33, 35
MILEŞTII MICI, combinat de vinuri de calitate, Mileştii MiciMD-6819
Chişinău (MD)
2018 03 14
2018 07 16
2018 06 28
1409449
YAdON
CFE: 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
7
Yangzhou Metalforming Machine Tool Co., Ltd.,
No. 1, Huagang Road,Yangzhou Hi-tech IndustryDevelopment
Zone,Yangzhou CityJiangsu (CN)
2017 12 08
2018 07 16
2018 06 28
1409455
NAR
CFE: 27.05.01
17
SHANGHAI NAR INDUSTRIAL CO., LTD., No. 26, Xinhan
Road,Xinchang Town,Pudong New District201214 Shanghai (CN)
2017 12 27
2018 07 16
2018 06 28
1409465
ABC.RICARD Worldwide Moving
CFE: 26.04.02, 27.05.10, 29.01.14
39
TRANSPORTS RICARD FL, 11 à 17 rue BlanquiF-93400 Saint-Ouen (FR)
2018 01 31
2018 07 16
2018 06 28
1409475
RISE FESTIVAL
41
Rise Festival, LLC, 150 South State StreetSalt Lake City UT 84111 (US)
2018 04 15
2018 07 16
2018 06 28
1409500

EMOTIQ

9, 16, 21, 25, 28, 35, 36,
38, 39, 41, 42, 43, 45
Emotiq AG, Alpenstrasse 15CH-6302 Zug (CH)
2018 03 08
2018 07 16
2018 06 28
1409609
BAHÇIVAN
CFE: 25.03.25, 27.05.02, 29.01.13
29
BAHÇIVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Huzur Mah. Cendere Cad. No:116,Ayazağa Ṣiṣliİstanbul (TR)
2018 03 21
2018 07 16
2018 06 28
1409672
FABIO FRANCO
CFE: 27.05.01
25, 35
MEBA İHRACAT VE MAĞAZACILIK LTD.
ŞTİ., Kestane Sokak No. 12 D:1Merter Güngörenİstanbul (TR)
2018 02 27
2018 07 16
2018 06 28
1409685
FORGET FOUNDATION
3
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2018 04 26
2018 07 16
2018 06 28
1409723
letyshops
CFE: 24.05.01, 27.05.08, 29.01.13
35, 36
Letyshops Ltd., Mill Mall Tower, 2nd Floor,Wickhams Cay 1,
P.O. Box 4406, Road TownTortola (VG)
2017 12 26
2018 07 16
2018 06 28
1409828
MAYVINCI
Handelsmaatschappij Ayanmo Europe B.V.,
Vackenordestraat 72NL-8081 TM Elburg (NL)
2018 01 23
2018 07 16
1409860
UNDERGREEN
CFE: 05.03.13, 05.09.01, 26.04.09, 27.05.24, 29.01.15
COMPO GmbH, Gildenstraße 3848157 Münster (DE)
2018 02 21
2018 07 16
1409862
MANIA
CFE: 02.09.01, 19.03.03, 27.05.01, 29.01.01
Mania Team EAD, ZPZ, Bivsh Pivovaren Zavod,
administrative building, fl. 2BG-9023 Varna (BG)
2018 03 06
2018 07 16

1, 2, 3
2018 06 28
1, 5
2018 06 28
35
2018 06 28
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1409917
fortesse PRO
CFE: 27.05.09
3
LIMITED LIABILITY MANUFACTURING AND TRADING COMPANY
„ACME”, 5 Promyslova Str.,Ukrainka, Obukhivsky r-nKyivska obl.
08720 (UA)
2017 12 20
2018 07 16
2018 06 28

1410746
WTB
CFE: 27.05.12
7
Wuxi Turbine Blade Co., Ltd.,
1800# Huishan Avenue,Huishan Economical Development
District,Wuxi214174 Jiangsu (CN)
2018 03 19
2018 07 23
2018 07 05

1409953
CFE: 02.09.01, 26.11.02, 28.05.00, 29.01.12
3
Limited Liability Company «FITOKOSMETIK»,
1-y Magistralnyy tup., 11,building 1, office 1RU-123290 Moscow (RU)
2018 01 23
2018 07 16
2018 06 28

1410756
FEBEST AUTO PARTS
CFE: 26.04.04, 27.05.10, 29.01.12
12, 17, 35
Febest GmbH,
Am Flugplatz, Gebaude 86055483 Lautzenhausen (DE)
2018 04 02
2018 07 23
2018 07 05

1409984
RauAktiv
1
Industrial Innovations, Ltd,
Korovinskoe shosse,d. 10, str. 2, of. 103RU-127486 Moscow (RU)
2018 04 28
2018 07 16
2018 06 28
1409994
LUXVISAGE
CFE: 27.05.11
3, 44
Obshchestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyu „LUX-VISAGE”,
ul.Dzerzhinskaya 28Zaslavl, Minskiy rayon,
223036 Minskaya obl. (BY)
2018 02 28
2018 07 16
2018 06 28
1410012
Capable
CFE: 27.05.01
3, 5, 16
Guizhou Kewei Paper Co. Ltd., No. 6,11/F, Unit 1,
Building 2,Western R&D Base,Guiyang Hi-Tech Industrial
Development Area,Guiyang CityGuizhou Province (CN)
2017 12 05
2018 07 16
2018 06 28
1410437
Dorleo
CFE: 27.05.01
29, 30, 35
PEYMAN KURUYEMİŞ GIDA AKTARİYE KİMYEVİ MADDELER TARIM
ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Organize Sanayi Bölgesi 9.Cad. SeyitgaziEskişehir (TR)
2017 11 06
2018 07 23
2018 07 05
1410488
GoClick
CFE: 27.05.01
11
Taizhou Fenghua Brasswork Co., Ltd., Nanyou Industrial
Park,Damaiyu Economic Development Zone,YuhuanZhejiang (CN)
2017 11 27
2018 07 23
2018 07 05
1410490
JOYCO
CFE: 03.01.15, 19.03.03, 29.01.15
30
”GRAND CANDY” LLC, Masis str. 310061 YEREVAN (AM)
2018 02 15
2018 07 23
2018 07 05
1410517
APA
CFE: 26.04.01, 26.13.25, 27.05.15
35, 41
”BREEZE HOTEL” LLC, Nasimi district, 28 May str., 5AZ-1014 Baku (AZ)
2017 12 21
2018 07 23
2018 07 05
1410619
Taikan
CFE: 27.05.01, 29.01.12
7
Shenzhen Create Century Machinery Co.,LTD,
Block A, No.508, Donghuan road,Shajing street,
Bao’an district,Shenzhen cityGuangdong province (CN)
2018 04 05
2018 07 23
2018 07 05
1410701
GIRtex
CFE: 26.15.09, 27.05.10
1, 17, 19
PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY <<VELIKOANADOLSKY
REFRACTORY INTEGRATED PLANT>>, vul. Zavodska, 1,
smt Volodymyrivka,Volnovaskyi raionDonetska oblast 85721 (UA)
2018 03 23
2018 07 23
2018 07 05
1410704
FAVOR
CFE: 27.05.17, 29.01.04
LUMINECO ELECTRIC S.R.L.,
Calea Ieşilor nr. 49/ A, ap. 10 MD-2069 Chişinău (MD)
2018 03 16
2018 07 23

11
2018 07 05

1410769
kmt
CFE: 27.05.17
7, 8, 42
KMT Produktions- + Montage-Technik Gesellschaft mit
beschränkter Haftung,
Spittelbronner Weg 2178056 Villingen-Schwenningen (DE)
2018 03 05
2018 07 23
2018 07 05
1410778
G-PROFI
CFE: 27.05.03, 29.01.13
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT,
Galernaya ul., 5, Lit ARU-190000 St-Petersburg (RU)
2017 11 27
2018 07 23

3, 5

2018 07 05

1410792
DHKAPD
CFE: 27.05.01
25
Xu Tianan, No.26 Group Three,Gaozhaizi Village,
Gaozhaizi Town,Ningqiang DistrictShanxi Province (CN)
2018 04 05
2018 07 23
2018 07 05
1410807
SEOYON ELECTRONICS
CFE: 26.04.03, 27.01.01, 27.05.08, 29.01.12
9, 12
SEOYON CO., LTD.,
41-22, Burim-ro 170 beon-gil,Dongan-gu,Anyang-siGyeonggi-do (KR)
2018 03 05
2018 07 23
2018 07 05
1410809
OLD BOY MARY JANE
CLV Frontier Brands PTY LTD,
SE2 L1 / 1 Altona StreetWEST PERTH WA 6005 (AU)
2018 05 04
2018 07 23

32

2018 07 05

1410848
Mazu Yachts
CFE: 27.05.01
12, 37, 39
YUKAY DENIZCILIK TURIZM VE MIMARLIK LIMITED SIRKETI,
Iskele Sokak 7/A Daire:9,Caddebostan KadikoyIstanbul (TR)
2018 03 14
2018 07 23
2018 07 05
1410932
TRANDAFIRUL MOLDOVEI
33
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al
Republicii Moldova,
Str. Constantin Tănase 9MD-2005 Chişinău (MD)
2018 04 24
2018 07 23
2018 07 05
1410961
GLUSCO
4, 35, 37, 39
REMINGTON LTD, 101, 1 1/2 Miles Northern HighwayBelize City (BZ)
2017 12 27
2018 07 23
2018 07 05
1410988
TRICORLIX
5
BIOFARMA, 50 rue CarnotF-92284 SURESNES Cedex (FR)
2018 05 17
2018 07 23
2018 07 05
1410989
Head Ball
9, 28, 41
MASOMO LIMITED, 82 St John StreetLondon EC1M 4JN (GB)
2017 10 12
2018 07 23
2018 07 05
1411046
ALGOFINA
5
Till Strallhofer, Eisenstädter Straße 42A-7011 Siegendorf (AT)
2018 04 19
2018 07 23
2018 07 05
1411060
VINARIA DIN VALE
33, 35
VINĂRIA DIN VALE S.A., Str. Basarabia nr. 8MD-7301 Cantemir (MD)
2018 05 18
2018 07 23
2018 07 05

978
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1411067
PAYTOMAT
9, 35, 36, 42
Baltic International Group OÜ, Tornimäe tn 7-132EE-10145 Tallinn (EE)
2018 04 30
2018 07 23
2018 07 05
1411110
&GO!
CFE: 08.01.07, 19.03.01, 24.17.04, 25.01.15, 27.05.04, 29.01.15
30
SOREMARTEC SA, Findel Business Center, Complexe B,
Rue de Trèves L-2632 Findel (LU)
2018 05 07
2018 07 23
2018 07 05
1411119
FL PHARMALYS
CFE: 26.01.03, 27.05.08
Pharmalys Laboratories SA,
Siedereistrasse 9CH-6280 Hochdorf (CH)
2018 03 07
2018 07 23

5

2018 07 05

1411160
Assan Alüminyum
CFE: 26.04.03, 26.07.11, 29.01.04
6, 40
ASSAN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.,
Yayla Mahallesi D-100 KarayoluRüya Sokak No: 2Tuzla İstanbul (TR)
2017 07 14
2018 07 23
2018 07 05
1411311
2 BUNDESLIGA
CFE: 02.01.08, 21.03.01, 25.05.03,
26.04.24, 27.07.01, 29.01.13

3, 5, 8, 9, 12, 14, 16,
18, 20, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

DFL Deutsche Fussball Liga e.V.,
Guiollettstr. 44-4660325 Frankfurt (DE)
2017 06 09
2018 07 23

2018 07 05

1411318
N
CFE: 26.11.03, 27.05.17, 29.01.12
9
Nuheara IP Pty Ltd, U5, 28 John StNorthbridge WA 6003 (AU)
2018 04 16
2018 07 23
2018 07 05
1411325
Nutrimix
CFE: 26.01.06, 26.11.03, 26.15.01, 27.05.01
1
COMPO EXPERT GmbH, Krögerweg 1048155 Münster (DE)
2018 04 09
2018 07 23
2018 07 05
1411344
Hair JAZZ MASQUE Mask
CFE: 26.01.19, 26.02.01, 26.11.12, 27.05.10, 29.01.13
3, 35
UAB „HARMONY LIFE”, Naugarduko g. 3LT-03231 Vilnius (LT)
2018 02 09
2018 07 23
2018 07 05
1411375
FocusStep
CFE: 27.05.01
25
QUZHOU DANENG TRADING CO., LTD., Room 204,
No. 169 Tingchuan East Road,Quzhou CityZhejiang Province (CN)
2018 04 05
2018 07 23
2018 07 05
1411384
CICOGNA
CAVAZZA SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA,
Contrada Selva, 22MONTEBELLO VICENTINO (VI) (IT)
2018 04 05
2018 07 23
1411435
BUNDESLIGA
CFE: 02.01.08, 21.03.01, 29.01.13

DFL Deutsche Fussball Liga e.V.,
Guiollettstr. 44-4660325 Frankfurt (DE)
2017 06 09
2018 07 23

33

2018 07 05

3, 5, 8, 9, 12, 14,
16, 18, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36,
38, 39, 41, 42, 43, 44, 45

2018 07 05

1411463
MV MAYVINCI MAYVINCI MAYVINCI EUROPE
CFE: 26.01.04, 27.05.17, 29.01.13
1, 2, 3
Handelsmaatschappij Ayanmo Europe B.V.,
Vackenordestraat 72NL-8081 TM Elburg (NL)
2018 01 23
2018 07 30
2018 07 12

1411493
UZSPACE
CFE: 27.05.01
Shen Zhen Square Bottle Company Limited,
C3 Bldg., C District, Lianhe Industrial Area,Nanyue
Community,Longgang District, Longgang
District,ShenzhenGuangdong (CN)
2017 12 05
2018 07 30

Nr 3/2019

21

2018 07 12

1411879
fortify FEED-STIMULATE-PROTECT
CFE: 01.15.05, 24.07.01, 26.01.13, 27.03.01, 27.05.09, 29.01.12
1, 31
RAGT SEMENCES, rue Emile SinglaF-12000 RODEZ (FR)
2018 04 12
2018 07 30
2018 07 12
1411970
ÉCORCE ROUSSE
3, 4
Louis Vuitton Malletier, 2 rue du Pont-NeufF-75001 PARIS (FR)
2018 05 11
2018 07 30
2018 07 12
1411976
Hair JAZZ LOTION Hair Lotion
CFE: 26.01.19, 26.02.01, 26.11.12, 27.05.10, 29.01.13
3, 35
UAB „HARMONY LIFE”, Naugarduko g. 3LT-03231 Vilnius (LT)
2018 02 09
2018 07 30
2018 07 12
1411979
CFE: 01.01.01, 01.07.06, 26.01.03, 28.05.00, 29.01.07
”KONTI-RUS” JOINT STOCK COMPANY,
13, ul. ZolotaiaRU-305000 Kursk (RU)
2017 12 12
2018 07 30

30
2018 07 12

1411997
EN MAI
3, 4
Louis Vuitton Malletier, 2 rue du Pont-NeufF-75001 PARIS (FR)
2018 05 11
2018 07 30
2018 07 12
1412058
teabreak
CFE: 05.03.13, 25.03.01, 27.05.24
Thüringer Kräuterhof Gera GmbH & Co. KG,
Am Flugplatz 407546 Gera (DE)
2018 03 22
2018 07 30

30
2018 07 12

1412082
VIAREAL
CFE: 01.13.01, 26.13.01, 29.01.12
35, 38, 41
Modern Times Group MTG AB, Box 2094SE-103 13 Stockholm (SE)
2017 10 25
2018 07 30
2018 07 12
1412226
YL
CFE: 01.15.15, 25.03
Young Living Essential Oils, LC,
3125 W. Executive ParkwayLehi UT 84043 (US)
2018 06 13
2018 07 30

3
2018 07 12

1412274
BI-OROC
CFE: 25.05.01, 26.04.18
6, 9, 11, 17, 19
DYKA SAS, 25 route de BrévilliersF-62140 SAINTE AUSTREBERTHE (FR)
2018 04 20
2018 07 30
2018 07 12
1412424
DLD DLDWELDING
CFE: 01.15.07, 27.03.15, 27.05.08, 28.03.00
7
Yancheng DLD Welding Science and Technology Co., Ltd., No.201
Zhenbei Road, Panhuang Street,Yandu District,
Yancheng CityJiangsu Province (CN)
2018 03 28
2018 07 30
2018 07 12
1412458
Hair JAZZ ÉLIXIR INTENSE
CFE: 26.01.19, 26.02.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
3, 35
UAB „HARMONY LIFE”, Naugarduko g. 3LT-03231 Vilnius (LT)
2018 02 09
2018 07 30
2018 07 12
1412489
CFE: 28.03.00
5
Dongying Phoenix Biotechnology Development Co., Ltd., Building
10,No.228, South One Road,Dongying District,
Dongying CityShandong Province (CN)
2018 05 22
2018 07 30
2018 07 12
1412505
REMOSTABIL
AVEX, 29 rue de MarignanF-75008 PARIS (FR)
2018 04 12
2018 07 30

5
2018 07 12
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1412524
Hair JAZZ by INSTITUT Claude Bell
CFE: 26.01.19, 26.02.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
3, 35
UAB „HARMONY LIFE”, Naugarduko g. 3LT-03231 Vilnius (LT)
2018 02 09
2018 07 30
2018 07 12
1412540
CFE: 28.03.00
12
Shandong Frontech Auto Parts Co., Ltd., Room 309, Bldg 9,
The Yellow River Delta International Logistics Port,No.303 Chizhou
Road,Dongying District, Dongying CityShandong Province (CN)
2018 05 22
2018 07 30
2018 07 12
1412593
HELLO YOU !
3
INTERPARFUMS, 4 rond-point des Champs-ElyséesF-75008 Paris (FR)
2018 04 25
2018 07 30
2018 07 12
1412630
ALILA
CFE: 03.13.08, 27.05.01
9, 28
AGETA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Dohány u. 57, 4. em. 2aH-1074 Budapest (HU)
2018 03 08
2018 07 30
2018 07 12
1412656
HIFIRST
CFE: 27.05.01, 28.03.00
29, 30
ShanDong Huifa foodstuff Co.,Ltd.,
No.139 Shungeng Road,Zhucheng,Weifang CityShandong
Province (CN)
2017 12 05
2018 08 06
2018 07 19
1412747
SAFEXTOP
CFE: 27.05.01
12
Shandong Frontech Auto Parts Co., Ltd., Room 309, Bldg 9,
The Yellow River Delta International Logistics Port,No.303 Chizhou
Road,Dongying District, Dongying CityShandong Province (CN)
2018 05 22
2018 08 06
2018 07 19
1412749
URBAN REVIVO
18, 25, 35
FAST FASHION (GUANGZHOU) CO., LTD.,
No. 91 Yunxiao Road,Baiyun District,Guangzhou City510403
Guangdong Province (CN)
2018 04 17
2018 08 06
2018 07 19
1412760
AEROPUFFING
3, 8, 16, 35, 41, 44
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Studiya Victori
Kompani”,
Levashovskij pr-kt, 12, lit. A, pom. 1NRU-197110 Sankt-Peterburg (RU)
2018 05 25
2018 08 06
2018 07 19
1412788
THEN I MET YOU
3, 35, 41, 44
Soko Glam, Inc., 1261 Broadway, Suite 1001New York NY 10001 (US)
2018 03 19
2018 08 06
2018 07 19
1412802
next.car
CFE: 24.17.02, 26.04.04, 27.05.24, 29.01.13
12, 35, 36, 37, 38, 39
Limited Liability Company „S8 Trade”, Volgogradsky Prospekt,
43, building 3,floor 6, place XXI, room 9BRU-109316 Moscow (RU)
2018 03 20
2018 08 06
2018 07 19
1412823
Chungking
CFE: 27.05.17
21
Chongqing Global Bristles Manufacturing Co., Ltd.,
Xihe Industrial Park,Bafu Town,Jiulongpo Dist.Chongqing (CN)
2017 12 14
2018 08 06
2018 07 19
1412867
Atomy
3, 5, 21, 29
ATOMY CO., LTD.,
52-101, Hanjeok 2-gil,Gongju-siChungcheongnam-do 314-140 (KR)
2018 02 12
2018 08 06
2018 07 19
1412907
OLYMP SIGNATURE
CFE: 27.05.01
3, 25
OLYMP Bezner KG,
Höpfigheimer Str. 1974321 Bietigheim-Bissingen (DE)
2018 04 20
2018 08 06
2018 07 19
1412910
SMARKETOO
35, 36
SUPPORT MARKET, 99 rue Joliot Curie F-69005 LYON (FR)
2018 04 27
2018 08 06
2018 07 19

979

1412945
DONGNAN
CFE: 27.05.01
9
DONGNAN ELECTRONICS CO.,LTD.,
No.288, Wei Qi Road,Yueqing Economic Development
Zone,Yueqing, Wenzhou325600 Zhejiang (CN)
2018 04 05
2018 08 06
2018 07 19
1413006
PARIS-BIARRITZ CHANEL
3
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2018 04 26
2018 08 06
2018 07 19
1413065
SGCB
CFE: 27.05.11
3, 7, 21, 24
GuangZhou SGCB Co., Ltd., Room 301, No. 34 Kemulang XinYuan
street,Tianhe,GuangzhouGuangdong (CN)
2018 04 16
2018 08 06
2018 07 19
1413123
CFE: 26.05.01, 28.05.00, 29.01.12
11, 35, 40
«Trading House «MARGROID» Limit Liability Company, ulitsa
Komsomolskaya, dom 1Podolsk RU-142100 Moskovskaya oblast (RU)
2018 04 02
2018 08 06
2018 07 19
1413149
Teo
CFE: 26.04.04, 27.05.01
3, 5
FICOSOTA OOD, Madara Blvd. 48BG-9700 Shumen (BG)
2018 03 06
2018 08 06
2018 07 19
1413151
FRONTECH PREMIUM
12
Shandong Frontech Auto Parts Co., Ltd., Room 309, Bldg 9,
The Yellow River Delta International Logistics Port,No.303 Chizhou
Road,Dongying District, Dongying CityShandong Province (CN)
2018 05 22
2018 08 06
2018 07 19
1413162
CFE: 28.03.00
12
Shandong Frontech Auto Parts Co., Ltd., Room 309, Bldg 9,
The Yellow River Delta International Logistics Port,No.303 Chizhou
Road,Dongying District, Dongying CityShandong Province (CN)
2018 05 22
2018 08 06
2018 07 19
1413177
KEMEPOX
CHROMOS SVJETLOST d.o.o.,
Mijata Stojanovića 13HR-35257 Lužani (HR)
2017 09 21
2018 08 06
1413189
K-OX EYES
ISDIN S.A., C / Provençals 33E-08019 Barcelona (ES)
2018 05 22
2018 08 06
1413356
Bilberry
CFE: 05.07.09, 27.05.01, 29.01.13
Bilberry SAS, 86 rue de Paris,F-91400 ORSAY (FR)
2018 03 19
2018 08 06

2, 17, 35
2018 07 19
3
2018 07 19
7, 9, 42, 44
2018 07 19

1413394
Cotton Colors
CFE: 27.05.01
17
WENZHOU KINGMAX PRODUCTS CO., LTD.,
Rm 801, F8 Cross Border Building,No. 18 Luohe Rd, Nanjiao
Industrial Zone,Wenzhou Dadao,WenzhouZhejiang Province (CN)
2018 02 21
2018 08 06
2018 07 19
1413608
LIGAO
CFE: 27.05.07
7
Zhejiang Ligao Pump Technology Co., Ltd,
Huishu Road,Liangshui, LinhaiZhejiang Province (CN)
2018 04 30
2018 08 06
2018 07 19
1413634
CFE: 26.01.03, 28.03.00
Shandong Sheng Yun Logistics Co., Ltd.,
West of huzhou road south of huaihe road,
Dongying cityShandong (CN)
2018 05 01
2018 08 06
1413687
CFE: 04.03.20, 26.04.05, 28.03.00

1

2018 07 19
10
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Dongying Phoenix Biotechnology Development Co., Ltd.,
Building 10,No.228, South One Road,Dongying District,
Dongying CityShandong Province (CN)
2018 05 22
2018 08 06
2018 07 19

1415073
Memorika
35, 41
Fediai Volodymyr Ivanovych,
vul. Naberezhna Peremohy, 134,korp. 3, kv. 47Dnipro 49106 (UA)
2018 03 19
2018 08 13
2018 07 26

1413694
CFE: 05.11.01, 24.15.03, 26.01.03
1
COMPO EXPERT GmbH, Krögerweg 1048155 Münster (DE)
2018 03 16
2018 08 06
2018 07 19

1415096
GH GOLDSTAR HOME
CFE: 26.11.01, 27.05.01
24
DENIZLI RATEKS TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Bozburun Mahallesi 7050,Sokak No:3 Denizli (TR)
2018 04 04
2018 08 13
2018 07 26

1413713
CFE: 28.03.00
39
Shandong Sheng Yun Logistics Co., Ltd., West of huzhou road
south of huaihe road,Dongying cityShandong (CN)
2018 04 24
2018 08 06
2018 07 19
1413748
SNTON
CFE: 26.01.02, 26.11.03, 27.05.01, 28.03.00
SHANDONG SNTON GROUP CO.,LTD.,
Shengtuo Town,Kenli County,
Dongying CityShandong Province (CN)
2018 04 30
2018 08 06

6

2018 07 19

1414220
QUANTARD
35, 36, 42
M. Thierry Kayoun,
470 route de chez CompagnonF-74380 Cranves-Sales (FR)
2018 04 10
2018 08 13
2018 07 26
1414235
MUCOSAT
Limited Liability Company „DIAMED-farma”,
Sovetskaya street, 31, Pervomayskiycommunity,
Korolev cityRU-141069 Moscow region (RU)
2018 03 23
2018 08 13

5, 10, 44

2018 07 26

1414273
BORCHE
CFE: 27.05.01
7
Borch Machinery Co.,Ltd,
No.9, Xin Xiang Road,Automobile Zone,
Zengcheng City,Guangzhou510285 Guangdong Province (CN)
2018 04 16
2018 08 13
2018 07 26
1414768
CENTAUR
Dirk Rossmann GmbH,
Isernhägener Straße 1630938 Burgwedel (DE)
2018 02 21
2018 08 13

2018 07 26

1415143
FengQiTongYan
CFE: 04.03.20, 26.11.03, 28.03.00
33
Dongying Phoenix Biotechnology Development Co., Ltd.,
Building 10,No.228, South One Road,Dongying District,
Dongying CityShandong Province (CN)
2018 05 22
2018 08 13
2018 07 26
1415145
Liberika
35, 41
Fediai Volodymyr Ivanovych,
vul. Naberezhna Peremohy, 134,korp. 3, kv. 47Dnipro 49106 (UA)
2018 03 19
2018 08 13
2018 07 26
1415182
EL
CFE: 27.05.01, 28.03.00
9
SHENZHEN KENXINDA TECHNOLOGY CO., LTD,
18th Floor,Fuchun Orient Building,Shennan Av 7006Shenzhen (CN)
2018 04 24
2018 08 13
2018 07 26
1415223
HORIZONT
7, 8, 9
LEVIOR s.r.o., Tovačovská 3488/28CZ-750 02 Přerov I-Město (CZ)
2017 12 18
2018 08 13
2018 07 26

2018 07 26

1414836
B baut
CFE: 26.03.23, 27.01.01, 29.01.13
6
UAB „BAUTOPAS”, Savanorių pr. 124LT-03153 Vilnius (LT)
2018 03 30
2018 08 13
2018 07 26
30
2018 07 26

1414875
Bonart
CFE: 24.09.14, 27.05.02, 29.01.14
30
BONART DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Gosb İhsan Dede Cad. 800,Sk. No:122 GebzeKocaeli (TR)
2018 05 03
2018 08 13
2018 07 26
1414885
Alfa Chef
CFE: 27.05.01
6, 11
AKCIONARSKO DRUŠTVO METALNA INDŮSTRIJA ALFA-PLAM
VRANJE, Radnička 117500 Vranje (RS)
2018 04 25
2018 08 13
2018 07 26
1415072
UBC group
CFE: 11.03.03, 26.01.03, 27.05.10
OU UBC Holding Group, Roosikrantsi 2Tallin (EE)
2018 03 06
2018 08 13

24

16, 35, 36, 41

1414800
ZCHT
CFE: 24.07.01, 26.11.03
32
ZHUCHENG HAOTIAN PHARM CO., LTD.,
XINXING TOWN,ZHUCHENG CITY262200 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 01 25
2018 08 13
2018 07 26

1414858
Werther’s Orginal Soft Eclairs
August Storck KG, Waldstraße 2713403 Berlin (DE)
2018 06 07
2018 08 13

1415098
YUNLONG
CFE: 04.03.03, 27.05.01, 28.03.00
SHANDONG YUNLONG EMBROIDERY CO., LTD.,
No. 89 Longshan Road,Wendeng,
Weihai City 266440 Shandong Province (CN)
2018 04 24
2018 08 13

7, 11, 35
2018 07 26

99
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.
908057
NAPURA
CFE: 27.05.01
3
PROCOSMET S.R.L.,
Via della Solidarietà, 29/AI-40056 CRESPELLANO (BOLOGNA) (IT)
2009 07 06
2016 02 01
2015 12 24
1093539
ChaCha
CFE: 27.05.01
29, 30
QIAQIA FOOD CO., LTD., LIANHUA ROAD, ECONOMIC &
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, HEFEI ANHUI (CN)
2014 08 12
2014 12 22
2014 11 13

Nr 3/2019
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1094752
Kinder Eggy!
CFE: 11.03.04, 24.17.04, 27.05.08, 29.01.15
30
SOREMARTEC S.A., FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE B,
RUE DE TRÈVES L-2632 FINDEL (LU)
2011 09 30
2012 01 02
2011 11 10
1124623
MASTERPLAST
19
MASTERPLAST NYRT., ÁRPÁD UTCA 1/A H-8143 SÁRZENTMIHÁLY (HU)
2012 01 04
2012 10 08
2012 08 23
1130816
codentry
25, 35
ADİL IŞIK HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Cendere Yolu No 23,Kağıthaneİstanbul (TR)
2015 08 20
2016 02 01
2015 12 24

981

1142880
ECOSUN
11
FENIX S.R.O., JAROSLAVA JEŽKA 1338/18A CZ-790 01 JESENÍK (CZ)
2012 06 22
2013 02 18
2014 04 17
1168960
Magné-Fix
5
SYNERGIA, Lieu le PoyetF-43500 Beaune sur Arzon (FR)
2015 05 27
2015 08 03
2015 06 18
1269362
SENSE
33
VP BRANDS INTERNATIONAL SA, 5 Dunav Blvd.BG-4003 Plovdiv (BG)
2015 06 18
2015 11 23
2015 10 15
1272174
ConcenTRAIN
41
Siemens Healthcare GmbH, Henkestraße 12791052 Erlangen (DE)
2015 08 27
2015 12 21
2015 11 05

982
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH

100
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lub prawa ochronnego, numer patentu lub prawa ochronnego oraz przyczynę i
treść sprostowania.
OPISY PATENTOWE
(B1) 214769 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
(B1) 227794 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.
OPISY OCHRONNE WZORÓW UŻYTKOWYCH
(Y1) 69625

Postanowiono opis ochronny wzoru użytkowego ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

(Y1) 69751

Postanowiono opis ochronny wzoru użytkowego ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie.

H. OGŁOSZENIA
101
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) 231514
2016 02 11
03/2019
(10%) 2019 01 10
Sposób wytwarzania folii na bazie uretanoakrylanów
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 231515
2016 03 22
03/2019
(10%) 2018 11 30
Sposób utleniania limonenu
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) 231516
2016 07 04
03/2019
(10%) 2019 01 10
Sposób utleniania limonenu
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 231517
2016 07 11
03/2019
(10%) 2019 01 10
Nowe fazy typu ograniczonych roztworów stałych dotowanych jonami d-i f-elektronowego metalu i sposób wytwarzania faz typu
ograniczonych roztworów stałych dotowanych jonami d- i f-elektronowego metalu
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 231518
2016 05 13
03/2019
(-)
2018 12 03
(+)-6-metylo-1-pentylo-2,7-dioksabicyklo[4,1.0]heptan-3-ol o aktywności antyfidantnej oraz sposób otrzymywania (+)-6-metylo-1-pentylo-2,7-dioksabicyklo[4.1.0]heptan-3-olu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 231519
2017 01 02
03/2019
(-)
Sposób wytwarzania 3-n-butylo-4,7-dihydroftalidu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

2018 12 12

Nr 3/2019
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(B1) 231520
2017 01 02
03/2019
(-)
2018 12 12
Sposób wytwarzania 3-n-butyl-4,5,6,7-tetrahydroftalidu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 231521
2018 05 30
03/2019
(-)
2018 11 27
Urządzenie i sposób kształtowania kuli drążonej metodą kucia
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin
PRAWA OCHRONNE
(Y1) 70021
2016 03 03
06/2018
(10%) 2019 02 06
Belka żelbetowa prefabrykowana o przekroju skrzynkowym zespolonym
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

983

(T3) 3214091
Zastosowanie komórek T modyfikowanych chimerycznymi receptorami antygenowymi do leczenia nowotworów
DPO.0555 2019 02 15
The Trustees of The University of Pennsylvania, PHILADELPHIA,
Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/18/11297 2018 08 23 KYMRIAH - TISAGENLECLEUCEL
(B1) 217226
Kompozycja herbicydów zawierająca określone sulfonylomoczniki, sposób zwalczania szkodliwych roślin i zastosowanie kompozycji herbicydów
DPO.0556 2019 02 15
Bayer Intellectual Property GmbH, MONHEIM AM RHEIN, Niemcy
R-186/2018 2018 12 14 SEKATOR PLUS
(T3) 2217577
Nowe związki, kompozycje i sposoby stosowania
DPO.0557 2019 02 19
Ardea Biosciences, Inc., SAN DIEGO, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/18/1300 2018 08 23 DUZALLO - ALLOPURYNOL / LEZYNURAD

102
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) 2059534
Przeciwciała Anty-IL-23p19 wytworzone metodą inżynierii genetycznej
DPO.0552 2019 01 28
Merck Sharp & Dohme Corp., RAHWAY, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/18/1323 2018 09 17 ILUMETRI - TYLDRAKIZUMAB
(T3) 2649086
Zastosowanie komórek T modyfikowanych chimerycznymi receptorami antygenowymi do leczenia nowotworów
DPO.0554 2019 02 15
The Trustees of The University of Pennsylvania, PHILADELPHIA,
Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/18/11297 2018 08 23 KYMRIAH - TISAGENLECLEUCEL

103
SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
WYNALAZKI
403698 w WUP nr 12/2018 na stronie 4384 na łamie prawym,
wiersz 2 od dołu nie podano, że zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego
ZNAKI TOWAROWE
312 553 w WUP nr 11/2018 r. na str. 4319 włamie prawym, wiersz 51
umieszczono błędnie kolory znaku:
Jest: niebieski, biały.
Powinno być: niebieski.
919759 w WUP 9/2018 w łamie prawym na stronie 3666 opublikowany znak międzynarodowy (Rejestracja międzynarodowa uznana w Polsce)
Jest: klasy 9, 38, 41, 42, 45
Powinno być: klasy 9, 38, 41, 42
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