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(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY IM. JANA
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A01C 14/00 (2006.01)
(21) 419340
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(72) GAŁĘZEWSKI LECH, Bydgoszcz (PL); JASKULSKA IWONA,
Brzoza (PL); PIEKARCZYK MARIUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY IM. JANA
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A01D 87/02 (2006.01)
A01D 87/08 (2006.01)
(21) 419096
(22) 2016 10 13
(72) SZCZEPANIAK JAN, Poznań (PL); SZULC TOMASZ,
Komorniki (PL); SZCZEPANIAK MARCIN, Kraśnica (PL); ROGACKI
ROMAN, Dolsk (PL); PAWŁOWSKI TADEUSZ, Poznań (PL);
STOLARSKI ANTONI, Białystok (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH,
Poznań (PL); SAMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok (PL)
(54) Zgrabiarka przyczepiana do ciągnika rolniczego
B1 (11) 231765
(41) 2018 02 26
(51) A01F 29/00 (2006.01)
A01K 5/02 (2006.01)
A23N 17/00 (2006.01)
B01F 7/24 (2006.01)
A23K 50/10 (2016.01)
(21) 418449
(22) 2016 08 24
(72) SZEPIETOWSKI MARCIN, Wojny Piecki (PL)
(73) SZEPIETOWSKI MARCIN, Wojny Piecki (PL)
(54) Robot do przygotowania mieszanki paszowej
B1 (11) 231783
(51) A01G 3/00 (2006.01)
B27L 11/00 (2006.01)
A01G 23/00 (2006.01)
B02C 18/06 (2006.01)

(41) 2018 05 21
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(21) 419412
(22) 2016 11 09
(72) SKONIECZNA AGATA, Sokółka (PL); SKONIECZNY IRENEUSZ,
Sokółka (PL)
(73) SKONIECZNA AGATA EXPARTO SPÓŁKA CYWILNA,
Sokółka (PL); SKONIECZNY IRENEUSZ EXPARTO SPÓŁKA CYWILNA,
Sokółka (PL)
(54) Lej podawczy rębaka
B1 (11) 231807
(41) 2018 08 27
(51) A01G 9/28 (2018.01)
E04G 21/10 (2006.01)
E01C 11/14 (2006.01)
(21) 420523
(22) 2017 02 13
(72) PASTERNAK KRZYSZTOF, Grojec (PL); SIKORA MATEUSZ,
Pisarzowice (PL)
(73) GARDENPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pisarzowice (PL)
(54) Obrzeże ogrodnicze
B1 (11) 231899
(41) 2018 04 23
(51) A01K 1/015 (2006.01)
(21) 419065
(22) 2016 10 11
(72) WYSOCKI MICHAŁ, Kulice (PL)
(73) BIOFEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rajkowy (PL)
(54) Sposób wytwarzania preparatu podłożowego dla zwierząt
hodowlanych oraz preparat podłożowy dla zwierząt hodowlanych
B1 (11) 231986
(41) 2018 08 27
(51) A01K 15/02 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
(21) 420506
(22) 2017 02 13
(72) GRZELAK ROBERT, Łódź (PL)
(73) GRZELAK ROBERT, Łódź (PL)
(54) Przyrząd do zabaw i ćwiczeń dla kotów
B1 (11) 231963
(41) 2018 07 16
(51) A01K 23/00 (2006.01)
A01K 1/01 (2006.01)
(21) 420124
(22) 2017 01 08
(72) KIEŁKOWSKI PIOTR, Kraków (PL); STASZ ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) GEOCOMPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Automatyczne urządzenie do usuwania zgranulowanych od‑
chodów zwierząt domowych
B1 (11) 231942
(41) 2017 08 16
(51) A01K 69/08 (2006.01)
A01K 80/00 (2006.01)
A01M 1/04 (2006.01)
A01M 23/08 (2006.01)
(21) 416115
(22) 2016 02 12
(72) ZAWAL ANDRZEJ, Nowogard (PL)
(73) UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Szczecin (PL)
(54) Pułapka świetlna do bentofauny

Nr 4/2019

(21) 418854
(22) 2016 09 24
(72) SAS PASZT LIDIA, Skierniewice (PL); TRZCIŃSKI PAWEŁ,
Warszawa (PL); LISEK ANNA, Skierniewice (PL)
(73) BIOVEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilczkowice Dolne (PL)
(54) Biopreparat bakteryjny do ochrony liści roślin ogrodniczych
przed fitopatogenami pochodzenia grzybicznego oraz jego kom‑
pozycja
B1 (11) 232027
(41) 2018 03 26
(51) A01N 63/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 418858
(22) 2016 09 24
(72) SAS PASZT LIDIA, Skierniewice (PL); TRZCIŃSKI PAWEŁ,
Warszawa (PL); LISEK ANNA, Skierniewice (PL)
(73) BIOVEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilczkowice Dolne (PL)
(54) Biopreparat bakteryjny ograniczający występowanie chorób
przechowalniczych owoców oraz jego kompozycja
B1 (11) 232028
(41) 2018 03 26
(51) A01N 63/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
(21) 418859
(22) 2016 09 24
(72) SAS PASZT LIDIA, Skierniewice (PL); TRZCIŃSKI PAWEŁ,
Warszawa (PL); LISEK ANNA, Skierniewice (PL)
(73) BIOVEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilczkowice Dolne (PL)
(54) Biopreparat na bazie bakterii rizosferowych do stymulacji wzro‑
stu i plonowania roślin warzywnych
B1 (11) 232029
(41) 2018 03 26
(51) A01N 63/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 418860
(22) 2016 09 24
(72) SAS PASZT LIDIA, Skierniewice (PL); TRZCIŃSKI PAWEŁ,
Warszawa (PL); LISEK ANNA, Skierniewice (PL)
(73) BIOVEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilczkowice Dolne (PL)
(54) Biopreparat bakteryjny ograniczający występowanie chorób
przechowalniczych warzyw oraz jego kompozycja
B1 (11) 232024
(41) 2018 03 26
(51) A01N 63/04 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
(21) 418855
(22) 2016 09 24
(72) SAS PASZT LIDIA, Skierniewice (PL); TRZCIŃSKI PAWEŁ,
Warszawa (PL); LISEK ANNA, Skierniewice (PL)
(73) BIOVEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilczkowice Dolne (PL)
(54) Biopreparat do zaprawiania korzeni roślin lub nasion

B1 (11) 231988
(41) 2018 10 08
(51) A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
(21) 421202
(22) 2017 04 05
(72) RADOŃ STANISŁAW, Sandomierz (PL)
(73) RADOŃ STANISŁAW, Sandomierz (PL)
(54) Opryskiwacz sadowniczy

B1 (11) 231888
(41) 2016 12 05
(51) A23B 4/28 (2006.01)
A23L 3/3589 (2006.01)
(21) 412516
(22) 2015 05 28
(72) JARZĘBSKI BOGUSŁAW, Tomaszów Mazowiecki (PL)
(73) METALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podlas (PL)
(54) Nastrzykiwarka igłowa

B1 (11) 232023
(51) A01N 63/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)

B1 (11) 231961
(51) A23K 10/24 (2016.01)
(21) 419921

(41) 2018 03 26

(41) 2018 07 02
(22) 2016 12 21

Nr 4/2019
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(72) POBUDKIEWICZ BARTŁOMIEJ KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) POBUDKIEWICZ BARTŁOMIEJ KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania suszonych rozpyłowo produktów krwi
drobiowej
B1 (11) 232019
(41) 2018 01 29
(51) A23K 10/30 (2016.01)
A23K 20/142 (2016.01)
A23K 20/158 (2016.01)
A23K 20/28 (2016.01)
A23K 50/75 (2016.01)
(21) 418127
(22) 2016 07 28
(72) MAKARSKI MATEUSZ, Jatwieź Duża (PL); NIEMIEC TOMASZ,
Falenty (PL); ŁOZICKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); KOSIERADZKA
IWONA, Warszawa (PL); MATUSIEWICZ MAGDALENA,
Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Mieszanka pełnoporcjowa dla ptaków hodowlanych
B1 (11) 231953
(41) 2018 03 12
(51) A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/00 (2006.01)
A23L 29/256 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A61K 36/02 (2006.01)
(21) 418510
(22) 2016 08 30
(72) WAJDA ŁUKASZ, Gdów (PL); DUDA‑CHODAK ALEKSANDRA,
Brzezie (PL); PAŃCZYSZYN KATARZYNA, Kraków (PL); TARKO
TOMASZ, Wieliczka (PL)
(73) WOSANA SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów (PL)
(54) Sposób pozyskiwania wyciągu aktywnych składników z bio‑
masy sinic z rodzaju Arthrospira oraz napoje owocowe z dodatkiem
tego wyciągu
B1 (11) 231922
(41) 2018 01 29
(51) A23L 7/126 (2016.01)
A23L 25/00 (2016.01)
A23B 9/04 (2006.01)
(21) 418037
(22) 2016 07 21
(72) RATAJCZYK FILIP, Krośniewice (PL)
(73) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania produktu spożywczego na bazie nasion
B1 (11) 231887
(41) 2016 06 20
(51) A23L 19/12 (2016.01)
A23L 19/15 (2016.01)
C08B 30/00 (2006.01)
C08B 30/06 (2006.01)
C08B 30/10 (2006.01)
(21) 410658
(22) 2014 12 19
(72) JAROSŁAWSKI LESZEK, Poznań (PL); ZIELONKA ROMAN,
Poznań (PL); STAROGARDZKA GENOWEFA, Poznań (PL); BUSZKA
MAREK, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO
‑SPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa (PL)
(54) Sposób skojarzonego przetwarzania ziemniaków na skrobię
i substrat ziemniaczany
B1 (11) 231994
(41) 2017 09 11
(51) A41D 11/00 (2006.01)
B32B 5/22 (2006.01)
B32B 27/12 (2006.01)
(21) 416392
(22) 2016 03 04
(72) KRUCIŃSKA IZABELLA, Łódź (PL); KOWALSKI KRZYSZTOF,
Ksawerów (PL); SKRZETUSKA EWA, Łódź (PL); KOMISARCZYK
AGNIESZKA, Łódź (PL)
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(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Materiał na ubiór dla noworodków urodzonych przedwcześnie
B1 (11) 231927
(41) 2012 01 02
(51) A41D 13/00 (2006.01)
G21F 3/00 (2006.01)
B32B 5/02 (2006.01)
(21) 391671
(22) 2010 06 29
(72) BRZEZIŃSKI STEFAN, Łódź (PL); KARBOWNIK IWONA,
Łódź (PL); RYBICKI TOMASZ, Łódź (PL); MALINOWSKA GRAŻYNA,
Łódź (PL); ŚLEDZIŃSKA KATARZYNA, Łódź (PL); KRAWCZYŃSKA
IWONA, Łódź (PL); LAO MAREK, Łódź (PL)
(73) INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, Łódź (PL)
(54) Wielowarstwowa struktura, szczególnie włókienna, chroniąca
przed promieniowaniem elektromagnetycznym
B1 (11) 231979
(41) 2017 09 11
(51) A41D 13/05 (2006.01)
A41D 31/02 (2006.01)
(21) 416348
(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) 231903
(41) 2018 10 22
(51) A45B 25/10 (2006.01)
A45B 19/00 (2006.01)
(21) 421346
(22) 2017 04 20
(72) SZCZYTKO JACEK, Kwirynów (PL); NIEŻURAWSKI PIOTR,
Warszawa (PL); STAWICKI PIOTR, Brzączowice (PL); BARTYLAK
MACIEJ, Tomaszów Mazowiecki (PL); MORAWIECKI PIOTR,
Warszawa (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL)
(54) Układ czaszy parasola oraz parasol zawierający taki układ czaszy
parasola
B1 (11) 231924
(41) 2015 04 13
(51) A47C 17/13 (2006.01)
A47C 17/207 (2006.01)
(21) 405569
(22) 2013 10 08
(72) PAWŁOWSKI IRENEUSZ, Łochowice (PL); HOFFMANN
WOJCIECH, Brzoza (PL)
(73) FABRYKA MEBLI GALA COLLEZIONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisi Ogon (PL)
(54) Rozkładana kanapa z zestawem mechanizmów
B1 (11) 231785
(41) 2018 06 04
(51) A47J 43/04 (2006.01)
A47J 43/044 (2006.01)
(21) 419565
(22) 2016 11 21
(72) FERUŚ WOJCIECH, Rzeszów (PL); LEHMANN DARIUSZ,
Chmielnik (PL)
(73) BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL); BSH
Hausgeräte GmbH, Monachium (DE)
(54) Ręczny robot kuchenny z napędem elektrycznym
B1 (11) 231895
(51) A47K 3/40 (2006.01)

(41) 2017 08 28
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A47K 3/28 (2006.01)
A47K 3/00 (2006.01)
A47K 3/02 (2006.01)
A47K 4/00 (2006.01)
416278
(22) 2016 02 26
WOLSKA ALEKSANDRA, Warszawa (PL)
WOLSKA ALEKSANDRA AWART, Warszawa (PL)
Dekoracyjny brodzik prysznicowy

B1 (11) 231911
(41) 2018 11 19
(51) A47L 5/28 (2006.01)
A47L 9/16 (2006.01)
A47L 7/00 (2006.01)
(21) 421621
(22) 2017 05 17
(72) MADERA BOGUSŁAW, Rzeszów (PL); KABAJ BOGUMIŁ,
Rzeszów (PL)
(73) MASTERPROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Sposób wyciszenia źródła hałasu w urządzeniach zmechani‑
zowanego sprzętu gospodarstwa domowego oraz urządzenie do
realizacji tego sposobu
B1 (11) 231872
(41) 2018 11 19
(51) A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/02 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
(21) 421589
(22) 2017 05 13
(72) FIOK KRZYSZTOF, Warszawa (PL); BARWICKI MACIEJ,
Warszawa (PL); ROZEGNAŁ JERZY, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Napęd dźwigniowy na jedną rękę do wózka inwalidzkiego
B1 (11) 232011
(41) 2016 12 05
(51) A61K 31/47 (2006.01)
A61P 27/02 (2006.01)
(21) 412443
(22) 2015 05 22
(72) WOŹNIAK ANNA, Jakubowice Konińskie Kolonia (PL); TURSKI
WALDEMAR, Lublin (PL); ŻARNOWSKI TOMASZ, Lublin (PL);
REJDAK ROBERT, Lublin (PL); CZUCZWAR MIROSŁAW, Lublin (PL);
ŁAŃCUT MIROSŁAW, Kolonia Trawniki (PL); PIWOWARCZYK
PAWEŁ, Lublin (PL); TURSKA MONIKA, Lublin (PL); PADUCH
ROMAN, Lublin (PL)
(73) WOŹNIAK ANNA, Jakubowice Konińskie Kolonia (PL); TURSKI
WALDEMAR, Lublin (PL); ŻARNOWSKI TOMASZ, Lublin (PL);
REJDAK ROBERT, Lublin (PL); CZUCZWAR MIROSŁAW, Lublin (PL);
ŁAŃCUT MIROSŁAW, Kolonia Trawniki (PL); PIWOWARCZYK
PAWEŁ, Lublin (PL); TURSKA MONIKA, Lublin (PL)
(54) Zastosowanie medyczne kwasu kynureninowego i jego soli
B1 (11) 231782
(41) 2018 05 21
(51) A61K 31/716 (2006.01)
A61K 36/064 (2006.01)
A61K 36/55 (2006.01)
A61K 47/00 (2006.01)
A61P 17/04 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 419406
(22) 2016 11 09
(72) GRZEGORZEWSKI ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(54) Kompozycja dermatologiczna
B1 (11) 231871
(51) A61K 36/53 (2006.01)
A61K 36/899 (2006.01)
A61K 47/44 (2017.01)
A61P 31/02 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)

(41) 2018 10 22

Nr 4/2019

(21) 421556
(22) 2017 05 10
(72) BAJ TOMASZ, Lublin (PL); BIERNASIUK ANNA, Lublin (PL);
LUDWICZUK AGNIESZKA, Lublin (PL); MALM ANNA, Lublin (PL);
SZYMAŃSKA JOLANTA, Lublin (PL); BILSKI PIOTR, Olimpin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL);
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Preparat farmaceutyczny na bazie olejków eterycznych do le‑
czenia infekcji grzybiczych jamy ustnej zwłaszcza u dzieci
B1 (11) 231923
(41) 2015 05 11
(51) A61K 47/36 (2006.01)
A61K 9/50 (2006.01)
(21) 405820
(22) 2013 10 28
(72) GÓRECKA ELŻBIETA, Łódź (PL); DZIADEK JAROSŁAW,
Łódź (PL); AMBROZIAK WOJCIECH, Łódź (PL)
(73) PROTEON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź (PL)
(54) Sposób enkapsulacji materiału zawierającego bakteriofagi,
otrzymywana nim mikrokapsułka oraz jej zastosowania
B1 (11) 231919
(41) 2016 11 07
(51) A61L 15/26 (2006.01)
(21) 412129
(22) 2015 04 27
(72) KRÓLIKOWSKI BOGUSŁAW, Toruń (PL); SZUSTER LUCJAN,
Łódź (PL); WYRĘBSKA ŁUCJA, Zgierz (PL)
(73) INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH
I BARWNIKÓW, Toruń (PL)
(54) Sposób wytwarzania opatrunków medycznych na bazie po‑
chodnej chityny
B1 (11) 231858
(41) 2016 07 18
(51) A61L 27/04 (2006.01)
A61L 27/10 (2006.01)
A61L 27/12 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 410960
(22) 2015 01 15
(72) KOWALSKI KAMIL, Kramsk‑Łazy (PL); JURCZYK MIECZYSŁAW,
Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania bionanokompozytów na bazie magnezu
z udziałem ceramiki apatytowej
B1 (11) 232021
(41) 2018 02 26
(51) A63B 22/06 (2006.01)
A63B 22/08 (2006.01)
A63B 22/10 (2006.01)
A63B 22/12 (2006.01)
A61G 7/05 (2006.01)
(21) 418413
(22) 2016 08 22
(72) RUTKOWSKI ŁUKASZ, Gdańsk (PL); SZULC PAWEŁ, Gdańsk (PL);
STRUGAŁA GABRIEL, Rotmanka (PL); LANDOWSKI MICHAŁ,
Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Cykloergometr horyzontalny
B1 (11) 231766
(41) 2018 03 12
(51) A63B 23/04 (2006.01)
A63B 23/08 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
(21) 418625
(22) 2016 09 09
(72) LIGAJ BOGDAN, Bydgoszcz (PL); PEJKOWSKI ŁUKASZ,
Bydgoszcz (PL); WIRWICKI MATEUSZ, Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Maszyna do rehabilitacji kończyn dolnych zwłaszcza stawu
skokowego
B1 (11) 231934
(51) B01D 3/02 (2006.01)

(41) 2016 09 26

Nr 4/2019
(21)
(72)
(73)
(54)
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411620
(22) 2015 03 16
STRÓŻYŃSKI BARTŁOMIEJ, Kęty (PL)
STRÓŻYŃSKI BARTŁOMIEJ FIRMA BOLECKI, Kęty (PL)
Układ do destylacji oraz sposób sterowania układem destylacji

B1 (11) 231991
(41) 2015 05 11
(51) B01D 19/00 (2006.01)
(21) 405794
(22) 2013 10 29
(72) MROCZKA DARIUSZ, Gdańsk (PL)
(73) ROCKFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Tuchom (PL)
(54) Komora spływowa zbiornika olejowego
B1 (11) 231930
(41) 2016 02 29
(51) B01D 27/08 (2006.01)
F02M 21/02 (2006.01)
(21) 409237
(22) 2014 08 22
(72) HANKE KRZYSZTOF, Pabianice (PL); CZEKALSKI PIOTR,
Pabianice (PL)
(73) CERTOOLS SPÓŁKA JAWNA PIOTR CZEKALSKI, KRZYSZTOF
HANKE, Pabianice (PL)
(54) Filtr paliwa
B1 (11) 231997
(41) 2018 07 16
(51) B01D 29/52 (2006.01)
F24S 20/20 (2018.01)
(21) 420140
(22) 2017 01 11
(72) JASIULEK TOMASZ, Orzesze‑Mościska (PL); NIEŚPIAŁOWSKI
KRZYSZTOF, Żernica (PL); ROJEK PIOTR, Ruda Śląska (PL); RAWICKI
NORBERT, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Elektropneumatyczny układ sterowania filtra samoczyszczącego
B1 (11) 232008
(41) 2018 02 26
(51) B01J 19/10 (2006.01)
C07C 67/00 (2006.01)
C11C 3/04 (2006.01)
(21) 418410
(22) 2016 08 22
(72) KURCZYNA DAGMARA, Świebodzin (PL);
KOŁODZIEJCZYK KRZYSZTOF, Warszawa (PL); GRAMATYKA
GRAŻYNA, Świebodzin (PL); JUSZCZYK KATARZYNA,
Łagów (PL); KOWALASZEK ANNA, Świebodzin (PL); SZNYR
JOANNA, Świebodzin (PL)
(73) POLMAX SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO
‑AKCYJNA, Świebodzin (PL)
(54) Bezodpadowa technologia produkcji biopaliw
B1 (11) 231791
(41) 2018 07 02
(51) B01J 20/283 (2006.01)
G01N 30/02 (2006.01)
(21) 420026
(22) 2016 12 29
(72) FLIEGER JOLANTA, Lublin (PL); TATARCZAK‑MICHALEWSKA
MAŁGORZATA, Lublin (PL); MADEJSKA ANNA, Borek (PL); KOWALSKA
ANNA, Terpentyna (PL); ŚNIEGOCKI TOMASZ, Puławy (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Kolumna do izolacji fosfolipidów z płynów biologicznych
zwłaszcza z surowicy krwi oraz sposób izolacji fosfolipidów
B1 (11) 231980
(41) 2017 10 23
(51) B02B 3/02 (2006.01)
A23N 5/00 (2006.01)
(21) 416819
(22) 2016 04 12
(72) ANDERS ANDRZEJ, Olsztyn (PL); CHOSZCZ DARIUSZ,
Olsztyn (PL)
(73) UNIWERSYTET WARMIŃSKO‑MAZURSKI W OLSZTYNIE,
Olsztyn (PL)
(54) Tarcza obłuskująca, zwłaszcza do nasion rzepaku i gorczycy
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B1 (11) 231855
(41) 2016 04 25
(51) B02C 19/11 (2006.01)
(21) 409844
(22) 2014 10 16
(72) NAJZAREK ZBIGNIEW, Zabrze (PL); WEŁNOWSKI JANUSZ,
Bydgoszcz (PL)
(73) GORDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białe Błota (PL)
(54) Sposób mielenia i homogenizacji stałych materiałów i nano‑
materiałów
B1 (11) 231897
(41) 2018 01 15
(51) B08B 3/02 (2006.01)
B08B 3/04 (2006.01)
B08B 3/08 (2006.01)
B08B 11/02 (2006.01)
B44D 3/00 (2006.01)
A46B 17/06 (2006.01)
(21) 417947
(22) 2016 07 13
(72) FURMAN ROMAN, Warszawa (PL)
(73) FURMAN ROMAN, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do mycia wałków malarskich
B1 (11) 231805
(41) 2018 08 13
(51) B21D 28/34 (2006.01)
(21) 420466
(22) 2017 02 07
(72) WILCZYŃSKI KRZYSZTOF, Czechowice-Dziedzice (PL);
ANDRZEJEWSKI MAREK, Bielsko‑Biała (PL); ŚLUSARCZYK
ZBIGNIEW, Żywiec (PL)
(73) TAKONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko‑Biała (PL)
(54) Przyrząd do perforacji
B1 (11) 231977
(41) 2018 10 08
(51) B21D 43/05 (2006.01)
(21) 424703
(22) 2018 02 27
(30) DE 102017107231.4
2017 04 04
DE
(72) MOGDANS JENS, Penig (DE); ZEEH BERTRAM, Aue (DE)
(73) AWEBA Werkzeugbau GmbH Aue, Aue (DE)
(54) Urządzenie transferowe amortyzujące drgania
B1 (11) 231792
(41) 2017 11 20
(51) B21J 3/00 (2006.01)
F16N 27/00 (2006.01)
B21J 19/00 (2006.01)
(21) 420031
(22) 2016 12 29
(72) SADOWSKI PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL); GRONOSTAJSKI
ZBIGNIEW, Wrocław (PL); HAWRYLUK MAREK, Wrocław (PL);
KASZUBA MARCIN, Pstrzejowice (PL); MUCHA MARIUSZ, Nysa (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Układ do dozowania środka do smarowania i chłodzenia na‑
rzędzi kuźniczych w procesie kucia na gorąco
B1 (11) 231780
(41) 2018 07 02
(51) B22C 9/00 (2006.01)
B22C 9/10 (2006.01)
(21) 419902
(22) 2016 12 20
(72) ZYCH JERZY STANISŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania dwuwarstwowych rdzeni piaskowych
B1 (11) 231781
(41) 2018 07 02
(51) B22D 17/00 (2006.01)
C22C 1/00 (2006.01)
(21) 419920
(22) 2016 12 21
(72) ROGAL ŁUKASZ, Kraków (PL); BARAN BOGDAN, Prusy (PL);
KUCHNA ADAM, Kraków (PL)
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(73) INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Kraków (PL)
(54) Sposób i urządzenie do wytwarzania struktury globularnej
w stanie stało‑ciekłym i formowania stopów magnezu lub aluminium
B1 (11) 231794
(41) 2018 07 02
(51) B22D 17/00 (2006.01)
(21) 420069
(22) 2016 12 30
(72) ROGAL ŁUKASZ, Kraków (PL); PIERNIKARSKI ADAM, Pilica (PL)
(73) INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM.
ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Kraków (PL)
(54) Sposób i urządzenie do reoformowania stopów metali
B1 (11) 231769
(41) 2018 05 07
(51) B22D 37/00 (2006.01)
B22C 9/08 (2006.01)
B22D 23/02 (2006.01)
(21) 419241
(22) 2016 10 24
(72) ZYCH JERZY STANISŁAW, Kraków (PL); PIOTROWSKI
KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Mechanizm i sposób kierowania fazą początkową grawitacyj‑
nego zalewania piaskowych form odlewniczych
B1 (11) 231801
(41) 2018 07 30
(51) B23B 29/00 (2006.01)
B23B 29/04 (2006.01)
(21) 420313
(22) 2017 01 20
(72) WÓJCIK PRZEMYSŁAW, Miedziana Góra (PL)
(73) WÓJCIK PRZEMYSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO
‑INŻYNIERYJNE WWTECH, Miedziana Góra (PL)
(54) Osprzęt do obróbki detali wielkogabarytowych przy użyciu
urządzeń mobilnych
B1 (11) 231802
(41) 2018 07 30
(51) B23B 31/00 (2006.01)
(21) 420316
(22) 2017 01 20
(72) WÓJCIK PRZEMYSŁAW, Miedziana Góra (PL)
(73) WÓJCIK PRZEMYSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO
‑INŻYNIERYJNE WWTECH, Miedziana Góra (PL)
(54) Oprzyrządowanie do mobilnej obróbki wytoczeń w korpu‑
sach turbin
B1 (11) 231798
(41) 2018 04 23
(51) B23B 31/14 (2006.01)
(21) 420241
(22) 2017 01 19
(72) BOCHNIA JERZY, Radom (PL); KOZIOR TOMASZ, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Szczękowy uchwyt tokarski z kompensacją skutków siły od‑
środkowej
B1 (11) 231833
(41) 2018 09 24
(51) B23B 51/00 (2006.01)
B21J 5/00 (2006.01)
(21) 420961
(22) 2017 03 23
(72) KOCHAŃSKI ANDRZEJ, Czarnów (PL); CACKO ROBERT,
Warszawa (PL); CZYŻEWSKI PIOTR, Mińsk Mazowiecki (PL)
(73) STOMILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Sposób bezwiórowego wykonywania otworów
B1 (11) 231902
(51) B23K 11/24 (2006.01)
(21) 421067

(41) 2018 10 08
(22) 2017 03 30

Nr 4/2019

(72) MIKNO ZYGMUNT, Gliwice (PL); PILARCZYK ADAM,
Gliwice (PL); OBORSKI WOJCIECH, Gliwice (PL); KOWIESKI SZYMON,
Tychy (PL); WĘGLOWSKI MAREK STANISŁAW, Zbrosławice (PL);
KORZENIOWSKI MARCIN, Mirosławice (PL); KUSTROŃ PAWEŁ,
Mirków (PL)
(73) INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice (PL)
(54) Sposób sterowania procesem zgrzewania rezystancyjnego
punktowego
B1 (11) 231909
(41) 2018 10 08
(51) B23K 101/12 (2006.01)
(21) 421151
(22) 2017 04 03
(72) KOCHAŃSKI RADOSŁAW, Bydgoszcz (PL); POLASIK ROBERT,
Bydgoszcz (PL)
(73) KOCHAŃSKI RADOSŁAW LASER PREC, Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania zbiornika spawanego o zwiększonych
cechach użytkowych
B1 (11) 231797
(41) 2018 07 30
(51) B23Q 1/01 (2006.01)
(21) 420203
(22) 2017 01 16
(72) JĘDRZEJEWSKI JERZY, Nowiny Wielkie (PL); KACALAK
WOJCIECH, Koszalin (PL)
(73) AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM, Gorzów Wielkopolski (PL)
(54) Urządzenie do frezowania rowków w ścianie
B1 (11) 231958
(41) 2018 05 07
(51) B23Q 37/00 (2006.01)
B23C 5/16 (2006.01)
(21) 419278
(22) 2016 10 27
(72) GARUS WOJCIECH, Pokrzywnica (PL)
(73) GG TECH W. GARUS I T. GROMEK SPÓŁKA JAWNA,
Pokrzywnica (PL)
(54) Sposób ciągłej obróbki powierzchni skrawaniem i narzędzie
do ciągłej obróbki powierzchni skrawaniem
B1 (11) 232015
(41) 2013 09 02
(51) B24B 5/40 (2006.01)
B23Q 17/00 (2006.01)
(21) 398237
(22) 2012 02 27
(72) NADOLNY KRZYSZTOF, Chłopska Kępa (PL); PLICHTA
JAROSŁAW, Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Uchwyt próbki pomiarowej do badania zużycia ziaren ściernych
albo spoiwa
B1 (11) 232007
(41) 2018 10 22
(51) B24C 1/00 (2006.01)
(21) 421329
(22) 2017 04 18
(72) BRANDT ANDRZEJ, Gdańsk (PL); KARASOWSKI ZDZISŁAW,
Sopot (PL)
(73) AGENCJA ANTICORR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Sposób obróbki elementów obrabianych
B1 (11) 231806
(41) 2018 08 13
(51) B24C 1/10 (2006.01)
C21D 7/06 (2006.01)
(21) 420474
(22) 2017 02 08
(72) SAŁACIŃSKI MICHAŁ, Warszawa (PL); SYNASZKO PIOTR,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Sposób regeneracji elementu wysoko wytężonego
B1 (11) 231829
(51) B25B 21/00 (2006.01)
B25B 23/02 (2006.01)

(41) 2017 08 16

Nr 4/2019
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(21) 420759
(22) 2017 03 07
(72) BORKOWSKI ZBIGNIEW, Szczekociny (PL)
(73) BORKOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szczekociny (PL)
(54) Urządzenie do wkręcania wkrętów w pierścień
B1 (11) 231772
(41) 2018 04 09
(51) B25D 9/08 (2006.01)
(21) 419687
(22) 2016 12 05
(72) FIEBIG WIESŁAW, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób napędzania narzędzia roboczego maszyny udarowej
oraz napęd narzędzia roboczego maszyny udarowej
B1 (11) 232012
(41) 2018 08 27
(51) B25J 17/00 (2006.01)
B25J 17/02 (2006.01)
B25J 9/00 (2006.01)
(21) 420509
(22) 2017 02 13
(72) LENIOWSKA LUCYNA, Rzeszów (PL); LENIOWSKI RYSZARD,
Rzeszów (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL); POLITECHNIKA
RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA, Rzeszów (PL)
(54) Przegub z napędem i sterowaniem łączący ramiona robota
B1 (11) 231976
(41) 2018 05 21
(51) B26B 29/06 (2006.01)
B26B 3/03 (2006.01)
B26B 11/00 (2006.01)
A47J 43/28 (2006.01)
B26B 27/00 (2006.01)
(21) 422262
(22) 2017 07 18
(72) DYNER PIOTR, Częstochowa (PL); OLCZAK PRZEMYSŁAW,
Janów (PL)
(73) DYNER PIOTR, Częstochowa (PL); OLCZAK PRZEMYSŁAW,
Janów (PL)
(54) Przyrząd do warstwowego krojenia zwłaszcza ciasta
B1 (11) 231849
(41) 2018 10 22
(51) B29C 37/04 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
(21) 421365
(22) 2017 04 21
(72) AUGUŚCIAK RADOSŁAW, Łomża (PL)
(73) KOŁAKOWSKI MARIUSZ FIRMA PLASTIXAL, Łomża (PL)
(54) Nóż oczyszczający z prowadzeniem
B1 (11) 231848
(41) 2018 10 22
(51) B29C 45/73 (2006.01)
B29C 45/34 (2006.01)
(21) 421353
(22) 2017 04 20
(72) WESOŁOWSKI LESZEK, Żnin (PL); RYTLEWSKI PIOTR,
Osielsko (PL)
(73) INAUTOM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gogolinek (PL)
(54) Konstrukcyjny układ odgazowania i chłodzenia form wtrysko‑
wych
B3 (11) 231954
(41) 2018 03 26
(51) B30B 9/28 (2006.01)
A21C 11/20 (2006.01)
A21C 11/00 (2006.01)
(21) 418678
(22) 2016 09 13
(61) 229607
(72) HOŁUB STANISŁAW, Łódź (PL); SŁOWIŃSKI SŁAWOMIR,
Łódź (PL)
(73) SŁOWIŃSKI SŁAWOMIR NATULUX, Łódź (PL)
(54) Domowa maszynka do wytwarzania płatków zbożowych

993

B1 (11) 231931
(41) 2019 01 28
(51) B30B 11/20 (2006.01)
B30B 9/20 (2006.01)
B30B 3/06 (2006.01)
(21) 427206
(22) 2018 09 23
(72) SZCZEPANIAK JAN, Poznań (PL); ADAMCZYK FLORIAN,
Poznań (PL); PAWŁOWSKI TADEUSZ, Poznań (PL); SZAROLETA
MICHAŁ, Poznań (PL); KRUPNIK JAN, Wieprz (PL); PASIUT ŁUKASZ,
Andrychów (PL)
(73) PROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zator (PL)
(54) Moduł zgniatający rośliny źdźbłowe i/lub łodygowe, urządze‑
nie z modułem zgniatającym rośliny źdźbłowe i/lub łodygowe do
wytwarzania wysoko zagęszczonych brykietów, zwłaszcza zacze‑
piane do ciągnika oraz sposób wytwarzania wysoko zagęszczonych
brykietów z roślin źdźbłowych i/lub łodygowych
B1 (11) 232009
(41) 2013 08 05
(51) B32B 3/28 (2006.01)
B32B 21/00 (2006.01)
B32B 21/10 (2006.01)
A63C 5/12 (2006.01)
A63C 5/14 (2006.01)
B32B 37/10 (2006.01)
(21) 397903
(22) 2012 01 25
(72) ROSIAK DARIUSZ MIROSŁAW, Meszna (PL)
(73) ROSIAK DARIUSZ MIROSŁAW, Meszna (PL)
(54) Płyta kompozytowa do wytwarzania snowboardu, kiteboardu,
surfboardu i nart i sposób jej wytwarzania
B3 (11) 232018
(41) 2017 09 25
(51) B41F 19/02 (2006.01)
A23G 3/56 (2006.01)
(21) 416519
(22) 2016 03 16
(61) 230747
(72) KONIECZNY PIOTR, Dąbrówka (PL)
(73) KONIECZNA MARIA PRZETWÓRSTWO TWORZYW KOMA
SPÓŁKA CYWILNA, Dąbrówka (PL); KONIECZNA IWONA
PRZETWÓRSTWO TWORZYW KOMA SPÓŁKA CYWILNA,
Dąbrówka (PL); KONIECZNY PIOTR PRZETWÓRSTWO TWORZYW
KOMA SPÓŁKA CYWILNA, Dąbrówka (PL)
(54) Sposób wytwarzania patyczków do wyrobów cukierniczych
B1 (11) 231908
(41) 2018 09 24
(51) B41M 1/06 (2006.01)
B41M 1/12 (2006.01)
B41M 1/14 (2006.01)
(21) 420964
(22) 2017 03 23
(72) FUTERA KONRAD, Ciechanów (PL); KOWALSKI ROBERT,
Gać (PL)
(73) VILPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilków Polski (PL)
(54) Sposób drukowania dokumentów z elementami elektrolumi‑
nescencyjnymi i dokument drukowany
B1 (11) 231910
(41) 2018 10 08
(51) B41M 1/18 (2006.01)
B42C 19/02 (2006.01)
(21) 421228
(22) 2017 04 07
(72) DĄBROWSKI MARCIN, Łódź (PL)
(73) EUROGRAPHIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania druków łączonych z nadrukiem wielo‑
barwnym
B1 (11) 232030
(51) B42D 25/30 (2014.01)
B41M 3/00 (2006.01)

(41) 2018 08 27
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(21) 420640
(22) 2017 02 24
(72) CZULAK ALEKSANDRA, Kaniów (PL); ŚWIGOŃ KRZYSZTOF,
Bielsko‑Biała (PL); SZARUBKA PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) ATRIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna (PL)
(54) Sposób zabezpieczania i weryfikacji zabezpieczeń opakowań
giętkich z nadrukiem barwnym oraz opakowanie giętkie z nadru‑
kiem barwnym
B1 (11) 231845
(41) 2018 03 12
(51) B60R 22/10 (2006.01)
(21) 418526
(22) 2016 09 01
(72) ŁUCZAK MACIEJ, Zielonki Parcele (PL); GAŁUSZEWSKI
NORBERT, Borzęcin Mały (PL)
(73) ŁUCZAK MACIEJ, Zielonki Parcele (PL); GAŁUSZEWSKI
NORBERT, Borzęcin Mały (PL)
(54) Urządzenie współpracujące z pasem bezpieczeństwa w pojeździe
B1 (11) 231941
(41) 2017 07 03
(51) B61B 11/00 (2006.01)
B61B 12/00 (2006.01)
(21) 415687
(22) 2015 12 31
(72) MAGIERA TOMASZ, Kraków (PL); KUŁAGA PAWEŁ, Mielec (PL);
TOMASZEWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Krzesło kolei linowej
B1 (11) 231920
(41) 2016 03 14
(51) B61G 7/08 (2006.01)
(21) 409422
(22) 2014 09 08
(72) JURCZYK DAWID, Aleksandrów (PL); MODZELEWSKI LECH,
Smolec (PL); JAŚKIEWICZ GRZEGORZ, Wrocław (PL)
(73) MODZELEWSKI LECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE LECHPOL, Psary (PL)
(54) Mechanizm otwierający sprzęgu łamanego do pojazdów szy‑
nowych
B1 (11) 231835
(41) 2018 10 08
(51) B61L 5/06 (2006.01)
(21) 420985
(22) 2017 03 24
(72) BEDNARCZYK CEZARY, Radom (PL); ILCZEWSKI BOGDAN
ROMAN, Rajec Poduchowny (PL)
(73) ZAKŁADY AUTOMATYKI KOMBUD SPÓŁKA AKCYJNA,
Radom (PL)
(54) Elektryczny napęd zwrotnicowy
B1 (11) 231868
(41) 2018 11 19
(51) B62K 3/16 (2006.01)
B62K 5/023 (2013.01)
B62K 19/30 (2006.01)
(21) 421541
(22) 2017 05 09
(72) BORKOWSKI PIOTR, Białystok (PL); POPŁAWSKA JUSTYNA,
Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Wielopozycyjny wózek sportowy z napędem ręcznym
B1 (11) 231808
(41) 2018 08 27
(51) B63C 11/20 (2006.01)
A62B 31/00 (2006.01)
(21) 420526
(22) 2017 02 14
(72) FUDALA WŁADYSŁAW, Kraków (PL)
(73) FUDALA WŁADYSŁAW, Kraków (PL)
(54) Dyfuzor powietrzny
B1 (11) 231832
(51) B64C 1/00 (2006.01)

(41) 2018 09 24
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(21) 420940
(22) 2017 03 22
(72) WRONOWSKI KRZYSZTOF, Magdalenka (PL)
(73) KOSMALA KAROLINA ISOLUTION LTD, Magdalenka (PL)
(54) Kadłub statku powietrznego i sposób wytwarzania kadłuba
statku powietrznego
B1 (11) 232002
(41) 2015 01 19
(51) B64C 11/04 (2006.01)
B64C 11/00 (2006.01)
(21) 404744
(22) 2013 07 17
(72) PIECH BOGUSŁAW, Włodzimierzów (PL); PIECH WOJCIECH,
Włodzimierzów (PL)
(73) PIECH BOGUSŁAW, Włodzimierzów (PL); PIECH WOJCIECH,
Włodzimierzów (PL)
(54) Śmigło o płynnie przestawnym skoku, rozbierane z zachowa‑
niem ustawionego skoku po złożeniu
B1 (11) 231803
(41) 2018 08 13
(51) B64C 11/04 (2006.01)
B64C 27/02 (2006.01)
B64C 29/00 (2006.01)
(21) 420445
(22) 2017 02 06
(72) DELEGA MIROSŁAW, Raszyn‑Rybie (PL); SZCZEPANIK
TOMASZ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(73) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa (PL)
(54) Wirnik huśtawkowy ze zmiennym kątem natarcia łopat
B1 (11) 231810
(41) 2018 09 10
(51) B64C 21/10 (2006.01)
B64C 23/00 (2006.01)
(21) 420668
(22) 2017 02 27
(72) WĄSIK MATEUSZ, Lubliniec (PL); SKARKA WOJCIECH,
Rachowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Układ aktywnej zmiany charakterystyki aerodynamicznej obiek‑
tu latającego w trakcie jego przemieszczania się
B1 (11) 231936
(41) 2016 12 19
(51) B64C 23/00 (2006.01)
F15D 1/00 (2006.01)
(21) 412630
(22) 2015 06 08
(72) NOCOŃ JÓZEF, Poronin (PL)
(73) NOCOŃ JÓZEF, Poronin (PL)
(54) Sposób redukcji aerodynamicznego oporu podczas lotu obiek‑
tu i urządzenie do redukcji aerodynamicznego oporu podczas lotu
obiektu
B1 (11) 231998
(41) 2018 07 30
(51) B65D 81/28 (2006.01)
B65D 65/42 (2006.01)
A23B 7/152 (2006.01)
(21) 420227
(22) 2017 01 18
(72) WÓDKOWSKI ANDRZEJ, Łopuszno (PL)
(73) ZEFIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łopuszno (PL)
(54) Pojemnik jednorazowy na owoce lub warzywa i sposób wy‑
twarzania pojemników jednorazowych
B1 (11) 231952
(41) 2017 07 17
(51) B65G 7/12 (2006.01)
B65G 7/00 (2006.01)
B25B 9/00 (2006.01)
B25B 11/00 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
(21) 418189
(22) 2016 08 03
(72) ŁOSIEWICZ IWONA, Lublin (PL)
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(73) ŁOSIEWICZ IWONA KAN‑POL PPHU, Lublin (PL)
(54) Uchwyt do przenoszenia przedmiotów zawierających okrągły
otwór
B1 (11) 231971
(41) 2018 09 10
(51) B65G 37/00 (2006.01)
(21) 420792
(22) 2017 03 09
(72) MACHAŁEK ZBIGNIEW, Biłgoraj (PL)
(73) MACHAŁEK ZBIGNIEW, Biłgoraj (PL)
(54) Asynchroniczna, modułowa linia montażowa
B1 (11) 231875
(41) 2018 12 03
(51) B65G 47/19 (2006.01)
G01G 11/08 (2006.01)
G01G 13/00 (2006.01)
(21) 421757
(22) 2017 05 31
(72) GRACZYK MIROSŁAW, Płońsk (PL); PŁOTKOWIAK RADOSŁAW,
Poznań (PL); ZAŁUSKI JANUSZ, Skierniewice (PL); MILCZAREK
ROMAN, Skierniewice (PL)
(73) POLSKI OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Linia do pakowania wieloskładnikowych mieszanek produktów
B1 (11) 231773
(41) 2018 06 18
(51) B65H 19/29 (2006.01)
(21) 419756
(22) 2016 12 09
(72) SIWEK WOJCIECH, Siemianowice Śląskie (PL); MALEJKI ARTUR,
Biedrzychowice (PL)
(73) AUTOMATEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubań (PL)
(54) Urządzenie do i sposób składania, nawijania zadanej długości
wstęgi włókniny
B1 (11) 231951
(41) 2017 11 20
(51) B65H 20/04 (2006.01)
B21D 43/11 (2006.01)
(21) 417148
(22) 2016 05 10
(72) GRELA ZBIGNIEW, Radom (PL)
(73) GRELA ZBIGNIEW, Radom (PL)
(54) Podajnik wahadłowy profilujący
B1 (11) 231847
(41) 2018 10 22
(51) B66C 1/54 (2006.01)
B66C 1/42 (2006.01)
(21) 421349
(22) 2017 04 20
(72) ZADYKOWICZ JAN, Jurowce (PL); SZPILAREWICZ JOSYP,
Iwano‑Frankiwsk (UA)
(73) JAZON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok (PL)
(54) Chwytak do zwężek kanalizacyjnych
B1 (11) 231933
(41) 2016 05 09
(51) C01B 3/50 (2006.01)
B01D 15/00 (2006.01)
(21) 409924
(22) 2014 10 27
(72) JAROSZEWICZ LESZEK, Warszawa (PL); PANAS ANDRZEJ J.,
Warszawa (PL); POLAŃSKI MAREK, Wąsy Kolonia (PL); PŁATEK
PAWEŁ, Warszawa (PL); DYJAK SŁAWOMIR, Natalin (PL); KUNCE
IZABELA, Stare Gniewniewice (PL); MICHALSKA‑DOMAŃSKA
MARTA, Warszawa (PL); FIKUS BARTOSZ, Kręczki (PL); WITEK
KATARZYNA, Łuków (PL); KUZIORA PAULINA, Pysznica (PL);
OLEJARCZYK AGATA, Mirocice (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób intensyfikacji szybkości absorpcji i desorpcji wodoru
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B1 (11) 231935
(41) 2016 09 26
(51) C01B 13/10 (2006.01)
C01B 13/11 (2006.01)
(21) 411667
(22) 2015 03 19
(72) KRUKOWSKI KAZIMIERZ, Szczecin (PL)
(73) RYLSKI MACIEJ, Szczecin (PL)
(54) Wytwornica ozonu zwłaszcza do celów sanitarnych i/lub me‑
dycznych
B1 (11) 231770
(41) 2018 05 21
(51) C01C 1/24 (2006.01)
C07D 201/02 (2006.01)
C07D 223/10 (2006.01)
(21) 419375
(22) 2016 11 07
(72) MACISZEWSKI LESZEK, Tarnów (PL); SREBRO MIECZYSŁAW,
Tarnów (PL); SZCZYPIŃSKI WITOLD, Wierzchosławice (PL); KANIA
JAN, Tarnów (PL); KOZIOŁ WIESŁAW, Tarnów (PL); KOCZWARA
ZBIGNIEW, Grabno (PL); WAIS JAN, Tarnów (PL); PIEŃKOWSKI
KAMIL, Kraków (PL); KAPKA ROBERT, Tuchów (PL); MALINOWSKI
TOMASZ, Tarnów (PL); ŻMUDA MARCIN, Zgłobice (PL);
MARKOWICZ PAWEŁ, Tarnów (PL)
(73) GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA, Tarnów (PL)
(54) Sposób wydzielania siarczanu amonu z roztworów powstałych
w procesie produkcji kaprolaktamu
B1 (11) 231767
(41) 2018 04 09
(51) C02F 1/44 (2006.01)
B01D 61/02 (2006.01)
B01D 61/14 (2006.01)
C07C 29/76 (2006.01)
C08J 11/02 (2006.01)
C08G 63/183 (2006.01)
B01D 61/08 (2006.01)
B01D 61/18 (2006.01)
(21) 418847
(22) 2016 09 26
(72) PORĘBSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); RATAJCZAK
WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); SZARLIK STEFAN, Blizne
Łaszczyńskiego (PL); TALMA‑PIWOWAR MARZENA, Warszawa (PL);
TOMZIK SŁAWOMIR, Warszawa (PL); POLARCZYK KATARZYNA,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób odzyskiwania glikolu etylenowego ze ścieków z procesu
wytwarzania poli(tereftalanu etylenu)
B1 (11) 232017
(41) 2014 04 14
(51) C03C 15/00 (2006.01)
C03C 17/25 (2006.01)
C03C 17/28 (2006.01)
G02B 1/11 (2015.01)
(21) 401124
(22) 2012 10 10
(72) DOROS TEODORA, Rzeszów (PL); DOROS WIESŁAW,
Rzeszów (PL); SZCZEPANIK WALDEMAR, Kraków (PL); BABIARZ
GRZEGORZ, Dulcza Mała (PL)
(73) D.A. GLASS DOROS TEODORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnica (PL)
(54) Sposób wytwarzania powłok antyrefleksyjnych na podłożu
szklanym o ulepszonych właściwościach czyszczących
B1 (11) 231890
(41) 2017 07 03
(51) C04B 18/12 (2006.01)
C04B 28/26 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
(21) 415472
(22) 2015 12 22
(72) PSUJA PIOTR, Wrocław (PL); STRĘK WIESŁAW, Bielany
Wrocławskie (PL); HRENIAK DARIUSZ, Wrocław (PL)
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(73) IPANTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Materiał budowlany z domieszką odpadów poflotacyjnych
i sposób jego otrzymywania
B1 (11) 231913
(41) 2014 09 29
(51) C04B 28/04 (2006.01)
C04B 28/08 (2006.01)
C04B 24/00 (2006.01)
C04B 103/30 (2006.01)
(21) 403164
(22) 2013 03 15
(72) CARION CHRISTOPHE, Warszawa (PL)
(73) CENTRUM NOWOCZESNEJ PREFABRYKACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Sposób otrzymywania betonu o wysokiej wytrzymałości z ce‑
mentu portlandzko‑żużlowego
B1 (11) 232022
(41) 2018 03 26
(51) C05F 11/08 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01N 63/04 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
(21) 418853
(22) 2016 09 24
(72) SAS PASZT LIDIA, Skierniewice (PL); LISEK ANNA,
Skierniewice (PL); DERKOWSKA EDYTA, Skierniewice (PL);
TRZCIŃSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) BIOVEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilczkowice Dolne (PL)
(54) Biopreparat bakteryjno‑mikoryzowy do stymulacji wzrostu
i plonowania roślin ogrodniczych oraz jego kompozycja
B1 (11) 232025
(41) 2018 03 26
(51) C05F 11/08 (2006.01)
C05F 9/04 (2006.01)
(21) 418856
(22) 2016 09 24
(72) SAS PASZT LIDIA, Skierniewice (PL); TRZCIŃSKI PAWEŁ,
Warszawa (PL); LISEK ANNA, Skierniewice (PL)
(73) BIOVEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilczkowice Dolne (PL)
(54) Biopreparat przyśpieszający proces kompostowania odpadów
pozbiorczych roślin
B1 (11) 232026
(41) 2018 03 26
(51) C05F 11/08 (2006.01)
C05F 9/04 (2006.01)
(21) 418857
(22) 2016 09 24
(72) SAS PASZT LIDIA, Skierniewice (PL); TRZCIŃSKI PAWEŁ,
Warszawa (PL); LISEK ANNA, Skierniewice (PL)
(73) BIOVEGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wilczkowice Dolne (PL)
(54) Biopreparat bakteryjny przyśpieszający proces rozkładu ptasich
odchodów
B1 (11) 231929
(41) 2014 12 22
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
(21) 407673
(22) 2014 03 26
(72) CHOJNACKA KATARZYNA, Gajków (PL); SAMORAJ MATEUSZ,
Żytowań (PL); TUHY ŁUKASZ, Wrocław (PL); WITKOWSKA
ZUZANNA, Kędzierzyn-Koźle (PL); MICHALAK IZABELA,
Wrocław (PL); GÓRECKI HENRYK, Kamieniec Wrocławski (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania mikroelementowych komponentów na‑
wozowych oraz mikroelementowe komponenty nawozowe
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B1 (11) 231775
(41) 2018 06 18
(51) C06B 31/02 (2006.01)
C06B 31/04 (2006.01)
C06B 33/00 (2006.01)
C06B 33/02 (2006.01)
(21) 419825
(22) 2016 12 15
(72) SZYSZKA KAZIMIERZ, Wrocław (PL); MALISZEWSKI
WALDEMAR, Wrocław (PL); JANUSZKO ADAM, Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM. PROF.
JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Mieszanka termitowo‑zapalająca
B1 (11) 232014
(41) 2018 06 18
(51) C06B 31/04 (2006.01)
C06B 33/00 (2006.01)
C06B 27/00 (2006.01)
C06B 33/02 (2006.01)
(21) 419835
(22) 2016 12 15
(72) SZYSZKA KAZIMIERZ, Wrocław (PL); MALISZEWSKI
WALDEMAR, Wrocław (PL); JANUSZKO ADAM, Wrocław (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM. PROF.
JÓZEFA KOSACKIEGO, Wrocław (PL)
(54) Mieszanka zapalająca
B1 (11) 231874
(41) 2018 12 03
(51) C07B 35/08 (2006.01)
C07C 43/15 (2006.01)
C07C 321/18 (2006.01)
(21) 421736
(22) 2017 05 29
(72) KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); MARCOL BEATA,
Gaszowice (PL); ZYCH DAWID, Tarnowskie Góry (PL); KURPANIK
ANETA, Rybnik (PL); LESZCZYŃSKA‑SEJDA KATARZYNA,
Zabrze (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL);
INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania związków 1‑propenylowych typu
QCH=CHCH₃, zwłaszcza wysokowrzących
B1 (11) 231834
(41) 2018 09 24
(51) C07C 49/835 (2006.01)
C07B 37/02 (2006.01)
C12C 3/00 (2006.01)
(21) 420976
(22) 2017 03 23
(72) WOLAN ANDRZEJ JAN, Toruń (PL); BOSIAK MARIUSZ JAN,
Toruń (PL); PAKULSKI MARCIN MICHAŁ, Przysiek (PL); FIGIELSKI
ŁUKASZ, Ciechocinek (PL)
(73) SYNTHEX TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(54) Sposób wytwarzania półproduktu ksantohumolu i jego po‑
chodnych
B1 (11) 231974
(41) 2018 08 13
(51) C07C 57/02 (2006.01)
C12P 7/40 (2006.01)
C12P 13/04 (2006.01)
C07C 227/22 (2006.01)
(21) 424001
(22) 2017 12 22
(72) LOCHYŃSKI STANISŁAW, Wrocław (PL); STRYJEWSKA
AGNIESZKA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kwas 6‑amino‑5-metylo‑2-propan‑2-ylo)heks‑5-enowy i sposób
jego otrzymywania
B1 (11) 231975
(51) C07C 57/02 (2006.01)
C12P 7/40 (2006.01)

(41) 2018 08 13

Nr 4/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

C12P 13/04 (2006.01)
C07C 227/22 (2006.01)
(21) 424003
(22) 2017 12 22
(72) LOCHYŃSKI STANISŁAW, Wrocław (PL); STRYJEWSKA
AGNIESZKA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Kwas 5-(aminometylo)-2,6 ‑ dimetylohept‑ 6-enowy i sposób
jego otrzymywania
B1 (11) 231863
(41) 2018 04 23
(51) C07C 63/26 (2006.01)
C07C 51/42 (2006.01)
C02F 103/36 (2006.01)
C02F 1/26 (2006.01)
(21) 419058
(22) 2016 10 11
(72) GRZYBOWSKI PIOTR, Warszawa (PL)
(73) MAZOWIECKIE CENTRUM RECYKLINGU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób oczyszczania odpadu powstającego przy produkcji
kwasu tereftalowego PTA
B1 (11) 231827
(41) 2018 09 10
(51) C07C 211/55 (2006.01)
C07C 211/64 (2006.01)
C07C 49/67 (2006.01)
C07C 209/88 (2006.01)
(21) 420670
(22) 2017 02 27
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); FLAK TOMASZ,
Wojkowice (PL); ŁĘŻNIAK MARTA, Dąbrowa Górnicza (PL);
GABOR JADWIGA, Chorzów (PL); OKŁA HUBERT, Sosnowiec (PL);
KUBIK KLAUDIA, Bielsko‑Biała (PL); ROZWADOWSKA BEATA,
Katowice (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Organiczny materiał bakteriostatyczny
B1 (11) 231878
(41) 2018 06 04
(51) C07C 245/08 (2006.01)
(21) 422969
(22) 2017 09 26
(72) MATCZYSZYN KATARZYNA, Wrocław (PL); MŁYNARZ PIOTR,
Kiełczów (PL); DUDEK MARTA, Dańczów (PL); DEINA MARCO,
Wrocław (PL); POKŁADEK ZIEMOWIT, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Fluorowe pochodne azobenzenu z poliaminami oraz sposób
ich wytwarzania
B1 (11) 231879
(41) 2018 06 04
(51) C07C 245/08 (2006.01)
(21) 422972
(22) 2017 09 26
(72) MATCZYSZYN KATARZYNA, Wrocław (PL); MŁYNARZ PIOTR,
Kiełczów (PL); POKŁADEK ZIEMOWIT, Kielce (PL); DUDEK MARTA,
Wrocław (PL); DEINA MARCO, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Pochodne azobenzenu z aminokwasami oraz sposób ich wy‑
twarzania
B1 (11) 231876
(41) 2018 02 26
(51) C07C 323/59 (2006.01)
C07C 333/12 (2006.01)
C07F 9/40 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 421878
(22) 2017 06 13
(72) BURCHACKA EWA, Wrocław (PL); JANCZEWSKI ŁUKASZ,
Kutno (PL); GAJDA TADEUSZ, Zgierz (PL); GAJDA ANNA, Zgierz (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); POLITECHNIKA
ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Pochodne N‑ acetylo‑S-(N‑ ω-(diarylofosforylo)alkilo
‑tiokarbamoilo)cysteiny, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie
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B1 (11) 231959
(41) 2018 05 21
(51) C07D 207/28 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
A01N 43/36 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)
A01P 15/00 (2006.01)
(21) 419442
(22) 2016 11 14
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); GISZTER RAFAŁ,
Ościsłowo (PL); KLEJDYSZ TOMASZ, Poznań (PL); KACZMAREK
DAMIAN, Izabelin (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Bisamoniowe ciecze jonowe z kationem alkano
‑1,X
‑bis(decylodimetyloamoniowym) oraz anionami piroglutaminianowymi,
sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe
B1 (11) 231912
(41) 2009 12 21
(51) C07D 209/08 (2006.01)
C07D 209/56 (2006.01)
(21) 385467
(22) 2008 06 18
(72) MATOSIUK DARIUSZ, Lublin (PL); KACZOR AGNIESZKA,
Lublin (PL); KIJKOWSKA‑MURAK URSZULA, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Pochodne 2‑aryloindolu, sposób ich wytwarzania i ich zasto‑
sowanie
B1 (11) 231945
(41) 2017 01 02
(51) C07D 221/22 (2006.01)
(21) 416802
(22) 2016 04 11
(72) WOJACZYŃSKA ELŻBIETA, Wrocław (PL); KAMIŃSKA
KAROLINA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Chiralne sulfinamidy pochodne (1S,4S,5R)-2-[(S)-1‑fenyloetylo]4‑amino‑2-azabicyklo[3.2.1]oktanu oraz sposób ich otrzymywania
B1 (11) 231946
(41) 2017 01 02
(51) C07D 221/22 (2006.01)
(21) 416803
(22) 2016 04 11
(72) WOJACZYŃSKA ELŻBIETA, Wrocław (PL); KAMIŃSKA
KAROLINA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Chiralne sulfonamidy pochodne (1S,4S,5R)-2-[(S)-1‑fenyloetylo]4‑amino‑2-azabicyklo [3.2.1]oktanu oraz sposób ich wytwarzania
B1 (11) 231947
(41) 2017 01 02
(51) C07D 221/22 (2006.01)
C07D 209/52 (2006.01)
C07D 209/02 (2006.01)
(21) 416804
(22) 2016 04 11
(72) WOJACZYŃSKA ELŻBIETA, Wrocław (PL); KAMIŃSKA
KAROLINA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Chiralne sulfonamidy pochodne (1S,3R,4R)-2-[(S)-1
‑fenyloetylo]-3‑aminometylo‑2-azabicyklo [2.2.1] heptanu oraz
sposób ich wytwarzania
B1 (11) 231804
(41) 2018 01 15
(51) C07D 233/60 (2006.01)
C07C 31/135 (2006.01)
C07D 275/06 (2006.01)
C09K 3/16 (2006.01)
(21) 420448
(22) 2017 02 10
(72) FEDER‑KUBIS JOANNA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sachar ynian
1-[(1R,2S,5R)-(-)-mentoksymetylo]-3
‑tetradecyloimidazoliowy, sposób wytwarzania oraz zastosowanie
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B1 (11) 231885
(41) 2010 07 19
(51) C07D 237/32 (2006.01)
A61K 31/502 (2006.01)
A61P 1/18 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
(21) 387051
(22) 2009 01 16
(72) ABIDOV MUSA TAZHUDINOVICH, Moskwa (RU); ABIDOV
ADMIR MUSAEVICH, Moskwa (RU); ISHUMRATOV ALEKSEI
SILANTIEVICH, Novocheboksarsk (RU); VILKIN VITAKIJ, Berlin (DE);
DANILOVA IRINA GEORGIEVNA, Yekaterinburg (RU)
(73) ABIDOPHARMA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki (PL); Abidov Musa
Tazhudinovich, Moskwa (RU)
(54) Sposób wytwarzania soli 5‑amino‑2,3‑dihydroftalazyno‑1,4 ‑di
onu z metalami alkalicznymi, ich kompozycje farmaceutyczne i ich
zastosowanie
B1 (11) 231881
(41) 2018 07 30
(51) C07D 241/38 (2006.01)
(21) 424708
(22) 2018 02 28
(72) WOJACZYŃSKA ELŻBIETA, Wrocław (PL); IWANEJKO JAKUB,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Chiralne iminy bicykliczne oparte na trans
‑1,2
‑diaminocykloheksanie i sposób ich wytwarzania
B1 (11) 232005
(41) 2017 11 20
(51) C07D 295/08 (2006.01)
(21) 417180
(22) 2016 05 13
(72) JANUS EWA, Goleniów (PL); GANO MARCIN, Leszno (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Chiralna sól pirolidyniowa i sposób wytwarzania chiralnej soli
pirolidyniowej
B1 (11) 232006
(41) 2017 11 20
(51) C07D 295/08 (2006.01)
(21) 417181
(22) 2016 05 13
(72) JANUS EWA, Goleniów (PL); GANO MARCIN, Leszno (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Chiralna sól pirolidyniowa i sposób wytwarzania chiralnej soli
pirolidyniowej
B1 (11) 231812
(41) 2018 06 04
(51) C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
B01J 21/12 (2006.01)
(21) 419639
(22) 2016 12 01
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MICHALKIEWICZ
BEATA, Szczecin (PL); MAKUCH EDYTA, Czaplinek (PL); SERAFIN
JAROSŁAW, Szczecin (PL); MORAWSKI WALDEMAR ANTONI,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób utleniania limonenu do 1,2‑diolu limonenu oraz karwonu
B1 (11) 231818
(41) 2018 07 16
(51) C07D 307/88 (2006.01)
(21) 420088
(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-butyloftalidu

Nr 4/2019

B1 (11) 231925
(41) 2017 08 28
(51) C07D 405/06 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 416224
(22) 2016 02 22
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); ŁĘGOSZ BARTOSZ,
Szamotuły (PL); NAWRACAŁA JERZY, Zielątkowo (PL); KUBIAK
KRZYSZTOF, Poznań (PL); MARCINKOWSKA KATARZYNA,
Mosina (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Poznań (PL)
(54) Nowe czwartorzędowe sole alkoksymetylopropikonazolu
z anionem 3,6‑dichlo‑2-metoksybenzoesanowym, sposób ich otrzy‑
mywania oraz zastosowanie jako dwufunkcyjne środki ochrony
roślin fungicydy i herbicydy
B1 (11) 231844
(41) 2018 10 22
(51) C07D 413/10 (2006.01)
(21) 421345
(22) 2017 04 19
(72) ZARZYKA IWONA, Rzeszów (PL); SZYSZKOWSKA AGNIESZKA,
Bęczków (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób otrzymywania 1,3‑bis(2‑hydroksyetylo)-4‑fenylo‑5-[2(
2‑oksookazol‑3-ylo)fenylo]imidazol‑2-onu
B1 (11) 231837
(41) 2018 02 12
(51) C07D 453/04 (2006.01)
C07C 391/00 (2006.01)
(21) 421086
(22) 2017 04 03
(72) ZIELIŃSKA‑BŁAJET MARIOLA, Kiełczów (PL); NAJDEK
JOANNA, Luboń (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) N,N’-Bis[(8S,9S)-6’-metoksycynchonan‑9-ylo]selenomocznik
oraz sposób jego wytwarzania
B1 (11) 231880
(41) 2018 05 07
(51) C07D 519/00 (2006.01)
C07D 489/02 (2006.01)
C07D 453/00 (2006.01)
(21) 423629
(22) 2017 11 29
(72) WĄSIŃSKA‑KAŁWA MAŁGORZATA, Wrocław (PL); GIURG
MIROSŁAW, Suszkowice (PL); SKARŻEWSKI JACEK, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Aminofenoksazonowe pochodne alkaloidów Cinchona oraz
sposób ich wytwarzania
B1 (11) 231814
(41) 2017 11 20
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
(21) 418943
(22) 2016 09 30
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); NIEZGODA NATALIA,
Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) 1’-Palmitoilo‑2’-(3,7,11‑trimetylo‑3-winylododeka‑ 6,10 ‑dienylo)sn‑glicero‑3’-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
B1 (11) 231815
(41) 2017 11 20
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
(21) 418944
(22) 2016 09 30
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); NIEZGODA NATALIA,
Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) 1’-Palmitoilo‑2’-[2-(2’’-butylideno‑1’’,3’’,3’’-trimetylo)cykloheksy‑
lo]acetylo‑sn‑glicero‑3’-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania

Nr 4/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

B1 (11) 231816
(41) 2017 11 20
(51) C07F 9/10 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
(21) 418945
(22) 2016 09 30
(72) GLISZCZYŃSKA ANNA, Wrocław (PL); NIEZGODA NATALIA,
Wrocław (PL); GŁADKOWSKI WITOLD, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) 1’-Palmitoilo‑2’-(3,7‑dimetylo‑3-winylokta‑ 6-enylo)-sn‑glicero
‑3’-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
B1 (11) 231856
(41) 2015 10 26
(51) C07F 9/38 (2006.01)
(21) 410604
(22) 2014 12 22
(72) OLSZEWSKI TOMASZ, Wrocław (PL); MAJEWSKI MATEUSZ,
Legnica (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Diastereoselektywny sposób wytwarzania kwasów alfa
‑aminofosfonowych
B1 (11) 231857
(41) 2015 10 26
(51) C07F 9/38 (2006.01)
(21) 410605
(22) 2014 12 22
(72) OLSZEWSKI TOMASZ, Wrocław (PL); MAJEWSKI MATEUSZ,
Legnica (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Diastereoselektywny sposób wytwarzania kwasów alfa
‑aminofosfonowych
B1 (11) 231866
(41) 2018 10 08
(51) C07F 9/50 (2006.01)
C07F 5/00 (2006.01)
(21) 421005
(22) 2017 03 27
(72) CHROBOK ANNA, Zbrosławice (PL); MATUSZEK KAROLINA,
Ruda Śląska (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania ciekłych kompleksów triflanów i ich
zastosowanie
B1 (11) 231779
(41) 2018 07 02
(51) C08G 18/50 (2006.01)
C08G 18/76 (2006.01)
C08J 9/08 (2006.01)
(21) 419895
(22) 2016 12 19
(72) LUBCZAK JACEK, Rzeszów (PL); CHMIEL EWELINA, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób otrzymywania termoodpornych i niepalnych pianek
poliuretanowych
B1 (11) 231787
(41) 2018 07 02
(51) C08G 59/06 (2006.01)
(21) 419957
(22) 2016 12 23
(72) KĘDRA MARIUSZ, Minoga (PL); BĄK JANUSZ, Tarnogóra (PL);
DZIWOTA MARIUSZ, Nowa Sarzyna (PL); RYZNER ADAM,
Nowa Sarzyna (PL); KANIA MARIA, Jelna (PL); SARZYŃSKI
PRZEMYSŁAW, Nowa Sarzyna (PL); BRZEZICKI ANDRZEJ,
Nisko (PL); IWAŃSKI LECH, Kędzierzyn-Koźle (PL); KIEŁKIEWICZ
DAMIAN, Kędzierzyn-Koźle (PL); POJASEK WŁODZIMIERZ,
Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa
Sarzyna (PL)
(54) Sposób wytwarzania średniocząsteczkowych żywic epoksydowych
B1 (11) 231788
(51) C08G 59/06 (2006.01)

(41) 2018 07 02
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(21) 419991
(22) 2016 12 27
(72) KĘDRA MARIUSZ, Minoga (PL); BĄK JANUSZ, Tarnogóra (PL);
DZIWOTA MARIUSZ, Nowa Sarzyna (PL); RYZNER ADAM,
Nowa Sarzyna (PL); KANIA MARIA, Jelna (PL); SARZYŃSKI
PRZEMYSŁAW, Nowa Sarzyna (PL); BRZEZICKI ANDRZEJ,
Nisko (PL); IWAŃSKI LECH, Kędzierzyn-Koźle (PL); KIEŁKIEWICZ
DAMIAN, Kędzierzyn-Koźle (PL); POJASEK WŁODZIMIERZ,
Kędzierzyn-Koźle (PL); FISZER RENATA, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); CIECH SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa
Sarzyna (PL)
(54) Sposób otrzymywania ciekłych żywic epoksydowych
B1 (11) 231981
(41) 2018 03 26
(51) C08G 65/26 (2006.01)
(21) 418730
(22) 2016 09 16
(72) LUBCZAK JACEK, Rzeszów (PL); LUBCZAK RENATA,
Rzeszów (PL); ZARZYKA IWONA, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Sposób otrzymywania polieteroli z pierścieniami azacyklicznymi
B1 (11) 231763
(41) 2017 12 18
(51) C08J 3/20 (2006.01)
C08J 5/10 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
H05K 9/00 (2006.01)
(21) 417528
(22) 2016 06 10
(72) ZDROJEK MARIUSZ, Warszawa (PL); JUDEK JAROSŁAW,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie polimerowo‑węglowego materiału ekranującego
promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie terahercowym
B1 (11) 231850
(41) 2018 01 15
(51) C08J 3/075 (2006.01)
C12Q 1/34 (2006.01)
(21) 421412
(22) 2017 04 26
(72) LABUS KAROLINA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Żelatynowe matryce hydrożelowe, sposób ich wytwarzania
oraz ich zastosowanie
B1 (11) 231939
(41) 2017 05 08
(51) C08J 11/22 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08L 23/22 (2006.01)
(21) 414528
(22) 2015 10 26
(72) SMEJDA‑KRZEWICKA ALEKSANDRA, Łódź (PL); RZYMSKI
WŁADYSŁAW M., Łódź (PL); OLSZOWIEC NATALIA, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób regeneracji kauczuku butylowego usieciowanego ży‑
wicą fenolowo‑formaldehydową
B1 (11) 231809
(41) 2018 08 27
(51) C08K 3/10 (2006.01)
C08L 5/08 (2006.01)
C08K 5/092 (2006.01)
C08J 3/28 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
(21) 420614
(22) 2017 02 21
(72) PIĄTKOWSKI MAREK, Kraków (PL); RADWAN‑PRAGŁOWSKA
JULIA, Kraków (PL); JANUS ŁUKASZ, Wieliczka (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania ferrimagnetycznego nanokompozytu
chitozan/poli(asparaginian sodu)/Fe3O4 o ujemnym ładunku po‑
wierzchniowym
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B1 (11) 231860
(41) 2017 09 11
(51) C08L 23/12 (2006.01)
C08L 25/08 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C08L 101/16 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
B65B 13/02 (2006.01)
(21) 416332
(22) 2016 02 29
(72) OLEKSY MARIUSZ, Rzeszów (PL); BUDZIK GRZEGORZ,
Rzeszów (PL); BIAŁEK ANDRZEJ, Turza (PL); SARNA BARTŁOMIEJ,
Rzeszów (PL)
(73) CONNECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sokołów Małopolski (PL)
(54) Kompozycja do otrzymywania biodegradowalnej taśmy spinającej
B1 (11) 231901
(41) 2018 05 21
(51) C08L 63/00 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 5/53 (2006.01)
C08G 59/00 (2006.01)
(21) 419413
(22) 2016 11 09
(72) SAŁASIŃSKA KAMILA MARIA, Piaseczno (PL);
MACIEJEWSKI TADEUSZ KRZYSZTOF, Warszawa (PL); ZATORSKI
WOJCIECH, Warszawa (PL); CELIŃSKI MACIEJ ADRIAN,
Skarżysko-Kamienna (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania żywic epoksydowych o zmniejszonej
palności i dymotwórczości
B1 (11) 231886
(41) 2018 07 16
(51) C08L 75/04 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08G 18/10 (2006.01)
(21) 420104
(22) 2017 01 03
(72) WAWRZAK SŁAWOMIR, Ożarów Mazowiecki (PL)
(73) WAWRZAK SŁAWOMIR, Ożarów Mazowiecki (PL)
(54) Dwuwarstwowa izolacja rur preizolowanych
B1 (11) 231838
(41) 2018 10 08
(51) C09K 21/00 (2006.01)
B27K 5/04 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 421142
(22) 2017 04 05
(72) ŁUKASZCZUK PAWEŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób zmniejszenie palności drewna lub materiałów drewno‑
pochodnych
B1 (11) 231852
(41) 2018 07 30
(51) C10G 1/10 (2006.01)
(21) 421467
(22) 2017 05 03
(72) HAŃDEREK ADAM, Bielsko‑Biała (PL); KOWALCZYK
MACIEJ PAWEŁ, Mińsk Mazowiecki (PL); KIRAGA JAN,
Mińsk Mazowiecki (PL); BIERNAT KRZYSZTOF, Warszawa (PL);
MATUSZEWSKA ANNA, Dosin (PL)
(73) HANDEREK TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania paliw węglowodorowych z odpadowych
tworzyw poliolefinowych
B1 (11) 231864
(51) C10G 65/02 (2006.01)
C07C 15/02 (2006.01)
B01D 3/00 (2006.01)

(41) 2018 05 21
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(21) 419523
(22) 2016 11 19
(72) CIOK JAROSŁAW, Białobrzegi (PL); LISICKI WITOLD,
Stara Biała (PL); SZYMBORSKI ANDRZEJ, Płock (PL); BRUDNICKI
JACEK, Ludwikowo (PL); KOWALCZYK WIOLD, Dobrzyków (PL);
ŚWIETLIK ROBERT, Płock (PL); CHARŁUSZ RAFAŁ, Gąbin (PL)
(73) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, Płock (PL)
(54) Sposób adaptacji instalacji procesu hydrodealkilacji na insta‑
lację uwodornienia drugiego stopnia i hydrorafinacji frakcji BT oraz
sposób prowadzenia procesu
B1 (11) 231889
(41) 2017 02 27
(51) C10L 3/06 (2006.01)
(21) 413518
(22) 2015 08 14
(72) BĄK TADEUSZ, Warszawa (PL); CHMIELEWSKI RAFAŁ,
Warszawa (PL); GOŚCICKI MAREK, Gdynia (PL)
(73) BĄK TADEUSZ, Warszawa (PL)
(54) Skojarzony system wytwarzania paliwa i energii cieplnej oraz
sposób wytwarzania paliwa i energii cieplnej
B1 (11) 231978
(41) 2017 05 08
(51) C11D 3/382 (2006.01)
C11D 1/94 (2006.01)
C11D 1/14 (2006.01)
C11D 1/83 (2006.01)
(21) 414686
(22) 2015 11 05
(72) WASILEWSKI TOMASZ, Radom (PL); SEWERYN ARTUR,
Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑HUMANISTYCZNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Przeciwpodrażnieniowy płyn do ręcznego mycia naczyń
B1 (11) 231950
(41) 2017 12 04
(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)
C12H 1/22 (2006.01)
(21) 417425
(22) 2016 06 03
(72) BALCEREK MARIA, Łódź (PL); PIELECH‑PRZYBYLSKA
KATARZYNA, Łódź (PL); PATELSKI PIOTR, Luciejów (PL);
DZIEKOŃSKA‑KUBCZAK URSZULA, Zgierz (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób otrzymywania aromatyzowanej wódki smakowej z de‑
stylatu śliwkowego i surowca roślinnego
B1 (11) 231949
(41) 2017 11 20
(51) C12G 3/12 (2006.01)
B01D 3/14 (2006.01)
C12G 3/00 (2006.01)
C12G 3/02 (2006.01)
C12G 3/06 (2006.01)
(21) 417129
(22) 2016 05 09
(72) PIELECH‑PRZYBYLSKA KATARZYNA, Łódź (PL); BALCEREK
MARIA, Łódź (PL); PATELSKI PIOTR, Luciejów (PL); DZIEKOŃSKA
‑KUBCZAK URSZULA, Zgierz (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób otrzymywania napoju spirytusowego aromatyzowa‑
nego surowcem roślinnym
B1 (11) 231894
(41) 2017 07 03
(51) C12M 1/42 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
(21) 415677
(22) 2015 12 30
(72) ANDRZEJEWSKI DAMIAN, Tuszyn (PL); TARASIUK MARCIN,
Oława (PL); GNOJNICKI RAFAŁ, Żerniki Wrocławskie (PL)
(73) SYNAPTISE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław (PL)
(54) Urządzenie do hodowli mikroorganizmów
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B1 (11) 231905
(41) 2015 09 14
(51) C12N 9/38 (2006.01)
C12N 15/56 (2006.01)
C12P 19/12 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
A23C 9/12 (2006.01)
(21) 407475
(22) 2014 03 10
(72) PAWLAK ANNA, Kartuzy (PL); WANARSKA MARTA,
Gdańsk (PL); POPINIGIS ARKADIUSZ, Gdańsk (PL); KUR JÓZEF,
Wejherowo (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) β‑D-galaktozydaza Arthrobacter sp. S3*, sekwencja nukleoty‑
dowa szczepu Arthrobacter sp.S3* kodująca β‑D-galaktozydazę
oraz sposób wytwarzania mleka o obniżonej zawartości laktozy,
galaktooligosacharydów, heterooligosacharydów i glikozylowanych
związków chemicznych z wykorzystaniem enzymu
B1 (11) 231906
(41) 2018 01 15
(51) C12N 9/38 (2006.01)
C12N 15/56 (2006.01)
C12P 19/12 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
A23C 9/12 (2006.01)
(62) 407475
(21) 423047
(22) 2014 03 10
(72) PAWLAK ANNA, Kartuzy (PL); WANARSKA MARTA,
Gdańsk (PL); POPINIGIS ARKADIUSZ, Gdańsk (PL); KUR JÓZEF,
Wejherowo (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) β‑D-galaktozydaza Arthrobacter sp. 32cB, sekwencja nukle‑
otydowa Arthrobacter sp. 32cB kodująca β‑D-galaktozydazę oraz
sposób wytwarzania mleka o obniżonej zawartości laktozy, ga‑
laktooligosacharydów, heterooligosacharydów i glikozylowanych
związków chemicznych z wykorzystaniem tego enzymu
B1 (11) 231943
(41) 2017 10 09
(51) C12P 7/18 (2006.01)
C07C 31/24 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 416692
(22) 2016 03 30
(72) RYMOWICZ WALDEMAR, Wrocław (PL); RAKICKA
MAGDALENA, Komorowo (PL); RYWIŃSKA ANITA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania erytrytolu
B1 (11) 231944
(41) 2017 10 09
(51) C12P 7/18 (2006.01)
C07C 31/24 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
(21) 416693
(22) 2016 03 30
(72) RYMOWICZ WALDEMAR, Wrocław (PL); RAKICKA
MAGDALENA, Komorowo (PL); RYWIŃSKA ANITA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania erytrytolu
B1 (11) 231813
(41) 2018 03 12
(51) C12P 7/22 (2006.01)
C12P 7/02 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/65 (2006.01)
(21) 418555
(22) 2016 09 05
(72) SORDON SANDRA, Komprachcice (PL); POPŁOŃSKI
JAROSŁAW, Szklarska Poręba (PL); TRONINA TOMASZ,
Międzybórz (PL); HUSZCZA EWA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania 7‑ O-β‑D-glukopiranozylo‑5,4’-dihydro
ksyflawonu
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B1 (11) 231817
(41) 2018 07 16
(51) C12P 17/04 (2006.01)
C12P 7/62 (2006.01)
C12P 7/42 (2006.01)
C12P 41/00 (2006.01)
C12R 1/825 (2006.01)
(21) 420087
(22) 2017 01 02
(72) OLEJNICZAK TERESA, Wrocław (PL); BORATYŃSKI FILIP,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Sposób wytwarzania chiralnego bicyklicznego laktonu
(+)-(3aS,7aR)-3a,4,7,7a‑tetrahydro‑2-benzofuran‑1(3H)-onu
B1 (11) 232016
(41) 2013 02 04
(51) C12Q 1/6855 (2018.01)
C12Q 1/689 (2018.01)
(21) 395727
(22) 2011 07 21
(72) KRAWCZYK BEATA, Gdańsk (PL); STOJOWSKA KAROLINA,
Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób genetycznego różnicowania i identyfikacji drobno‑
ustrojów oraz zestaw diagnostyczny do genetycznego różnicowania
i identyfikacji wybranych gatunków Acinetobacter
B1 (11) 231915
(41) 2015 05 11
(51) C12Q 1/6883 (2018.01)
(21) 405919
(22) 2013 11 05
(72) STACHOWSKA EWA, Szczecin (PL)
(73) POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE,
Szczecin (PL)
(54) Sposób doboru diety pozwalającej na lepszą redukcję tłuszczo‑
wej masy ciała
B1 (11) 231891
(41) 2018 07 16
(51) C23C 2/00 (2006.01)
C23C 2/06 (2006.01)
F27B 3/20 (2006.01)
(21) 424956
(22) 2018 03 19
(72) BARAN PIOTR, Roczyny (PL); GIL PIOTR,
Czechowice-Dziedzice (PL)
(73) PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Andrychów (PL)
(54) Sposób grzania cieczy w wannie, zwłaszcza ciekłego metalu
w stalowej wannie cynkowniczej oraz zespół z ogrzewaną wanną,
zwłaszcza wanną cynkowniczą.
B1 (11) 231892
(41) 2018 11 19
(51) C23C 4/131 (2016.01)
(21) 425720
(22) 2018 05 24
(72) WYPYCH ARTUR, Poznań (PL)
(73) PROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zator (PL)
(54) Sposób wytwarzania powłoki kompozytowej ulepszającej ro‑
bocze powierzchnie elementów obciążanych mechanicznie
B1 (11) 231996
(41) 2018 05 21
(51) D01D 5/06 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 419440
(22) 2016 11 14
(72) STRUSZCZYK MARCIN HENRYK, Ruda Bugaj (PL); KRUCIŃSKA
IZABELLA, Łódź (PL); GORZARDA VEL GORZĘDOWSKI JEREMIASZ,
Łódź (PL); ŚMIGLAK MARCIN, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); INSTYTUT TECHNOLOGII
BEZPIECZEŃSTWA MORATEX, Łódź (PL); FUNDACJA
UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania niskomasowej włókniny
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B1 (11) 231995
(41) 2018 01 29
(51) D01H 5/42 (2006.01)
D01G 9/16 (2006.01)
(21) 418067
(22) 2016 07 22
(72) IDZIK MAREK, Łódź (PL); IDZIK MARCIN, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób i urządzenie do ciągłej regulacji i kontroli skuteczności
regulacji równomierności grubości taśmy przędzalniczej
B1 (11) 231898
(41) 2018 02 12
(51) D06M 10/06 (2006.01)
D06M 11/83 (2006.01)
D06M 101/34 (2006.01)
(21) 418160
(22) 2016 08 01
(72) JANIK HELENA, Gdańsk (PL); KOSAKOWSKA ALICJA,
Sopot (PL); WIECIERZYCKA KAROLINA, Gdańsk (PL); SIENKIEWICZ
MACIEJ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób modyfikacji włókien poliamidowych za pomocą nano‑
cząstek srebra
B1 (11) 231992
(41) 2017 02 13
(51) D06M 15/643 (2006.01)
(21) 413395
(22) 2015 08 03
(72) MACIEJEWSKI HIERONIM, Poznań (PL); PRZYBYLAK MARCIN
PIOTR, Poznań (PL)
(73) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Sposób wytwarzania silnie hydrofobowych włókien i tkanin
naturalnych
B1 (11) 231993
(41) 2017 07 31
(51) D06P 1/34 (2006.01)
(21) 415851
(22) 2016 01 19
(72) BORUSZCZAK ZYGMUNT, Łódź (PL); MARZEC ANNA,
Ruczynów (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób barwienia tkanin bawełnianych, wełnianych i poliami‑
dowych barwnikami naturalnymi
B1 (11) 231862
(41) 2018 01 29
(51) D06P 3/66 (2006.01)
D06M 11/32 (2006.01)
(21) 417979
(22) 2016 07 15
(72) RUTKOWSKI EUGENIUSZ, Łódź (PL)
(73) ZWOLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zduńska Wola (PL)
(54) Sposób wytwarzania kolorowo tkanych tkanin płaskich
B1 (11) 231957
(41) 2018 04 23
(51) D21H 21/36 (2006.01)
D21H 17/06 (2006.01)
D21H 17/07 (2006.01)
D21H 17/14 (2006.01)
D21H 17/24 (2006.01)
A47K 10/16 (2006.01)
(21) 419056
(22) 2016 10 11
(72) WÓDKOWSKI ANDRZEJ, Łopuszno (PL)
(73) WÓDKOWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWO‑USŁUGOWE WÓDKOWSKI, Łopuszno (PL)
(54) Sposób wytwarzania ręczników papierowych typu ZZ i ręcznik
papierowy typu ZZ
B1 (11) 231955
(51) E01B 25/26 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
(21) 418891

(41) 2018 04 09
(22) 2016 09 28
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(72) WĘŻYK JACEK ADAM, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) ZAKŁADY PRODUKCYJNO‑HANDLOWE STALPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Rozjazd kolejki podwieszonej
B1 (11) 231921
(41) 2013 09 16
(51) E04B 1/78 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04F 13/12 (2006.01)
E06B 3/968 (2006.01)
(21) 398447
(22) 2012 03 14
(72) MACHOWIEC ROBERT, Słupsk (PL)
(73) FASADA WINDOWS&DOORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób łączenia gotowych modułów fasad oraz moduł z ele‑
mentami wzajemnego łączenia w układzie poziomym i układzie
pionowym fasad
B1 (11) 231893
(41) 2016 08 29
(51) E04C 5/01 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
(21) 415387
(22) 2015 12 18
(72) PELCZARSKI MICHAŁ, Wrocław (PL)
(73) KOSTRZEWA BŁAŻEJ GALABETON, Radom (PL)
(54) Element zbrojenia rozproszonego wzmacniający matrycę betonu
B1 (11) 231795
(41) 2018 07 16
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/147 (2006.01)
(21) 420184
(22) 2017 01 13
(72) MAJOCH MATEUSZ, Nowy Sącz (PL); SIEDLARZ JÓZEF,
Ptaszkowa (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Okno dachowe, zwłaszcza dla dachów płaskich
B1 (11) 231839
(41) 2018 10 08
(51) E04D 13/03 (2006.01)
E06B 7/14 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
(21) 421204
(22) 2017 04 05
(72) WEŁESZCZUK MARCIN, Brzeg (PL); DEMSKA IZABELA,
Brzeg (PL)
(73) OKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Skarbimierz Osiedle (PL)
(54) Zestaw profili okna dachowego i okno dachowe
B1 (11) 231796
(41) 2018 07 30
(51) E04D 13/035 (2006.01)
E05D 15/48 (2006.01)
E05D 7/084 (2006.01)
(21) 420207
(22) 2017 01 16
(72) ZWYRTEK BRONISŁAW, Cesky Tesin (CZ); GÓROWSKI MICHAŁ,
Nowy Sącz (PL); KASIŃSKI BOGUSŁAW, Młynne (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Zespół ramienia pośredniego w dwufunkcyjnym oknie dachowym
B1 (11) 231859
(41) 2017 08 16
(51) E04H 12/28 (2006.01)
E04F 17/02 (2006.01)
E04F 21/04 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04G 15/00 (2006.01)
(21) 416046
(22) 2016 02 05
(72) KORDYLAK MARIUSZ, Dębianki (PL)
(73) HENKOR J.M. KORDYLAK SPÓŁKA JAWNA, Dębianki (PL)
(54) Sposób wykonania komina i element szalunku do tego sposobu
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B1 (11) 231828
(41) 2018 09 10
(51) E05C 17/56 (2006.01)
E05C 19/16 (2006.01)
(21) 420694
(22) 2017 03 01
(72) LIPIŃSKI PIOTR, Niecki (PL)
(73) LIPIŃSKI PIOTR, Niecki (PL)
(54) Urządzenie blokujące położenie ramy skrzydła okna lub drzwi
B1 (11) 231790
(41) 2018 07 02
(51) E05F 1/12 (2006.01)
E05D 5/10 (2006.01)
(21) 419996
(22) 2016 12 27
(72) MAYER MICHAEL, Gelting (DE)
(73) SCHOENBERGER POLSKA ENTERPRISES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń (PL)
(54) Zawias samodomykający
B1 (11) 232004
(41) 2017 08 28
(51) E06B 1/02 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
(21) 416227
(22) 2016 02 22
(72) KAMIŃSKI MICHAŁ MARIAN, Michałów Grabina (PL);
KAMIŃSKI RADOSŁAW, Sokolniki Las (PL)
(73) KAMIŃSKI MICHAŁ MARIAN, Michałów Grabina (PL);
KAMIŃSKI RADOSŁAW, Sokolniki Las (PL)
(54) Profil do konstruowania ramy nośnej do montażu okien lub
drzwi balkonowych w warstwie docieplenia ścian, rama nośna wy‑
konana z takiego profilu oraz okno zespolone z taką ramą nośną
oraz sposób montażu okien lub drzwi balkonowych w warstwie
docieplenia ścian
B1 (11) 231851
(41) 2018 11 05
(51) E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/26 (2006.01)
E06B 3/42 (2006.01)
(21) 421465
(22) 2017 05 02
(72) ŻUKOWSKI ROBERT, Ełk (PL)
(73) DECCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Wzmocniony profil skrzydła drzwi podnoszono‑przesuwnych
i sposób wytwarzania profili skrzydeł drzwi podnoszono
‑przesuwnych
B1 (11) 231841
(41) 2018 10 08
(51) E06B 3/30 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
(21) 421210
(22) 2017 04 06
(72) WIERZBOWSKI JERZY, Warszawa (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
‑USŁUGOWE MARIOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Okno z okładziną zewnętrzną
B1 (11) 231968
(41) 2018 11 05
(51) E06B 3/64 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)
(21) 421466
(22) 2017 05 02
(72) ŻUKOWSKI ROBERT, Ełk (PL)
(73) DECCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Profil do ramy skrzydła okna lub drzwi z tworzywa sztucznego
z uszczelką termoizolacyjną oraz sposób wytwarzania profili do
ramy skrzydła okna lub drzwi z tworzywa sztucznego z uszczelką
termoizolacyjną
B1 (11) 231831
(51) E06B 3/70 (2006.01)
A47B 96/00 (2006.01)

(41) 2018 09 24

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

1003

420900
(22) 2017 03 20
KARWACKI JERZY, Jedlin (PL)
KARWACKI JERZY DEVO, Jedlin (PL)
Drzwi meblowe i sposób wytwarzania drzwi meblowych

B1 (11) 231896
(41) 2017 12 18
(51) E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
(21) 417136
(22) 2016 06 09
(72) STENCEL ADAM, Będzin (PL)
(73) STENCEL ADAM, Będzin (PL)
(54) Drzwi z elementem ozdobnym
B1 (11) 231800
(41) 2018 07 30
(51) E06B 9/40 (2006.01)
E04F 10/02 (2006.01)
(21) 420260
(22) 2017 01 20
(72) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(73) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(54) Markiza okna
B1 (11) 231989
(41) 2018 12 03
(51) E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/88 (2006.01)
E06B 9/62 (2006.01)
F16G 11/12 (2006.01)
(21) 421742
(22) 2017 05 29
(72) BEREZOWSKI DARIUSZ, Opole (PL)
(73) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko‑Biała (PL)
(54) Napinacz żyłki rolety materiałowej
B1 (11) 231990
(41) 2018 12 03
(51) E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/88 (2006.01)
E06B 9/62 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
F16G 11/12 (2006.01)
(21) 421743
(22) 2017 05 29
(72) BEREZOWSKI DARIUSZ, Opole (PL)
(73) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko‑Biała (PL)
(54) Zespół ustalający mechanizm napędowy wałka nawijania rolety,
w szczególności rolety materiałowej
B1 (11) 231972
(41) 2018 12 03
(51) E06B 9/171 (2006.01)
E06B 9/173 (2006.01)
E06B 9/86 (2006.01)
(21) 421768
(22) 2017 06 01
(72) DZIEMIAŃCZUK GRZEGORZ, Nowodworce (PL)
(73) SUKCES TECHNOLOGY GROUP‑DZIEMIAŃCZUK SPÓŁKA
JAWNA, Wasilków (PL)
(54) Zespół sprzęgający pancerz rolety z rurą nawojową
B1 (11) 231774
(41) 2018 06 18
(51) E21C 37/04 (2006.01)
B28D 1/00 (2006.01)
(21) 419791
(22) 2016 12 13
(72) PAPROCKI MICHAŁ, Jawor (PL)
(73) PAPROCKI MICHAŁ, Jawor (PL)
(54) Sposób wytwarzania klina trójdzielnego
B1 (11) 231821
(51) E21C 41/32 (2006.01)
B09C 1/00 (2006.01)
C09K 17/00 (2006.01)

(41) 2016 03 29
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(21) 413861
(22) 2015 09 08
(72) PAWŁOWSKA MAŁGORZATA, Lublin (PL); PAWŁOWSKI ARTUR,
Lublin (PL); GAJOR ROBERT, Lublin (PL); CZECHOWSKA‑KOSACKA
ANETA, Lubartów (PL); KUJAWSKA JUSTYNA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); BIOENERGIA PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL)
(54) Sposób tworzenia warstwy rekultywacyjnej, zwłaszcza na zwa‑
łowisku skały płonnej
B1 (11) 231940
(41) 2017 06 19
(51) E21D 5/01 (2006.01)
(21) 415300
(22) 2015 12 14
(72) GŁUCH PIOTR, Paniówki (PL); PORADA WALDEMAR,
Gołkowice (PL); FRANIEL JACEK, Żory (PL); BANKO KRZYSZTOF,
Wodzisław Śląski (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO GÓRNICZE
ROW‑JAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jastrzębie-Zdrój (PL)
(54) Sposób wykonania prefabrykowanej obudowy wyrobisk szy‑
bowych
B1 (11) 231764
(41) 2018 01 15
(51) E21F 1/00 (2006.01)
E21F 5/00 (2006.01)
(21) 417884
(22) 2016 07 08
(72) PROSTAŃSKI DARIUSZ, Wilcza (PL); KALITA MAREK,
Gliwice (PL); BAŁAGA DOMINIK, Gliwice (PL); SIEGMUND MICHAŁ,
Strzebiń (PL); CEBULA DANUTA, Gliwice (PL); URBANEK ANDRZEJ,
Radzionków (PL); WALOSZCZYK ARKADIUSZ, Tarnowskie Góry (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL);
URBANEK ANDRZEJ FIRMA INNOWACYJNO‑WDROŻENIOWA
ELEKTRON SPÓŁKA CYWILNA, Radzionków (PL); WALOSZCZYK
ARKADIUSZ FIRMA INNOWACYJNO‑WDROŻENIOWA ELEKTRON
SPÓŁKA CYWILNA, Tarnowskie Góry (PL)
(54) Automatycznie sterowany zespół sprężarki
B1 (11) 231937
(41) 2017 02 27
(51) E21F 15/08 (2006.01)
E21D 23/03 (2006.01)
(21) 413645
(22) 2015 08 24
(72) KORSKI JACEK, Zabrze (PL); MAJCHER MAREK,
Piekary Śląskie (PL); WIECZOREK ROBERT, Tarnowskie Góry (PL)
(73) FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice (PL)
(54) Sposób wykonywania ochronnych pasów podsadzki utwardza‑
nej zwłaszcza dla ochrony chodników przyścianowych w podziem‑
nych wyrobiskach zakładów górniczych i obudowa zmechanizowana
B1 (11) 231884
(41) 2018 05 07
(51) F03B 13/22 (2006.01)
(21) 419313
(22) 2016 10 31
(72) KORZEŃSKI MIECZYSŁAW, Gdańsk (PL)
(73) KORZEŃSKI MIECZYSŁAW, Gdańsk (PL)
(54) Turbina falowa
B1 (11) 231846
(41) 2017 03 27
(51) F03D 9/00 (2016.01)
F03D 9/39 (2016.01)
(21) 415690
(22) 2015 12 31
(72) CZAJKOWSKI TADEUSZ ZYGMUNT, Warszawa (PL); RUSZCZAK
MAREK, Izabelin (PL); MAŁKOWSKI MAREK, Bydgoszcz (PL);
CZAJKOWSKI MICHAŁ LUDWIK, Warszawa (PL)
(73) CARBON VALLEY LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do wzmacniania prądów konwekcyjnych
B1 (11) 231970
(51) F16C 35/07 (2006.01)

(41) 2018 12 03

Nr 4/2019

(21) 421690
(22) 2017 05 24
(72) SIKORSKI JAKUB, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Mechanizm wprowadzania napięcia wstępnego układu łożysk
skośnych
B1 (11) 231799
(41) 2018 08 13
(51) F16H 55/06 (2006.01)
C23C 18/38 (2006.01)
B23F 19/00 (2006.01)
C25D 3/38 (2006.01)
(21) 420399
(22) 2017 01 31
(72) BORKOWSKI ZDZISŁAW, Wrocław (PL); BORKOWSKI
JANUSZ, Wrocław (PL); BORKOWSKA DOROTA, Wrocław (PL);
PASTERNAK IWONA, Warszawa (PL); SOBIESKI JAN, Izabelin (PL);
STRUPIŃSKI WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); WINIARSKI WOJCIECH,
Warszawa (PL); SZEWCZYK ROMAN, Warszawa (PL); KAMIŃSKI
MARCIN, Zaborówek (PL)
(73) ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN BORKOWSCY SPÓŁKA
JAWNA, Wrocław (PL); INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
ELEKTRONICZNYCH, Warszawa (PL); PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP, Warszawa (PL)
(54) Sposób wykonywania metalowych kół zębatych
B1 (11) 231904
(41) 2018 10 22
(51) F16K 11/087 (2006.01)
F15B 13/02 (2006.01)
F16K 5/20 (2006.01)
(21) 421298
(22) 2017 04 12
(72) BRAY RAFAŁ, Sopot (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Samoczynny, dwuramienny rozdzielacz cieczy dla przepływu
impulsowego
B1 (11) 231967
(41) 2018 10 22
(51) F21V 19/00 (2006.01)
F21V 21/00 (2006.01)
H01R 33/00 (2006.01)
(21) 421315
(22) 2017 04 14
(72) KORDEK LESZEK, Nowy Sącz (PL); SOLEWSKI ROBERT,
Nowy Sącz (PL)
(73) NORLYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) Zespół mocujący oprawę lampy, zwłaszcza lampy ogrodowej
B1 (11) 232001
(41) 2017 03 27
(51) F23D 17/00 (2006.01)
F23N 1/02 (2006.01)
(21) 414156
(22) 2015 09 25
(72) WAGNER ROMAN, Kołobrzeg (PL)
(73) S.E.A. WAGNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Palnik do spalania paliw ciekłych, gazowych lub pyłów palnych
B1 (11) 231914
(41) 2015 04 13
(51) F23G 5/027 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
(21) 405601
(22) 2013 10 09
(72) BĄK TADEUSZ, Warka (PL); WYSOCKI ZYGMUNT, Kraków (PL);
WYSOCKI MICHAŁ, Kraków (PL)
(73) BĄK TADEUSZ, Warka (PL)
(54) Sposób termicznego przekształcania odpadów organicznych
oraz układ do termicznego przekształcania odpadów organicznych
B1 (11) 231762
(51) F24F 3/14 (2006.01)
(21) 417107

(41) 2017 01 30
(22) 2016 05 05
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(72) STOJEK MAREK, Poznań (PL)
(73) STOJEK MAREK BIURO TECHNICZNE MTTR ENERGY,
Poznań (PL)
(54) Sposób i urządzenie do uzdatniania powietrza wentylacyjnego
z odzyskiem ciepła
B1 (11) 231811
(41) 2017 01 30
(51) F24F 12/00 (2006.01)
F24F 7/08 (2006.01)
B05B 16/60 (2018.01)
(21) 413144
(22) 2015 07 17
(72) NIKOŃCZUK PIOTR, Szczecin (PL); ZAKRZEWSKI BOGUSŁAW,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Kabina lakiernicza z odzyskiem ciepła
B1 (11) 231865
(41) 2018 09 24
(51) F24F 13/24 (2006.01)
F16L 55/02 (2006.01)
F16L 55/027 (2006.01)
F01N 1/08 (2006.01)
F01N 1/10 (2006.01)
F01N 1/00 (2006.01)
(21) 420248
(22) 2017 01 19
(72) NIECHCIAŁ CEZARY, Małogoszcz (PL); ŚWIT GRZEGORZ,
Morawica (PL); BOLANOWSKI KAZIMIERZ, Kielce (PL); CHLEWICKI
KRZYSZTOF, Kielce (PL)
(73) NIECHCIAŁ CEZARY ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY,
Małogoszcz (PL); ŚWIT GRZEGORZ, Morawica (PL); BOLANOWSKI
KAZIMIERZ, Kielce (PL); CHLEWICKI KRZYSZTOF, Kielce (PL)
(54) Tłumik akustyczny
B1 (11) 231761
(41) 2017 10 23
(51) F24H 1/36 (2006.01)
(21) 416884
(22) 2016 04 18
(72) RAKOCZY PIOTR, Nisko (PL); ZIĘBA GRZEGORZ, Stawki (PL)
(73) RAKOCZY STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola (PL)
(54) Kocioł czystego spalania paliw stałych, zwłaszcza ekogroszku
B1 (11) 231786
(41) 2018 07 02
(51) F25B 49/00 (2006.01)
F25B 41/06 (2006.01)
F25B 40/00 (2006.01)
(21) 419955
(22) 2016 12 23
(72) GARDYSZEWSKI JANUSZ, Warszawa (PL); KWIATKOWSKI
PAWEŁ, Sochaczew (PL); WALCZAK TOMASZ, Hornówek (PL)
(73) EUROS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mościska (PL)
(54) Korektor dawkowania czynnika chłodniczego do parownika

1005

A47L 23/20 (2006.01)
A61L 2/20 (2006.01)
(21) 420984
(22) 2017 03 24
(72) PELCZAR ANDRZEJ, Targowiska (PL); BARAN STANISŁAW,
Krosno (PL)
(73) PELCZAR ANDRZEJ DIOXID SERWIS, Targowiska (PL)
(54) Urządzenie do suszenia i ozonowania przedmiotów
B1 (11) 231956
(41) 2018 04 09
(51) F26B 21/10 (2006.01)
F24T 50/00 (2018.01)
B09B 5/00 (2006.01)
(21) 419030
(22) 2016 10 07
(72) ROMAŃSKI LESZEK, Żerniki Wrocławskie (PL); BIENIEK JERZY,
Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Zestaw do napowietrzania materiałów, zwłaszcza odpadów
komunalnych
B1 (11) 231836
(41) 2018 10 08
(51) F41A 21/36 (2006.01)
F41A 5/04 (2006.01)
F41A 19/12 (2006.01)
F41A 3/56 (2006.01)
F41A 3/86 (2006.01)
F41A 17/76 (2006.01)
(21) 420989
(22) 2017 03 24
(72) WIŚNIEWSKI JANUSZ, Berlin (DE)
(73) WIŚNIEWSKI JANUSZ, Berlin (DE)
(54) Mechanizm broni palnej
B1 (11) 231861
(41) 2017 11 06
(51) F41G 5/00 (2006.01)
F41G 7/00 (2006.01)
F41H 1/00 (2006.01)
F41G 9/00 (2006.01)
(21) 417109
(22) 2016 05 05
(72) JUCHACZ ZDZISŁAW, Radogoszcz (PL); PIECHOWIAK
RADOSŁAW, Osłonino (PL)
(73) JUCHACZ ZDZISŁAW, Radogoszcz (PL); PIECHOWIAK
RADOSŁAW, Osłonino (PL)
(54) Układ zasilania przeciwlotniczych rakietowych wozów bojowych

B1 (11) 231842
(41) 2018 10 22
(51) F26B 3/08 (2006.01)
F26B 21/00 (2006.01)
(21) 421271
(22) 2017 04 10
(72) GÓŹDŹ JAN, Lublin (PL)
(73) GÓŹDŹ JAN EUREKA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO
I PROJEKTOWANIE, Lublin (PL)
(54) Sposób i urządzenie do suszenia i termicznego utrwalania mate‑
riałów biologicznych, w tym ziaren surowców roślinnych, zwłaszcza
sezamu

B1 (11) 231867
(41) 2018 11 19
(51) F41H 1/00 (2006.01)
F41H 1/08 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
B32B 27/36 (2006.01)
B32B 27/38 (2006.01)
B32B 27/40 (2006.01)
B32B 27/42 (2006.01)
B32B 15/085 (2006.01)
B32B 37/04 (2006.01)
B32B 18/00 (2006.01)
B32B 37/12 (2006.01)
(21) 421520
(22) 2017 05 08
(72) MAJKA TOMASZ MARIUSZ, Kraków (PL); SZATAN ANNA,
Olkusz (PL); PIELICHOWSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania wielowarstwowego kompozytowego
panelu balistycznego

B1 (11) 232010
(51) F26B 9/06 (2006.01)
A62C 33/02 (2006.01)
D06F 58/10 (2006.01)

B1 (11) 231999
(51) F41H 1/02 (2006.01)
A41D 1/04 (2006.01)
(21) 421705

(41) 2018 01 15

(41) 2018 12 03
(22) 2017 05 25
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(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Kamizelka kuloodporna
B1 (11) 231962
(41) 2018 07 02
(51) F41J 5/00 (2006.01)
F41J 5/04 (2006.01)
F41J 5/044 (2006.01)
(21) 420007
(22) 2016 12 28
(72) HABEREK ROMAN, Szczecin (PL); PARCZEWSKI JERZY
STANISŁAW, Szczecin (PL); AUGUST STANISŁAW, Szczecin (PL)
(73) AUTOCOMP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin (PL)
(54) Tarcza strzelnicza
B1 (11) 231938
(41) 2017 04 24
(51) F42B 12/82 (2006.01)
C01B 32/15 (2017.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 414482
(22) 2015 10 23
(72) URBANIAK RAFAŁ, Przygodzice (PL); CIAŁKOWSKI MICHAŁ,
Mosina (PL); KEMPA KRZYSZTOF, Kłodzko (PL); BORKOWSKI
JACEK, Zielonka (PL); CWOJDZIŃSKI LESZEK, Poznań (PL); GIERSIG
MICHAEL, Kleinmachnow (DE)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Powłoka powierzchni trącej pocisku artyleryjskiego oraz
sposób powlekania powierzchni trącej pocisku artyleryjskiego
powłoką
B1 (11) 231969
(41) 2018 11 19
(51) F42B 30/04 (2006.01)
F42B 5/02 (2006.01)
F42B 5/00 (2006.01)
F42B 8/18 (2006.01)
(21) 421581
(22) 2017 05 12
(72) EWERTOWSKI JANUSZ, Milanówek (PL); TARASZEWSKI
MICHAŁ, Sułkowice (PL)
(73) EWERTOWSKI JANUSZ, Milanówek (PL); TARASZEWSKI
MICHAŁ, Sułkowice (PL)
(54) Małokalibrowy pocisk granatnikowy, stosowany w granatnikach
lufowych
B1 (11) 231843
(41) 2018 10 22
(51) F42B 39/20 (2006.01)
F42C 15/36 (2006.01)
(21) 421335
(22) 2017 04 19
(72) KRYSIŃSKI BOGDAN MACIEJ, Zielonka (PL); BORKOWSKI
JACEK, Zielonka (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka (PL)
(54) Głowicowy zapalnik artyleryjski
B1 (11) 231928
(41) 2015 02 02
(51) G01C 3/00 (2006.01)
G01C 21/00 (2006.01)
G05D 1/02 (2006.01)
E21C 35/08 (2006.01)
(21) 404821
(22) 2013 07 23
(72) SIWULSKI TOMASZ, Legnica (PL); KRYSZTOFORSKI
KRZYSZTOF, Wrocław (PL); MAJAK MARCIN, Radomsko (PL)
(73) KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Lubin (PL);
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób wyznaczania położenia ruchomej części urządzenia
lub obiektu oraz układ do wyznaczania położenia ruchomej części
urządzenia lub obiektu

Nr 4/2019

B1 (11) 231907
(41) 2018 05 07
(51) G01J 1/42 (2006.01)
(21) 419281
(22) 2016 10 27
(72) ZARÓD MICHAŁ, Tychy (PL)
(73) OPTICAL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy (PL)
(54) Sposób zdalnego pomiaru natężenia oświetlenia zwłaszcza
w zastosowaniu do energooszczędnego sterowania oświetleniem
B1 (11) 232020
(41) 2018 02 26
(51) G01K 7/16 (2006.01)
H01R 4/24 (2006.01)
H01R 4/02 (2006.01)
(21) 418405
(22) 2016 08 20
(72) JUSZKIEWICZ ZBIGNIEW, Limanowa (PL); KURYTNIK IGOR
PIOTR, Bielsko‑Biała (PL); LESIECKI PIOTR, Stara Wieś (PL)
(73) LIMATHERM SENSOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Limanowa (PL); PAŃSTWOWA WYŻSZA
SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO
W OŚWIĘCIMIU, Oświęcim (PL)
(54) Sposób łączenia przewodów łączeniowych z przewodami re‑
zystora termometrycznego i zespół rezystora termometrycznego
wykonany tym sposobem
B1 (11) 231877
(41) 2018 03 12
(51) G01N 21/41 (2006.01)
G01N 19/10 (2006.01)
(21) 422468
(22) 2017 08 07
(72) BARTKIEWICZ STANISŁAW, Wałbrzych (PL); ORLIKOWSKA
HANNA, Gniezno (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób pomiaru wilgotności powietrza
B1 (11) 231776
(41) 2017 11 20
(51) G01N 27/327 (2006.01)
G01N 33/487 (2006.01)
C12Q 1/26 (2006.01)
(21) 419890
(22) 2016 12 20
(72) BALUTA SYLWIA, Wrocław (PL); CABAJ JOANNA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Biosensor elektrochemiczny do wykrywania dopaminy
B1 (11) 231777
(41) 2017 11 20
(51) G01N 27/327 (2006.01)
G01N 33/487 (2006.01)
C12Q 1/26 (2006.01)
(21) 419891
(22) 2016 12 20
(72) BALUTA SYLWIA, Wrocław (PL); CABAJ JOANNA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Biosensor enzymatyczny do wykrywania epinefryny
B1 (11) 231778
(41) 2017 11 20
(51) G01N 27/327 (2006.01)
G01N 33/487 (2006.01)
C12Q 1/26 (2006.01)
(21) 419893
(22) 2016 12 20
(72) BALUTA SYLWIA, Wrocław (PL); CABAJ JOANNA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Elektroda enzymatyczna do wykrywania epinefryny
B1 (11) 231789
(41) 2018 07 02
(51) G01P 15/00 (2006.01)
(21) 419989
(22) 2016 12 27
(72) BIELAWSKI PIOTR, Szczecin (PL)
(73) AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Zintegrowana głowica pomiarowa, zwłaszcza do badań drgań
wolnego końca wału maszyn

Nr 4/2019
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B1 (11) 231883
(41) 2013 06 24
(51) G01Q 20/04 (2010.01)
G01Q 60/06 (2010.01)
H01J 37/26 (2006.01)
(21) 397477
(22) 2011 12 20
(72) SIKORA ANDRZEJ, Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI, Warszawa (PL)
(54) Sposób dynamicznej kontroli prędkości skanowania w mikro‑
skopii sił atomowych i układ dynamicznej kontroli prędkości skano‑
wania w mikroskopii sił atomowych
B1 (11) 231854
(41) 2018 11 19
(51) G01R 15/06 (2006.01)
G01R 15/08 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
(21) 421519
(22) 2017 05 08
(72) NABIELEC JERZY, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Wielopoziomowy hierarchiczny dzielnik napięcia z autokalibracją
B1 (11) 231820
(41) 2018 11 19
(51) G01R 15/20 (2006.01)
G01R 15/18 (2006.01)
(21) 426288
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie i sposób pomiaru prądu
B1 (11) 231840
(41) 2018 10 08
(51) G01R 19/00 (2006.01)
G01R 15/06 (2006.01)
G01R 15/16 (2006.01)
H02H 9/04 (2006.01)
(21) 421208
(22) 2017 04 05
(72) PIASECKI WOJCIECH, Kraków (PL)
(73) ABB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do pomiaru napięcia w sieciach wysokich napięć
B1 (11) 231973
(41) 2018 04 09
(51) G01R 25/00 (2006.01)
(21) 422600
(22) 2017 08 21
(72) KHOMA VOLODYMYR, Opole (PL); TARCZYŃSKI WIESŁAW,
Opole (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ do wyznaczania składowej synfazowej napięcia mierzonego
B1 (11) 231822
(41) 2018 08 27
(51) G01R 31/02 (2006.01)
G01N 27/04 (2006.01)
G01N 27/22 (2006.01)
H01F 27/32 (2006.01)
(21) 423879
(22) 2017 12 14
(72) ŻUKOWSKI PAWEŁ, Lublin (PL); KOŁTUNOWICZ TOMASZ
NORBERT, Lublin (PL); KIERCZYŃSKI KONRAD, Lublin (PL); SZROT
MAREK KRZYSZTOF, Piekary Śląskie (PL); PŁOWUCHA JANUSZ
TADEUSZ, Piekary Śląskie (PL); SUBOCZ JAN, Szczecin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); OBRE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie (PL)
(54) Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych
układu izolacji ciekło‑stałej transformatorów energetycznych
B1 (11) 231823
(51) G01R 31/02 (2006.01)
G01N 27/04 (2006.01)
G01N 27/22 (2006.01)
H01F 27/32 (2006.01)

(41) 2018 08 27

1007

(21) 423881
(22) 2017 12 14
(72) ŻUKOWSKI PAWEŁ, Lublin (PL); KOŁTUNOWICZ TOMASZ
NORBERT, Lublin (PL); KIERCZYŃSKI KONRAD, Lublin (PL); SZROT
MAREK KRZYSZTOF, Piekary Śląskie (PL); PŁOWUCHA JANUSZ
TADEUSZ, Piekary Śląskie (PL); SUBOCZ JAN, Szczecin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); OBRE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie (PL)
(54) Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych
układu izolacji ciekło‑stałej transformatorów energetycznych
B1 (11) 231824
(41) 2018 08 27
(51) G01R 31/02 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
H01B 17/26 (2006.01)
(21) 423882
(22) 2017 12 14
(72) ŻUKOWSKI PAWEŁ, Lublin (PL); KOŁTUNOWICZ TOMASZ
NORBERT, Lublin (PL); ROGALSKI PRZEMYSŁAW, Lublin (PL); SZROT
MAREK KRZYSZTOF, Piekary Śląskie (PL); PŁOWUCHA JANUSZ
TADEUSZ, Piekary Śląskie (PL); SUBOCZ JAN, Szczecin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); OBRE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie (PL)
(54) Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych
układu izolacji ciekło‑stałej izolatorów przepustowych
B1 (11) 231825
(41) 2018 08 27
(51) G01R 31/02 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
H01F 27/32 (2006.01)
(21) 423883
(22) 2017 12 14
(72) ŻUKOWSKI PAWEŁ, Lublin (PL); KOŁTUNOWICZ TOMASZ
NORBERT, Lublin (PL); ROGALSKI PRZEMYSŁAW, Lublin (PL); SZROT
MAREK KRZYSZTOF, Piekary Śląskie (PL); PŁOWUCHA JANUSZ
TADEUSZ, Piekary Śląskie (PL); SUBOCZ JAN, Szczecin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); OBRE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie (PL)
(54) Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych
układu izolacji ciekło‑stałej transformatorów energetycznych
B1 (11) 231826
(41) 2018 08 27
(51) G01R 31/02 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
H01F 27/32 (2006.01)
(21) 423884
(22) 2017 12 14
(72) ŻUKOWSKI PAWEŁ, Lublin (PL); KOŁTUNOWICZ TOMASZ
NORBERT, Lublin (PL); ROGALSKI PRZEMYSŁAW, Lublin (PL); SZROT
MAREK KRZYSZTOF, Piekary Śląskie (PL); PŁOWUCHA JANUSZ
TADEUSZ, Piekary Śląskie (PL); SUBOCZ JAN, Szczecin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); OBRE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie (PL)
(54) Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych
układu izolacji ciekło‑stałej transformatorów energetycznych
B1 (11) 231771
(41) 2018 06 04
(51) G01V 1/18 (2006.01)
H01L 41/047 (2006.01)
G08G 1/02 (2006.01)
G01P 15/09 (2006.01)
G01H 11/08 (2006.01)
(21) 419670
(22) 2016 12 02
(72) ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW, Warszawa (PL); KAMIŃSKI ROMAN,
Warszawa (PL); MAJEWSKI WITOLD, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Piezoelektryczny czujnik sejsmiczny z możliwością zdalnego
testowania jego sprawności
B1 (11) 231916
(51) G02B 6/02 (2006.01)
G02B 6/24 (2006.01)

(41) 2016 01 04
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(21) 408652
(22) 2014 06 24
(72) JAROSZEWICZ LESZEK ROMAN, Warszawa (PL); MARĆ PAWEŁ,
Legionowo (PL); PURA PAULINA, Wołomin (PL); JAKUBOWSKA
IWONA, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(73) POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW, Lublin (PL)
(54) Światłowodowy czujnik substancji chemicznych oraz sposób
wytwarzania czujnika substancji chemicznych
B1 (11) 231917
(41) 2016 01 04
(51) G02B 6/02 (2006.01)
G02B 6/24 (2006.01)
(21) 408653
(22) 2014 06 24
(72) JAROSZEWICZ LESZEK ROMAN, Warszawa (PL); MARĆ PAWEŁ,
Legionowo (PL); PURA PAULINA, Wołomin (PL); JAKUBOWSKA
IWONA, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(73) POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW, Lublin (PL)
(54) Światłowodowy czujnik substancji chemicznych, zwłaszcza Bo‑
jowych Środków Trujących, w szczególności sarinu lub iperytu i ich
pochodnych oraz sposób wytwarzania światłowodowego czujnika
substancji chemicznych zwłaszcza Bojowych Środków Trujących,
w szczególności sarinu lub iperytu i ich pochodnych
B1 (11) 232000
(41) 2015 03 02
(51) G03B 15/03 (2006.01)
G03B 15/06 (2006.01)
(21) 405202
(22) 2013 08 31
(72) BOCHENEK TOMASZ, Tarnowskie Góry (PL)
(73) ORBITVU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tarnowskie Góry (PL)
(54) Przenośne studio do fotografowania przedmiotów
B1 (11) 231873
(41) 2018 12 03
(51) G06T 15/50 (2011.01)
G06T 19/00 (2011.01)
H05B 37/02 (2006.01)
F21V 14/00 (2018.01)
(21) 421769
(22) 2017 06 01
(72) KRUPIŃSKI RAFAŁ LESZEK, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób kształtowania rozkładu luminancji i układ do kształto‑
wania rozkładu luminancji
B1 (11) 232013
(41) 2017 05 08
(51) G07B 17/00 (2006.01)
G07F 17/00 (2006.01)
(21) 414593
(22) 2015 10 28
(72) KUNIKOWSKI ADAM, Warszawa (PL)
(73) ASAPON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do obsługi przesyłek
B1 (11) 231900
(41) 2018 04 23
(51) G09F 1/06 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
(21) 419221
(22) 2016 10 21
(72) BORYS JACEK, Kolno (PL)
(73) BORYS JACEK, Kolno (PL)
(54) Mechanizm rozkładający planszy reklamowej
B1 (11) 231964
(41) 2018 08 27
(51) H01F 5/00 (2006.01)
(21) 420617
(22) 2017 02 21
(72) BEDNAREK STANISŁAW, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Cewka do wytwarzania silnych pól magnetycznych
B1 (11) 231966
(51) H01R 4/66 (2006.01)

(41) 2018 10 08

Nr 4/2019

(21) 421012
(22) 2017 03 28
(72) DOMINIAK ANDRZEJ, Łagiewniki Małe (PL); DOMINIAK
TYMOTEUSZ, Łagiewniki Małe (PL)
(73) DOMINIAK ANDRZEJ, Łagiewniki Małe (PL); DOMINIAK
TYMOTEUSZ, Łagiewniki Małe (PL)
(54) Zespół uziomu pionowego
B1 (11) 231793
(41) 2018 07 02
(51) H01R 13/66 (2006.01)
G05B 15/02 (2006.01)
(21) 420067
(22) 2016 12 30
(72) GODLEWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL); CHOJNACKI BOGDAN,
Józefosław (PL); KOBUS RYSZARD, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI‑PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY,
Warszawa (PL)
(54) Układ inteligentnego gniazdka sieciowego
B1 (11) 232003
(41) 2018 01 29
(51) H01T 13/40 (2006.01)
F02P 13/00 (2006.01)
F02M 25/00 (2006.01)
F02M 23/00 (2006.01)
(21) 421255
(22) 2017 04 10
(72) MAMALA JAROSŁAW, Nysa (PL); DRABIK DAWID,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) PARK NAUKOWO‑TECHNOLOGICZNY W OPOLU SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Świeca zapłonowa silników spalinowych
B1 (11) 231853
(41) 2018 11 19
(51) H02B 1/18 (2006.01)
H02B 1/20 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)
(21) 421515
(22) 2017 05 05
(72) KRAWCZYK ZENON, Jarocin (PL); KRAWCZYK ŁUKASZ,
Jarocin (PL)
(73) ZENEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jarocin (PL)
(54) System mocowania rozłącznika bezpiecznikowego do mostu
szynowego, zwłaszcza w rozdzielnicy niskiego napięcia
B1 (11) 231932
(41) 2018 01 03
(51) H02G 1/02 (2006.01)
H01R 11/14 (2006.01)
(21) 417684
(22) 2016 06 22
(72) NOWIKOW JERZY, Huta Żabiowolska (PL); MATUSIAK
GRZEGORZ, Warszawa (PL)
(73) HUBIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Huta Żabiowolska (PL)
(54) Urządzenie do zdalnej manipulacji zaciskiem na linii energe‑
tycznej
B1 (11) 231869
(41) 2018 11 19
(51) H02J 3/18 (2006.01)
H02J 7/34 (2006.01)
(21) 421543
(22) 2017 05 09
(72) DZIADECKI ALEKSANDER, Kraków (PL); GRZEGORSKI JANUSZ,
Kraków (PL); SKOTNICZNY JÓZEF, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Układ poprawy jakości energii elektrycznej
B1 (11) 231882
(51) H02K 1/14 (2006.01)
H02K 19/06 (2006.01)
(21) 424182

(41) 2018 09 24
(22) 2018 01 03

Nr 4/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) GABOR RAFAŁ FRANCISZEK, Gogolin (PL); KOWOL
MARCIN PIOTR, Zimnice Małe (PL); KOŁODZIEJ JANUSZ PIOTR,
Opole (PL); KMIECIK STEFAN, Opole (PL); MYNAREK PIOTR ADAM,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Przełączalny silnik reluktancyjny, zwłaszcza do roweru
B1 (11) 231784
(41) 2018 06 04
(51) H02K 21/12 (2006.01)
H02K 7/10 (2006.01)
(21) 419554
(22) 2016 11 22
(72) LISSON ANDREAS, Duisburg (DE)
(73) LISSON ANDREAS, Duisburg (DE)
(54) Maszyna elektryczna z wirującymi dipolami magnetycznymi
B1 (11) 231819
(41) 2018 09 10
(51) H02K 35/02 (2006.01)
F16F 15/03 (2006.01)
(21) 420720
(22) 2017 03 03
(72) KĘCIK KRZYSZTOF, Świdnik (PL); MITURA ANDRZEJ,
Wólka Rozwadowska (PL); WARMIŃSKI JERZY, Lublin (PL); LENCI
STEFANO, Senigallia (IT)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Wahadło do odzyskiwania energii elektrycznej
B1 (11) 231948
(41) 2017 11 20
(51) H02K 49/00 (2006.01)
H02K 49/04 (2006.01)
(21) 417110
(22) 2016 05 06
(72) LASIEWICZ BARTOSZ, Kraków (PL); DĄBROWSKI KAMIL,
Kraków (PL)
(73) EC ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do hamowania i/lub kontroli prędkości oraz system
kolejki tyrolskiej wyposażony w urządzenie do hamowania i/lub
kontroli prędkości
B1 (11) 231870
(41) 2018 12 03
(51) H02M 3/18 (2006.01)
(21) 421657
(22) 2017 05 22
(72) STALA ROBERT, Kraków (PL); WARADZYN ZBIGNIEW,
Kraków (PL); MONDZIK ANDRZEJ, Kraków (PL); PENCZEK ADAM,
Kraków (PL); SKAŁA ALEKSANDER, Oświęcim (PL); KAWA ADAM,
Częstochowa (PL); PIRÓG STANISŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przekształtnik rezonansowy DC‑DC i sposób sterowania prze‑
kształtnika rezonansowego DC‑DC
B1 (11) 231960
(41) 2018 06 04
(51) H02P 7/00 (2016.01)
H02P 7/03 (2016.01)
G05B 11/42 (2006.01)
(21) 419534
(22) 2016 11 21
(72) KOZIEŃ ADAM, Gorlice (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Układ sterowania kierunkiem przepływu prądu przez obciąże‑
nie indukcyjne w układzie regulacji prądu
B1 (11) 231918
(41) 2015 07 20
(51) H04N 19/00 (2014.01)
(21) 409213
(22) 2012 11 02
(30) 2011‑0116130
2011 11 08
KR
2012‑0123519
2012 11 02
KR
(86) 2012 11 02
PCT/KR12/09180
(87) 2013 05 16
WO13/069932
(72) LEE BAE KEUN, Seongnam‑si (KR); KWON JAE CHEOL,
Daejeon (KR); KIM JOO YOUNG, Anyang‑si (KR)
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(73) KT CORPORATION, Seongnam‑city (KR)
(54) Sposoby dekodowania sygnału wideo
B1 (11) 231926
(41) 2015 05 25
(51) H04N 19/56 (2014.01)
(21) 407774
(22) 2012 09 06
(30) 10‑2011‑0096138
2011 09 23
KR
10‑2012‑0039500
2012 04 17
KR
(86) 2012 09 06
PCT/KR12/07176
(87) 2013 03 28
WO13/042888
(72) LEE BAE KEUN, Seongnam‑si (KR); KWON JAE
CHEOL, Daejeon (KR); KIM JOO YOUNG, Anyang‑si (KR)
(73) KT CORPORATION, Seongnam‑city (KR)
(54) Sposób wywoływania bloku kandydatów łączących
INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01B 23/02 (2006.01)
A01B 29/00 (2006.01)
A01B 73/00 (2006.01)
A01B 73/02 (2006.01)
A01C 1/06 (2006.01)
A01C 7/00 (2006.01)
A01C 14/00 (2006.01)
A01C 7/00 (2006.01)
A01C 7/06 (2006.01)
A01C 14/00 (2006.01)
A01D 34/00 (2006.01)
A01D 34/86 (2006.01)
A01D 34/00 (2006.01)
A01D 34/66 (2006.01)
A01D 34/63 (2006.01)
A01D 89/00 (2006.01)
A01D 87/04 (2006.01)
A01D 87/02 (2006.01)
A01D 87/08 (2006.01)
A01F 29/00 (2006.01)
A01G 3/00 (2006.01)
A01G 23/00 (2006.01)
A01G 9/28 (2018.01)
A01K 5/02 (2006.01)
A01K 1/015 (2006.01)
A01K 15/02 (2006.01)
A01K 29/00 (2006.01)
A01K 23/00 (2006.01)
A01K 1/01 (2006.01)
A01K 69/08 (2006.01)
A01K 80/00 (2006.01)
A01M 1/04 (2006.01)
A01M 23/08 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01N 63/04 (2006.01)

231768
231982
231982*
231982*
231965
231984
231984*
231985
231985*
231985*
231987
231987*
231830
231830*
231830*
231983
231983*
231983*
231983*
231765
231783
231783*
231807
231765*
231899
231986
231986*
231963
231963*
231942
231942*
231942*
231942*
231988
231988*
232023
232027
232028
232029
232024

A01N 63/00 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01N 63/04 (2006.01)
A01N 43/36 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01N 43/653 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 7/04 (2006.01)
A01P 15/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A21C 11/20 (2006.01)
A21C 11/00 (2006.01)
A23B 4/28 (2006.01)
A23B 9/04 (2006.01)
A23B 7/152 (2006.01)
A23C 9/12 (2006.01)
A23C 9/12 (2006.01)
A23G 3/56 (2006.01)
A23K 50/10 (2016.01)
A23K 10/24 (2016.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23K 20/142 (2016.01)
A23K 20/158 (2016.01)
A23K 20/28 (2016.01)
A23K 50/75 (2016.01)
A23L 3/3589 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/00 (2006.01)
A23L 29/256 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 7/126 (2016.01)
A23L 25/00 (2016.01)
A23L 19/12 (2016.01)

232024*
232022*
232022*
231959*
231959*
231925*
232023*
232027*
232028*
232029*
232024*
232022*
232022*
231959*
231959*
231925*
231925*
231954*
231954*
231888
231922*
231998*
231905*
231906*
232018*
231765*
231961
232019
232019*
232019*
232019*
232019*
231888*
231953
231953*
231953*
231953*
231922
231922*
231887

*) Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpo‑
wiadającym numerowi bez gwiazdki.
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A23L 19/15 (2016.01)
A23N 17/00 (2006.01)
A23N 5/00 (2006.01)
A41D 11/00 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A41D 13/05 (2006.01)
A41D 31/02 (2006.01)
A41D 1/04 (2006.01)
A45B 25/10 (2006.01)
A45B 19/00 (2006.01)
A46B 17/06 (2006.01)
A47B 96/00 (2006.01)
A47C 17/13 (2006.01)
A47C 17/207 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
A47J 43/04 (2006.01)
A47J 43/044 (2006.01)
A47J 43/28 (2006.01)
A47K 3/40 (2006.01)
A47K 3/28 (2006.01)
A47K 3/00 (2006.01)
A47K 3/02 (2006.01)
A47K 4/00 (2006.01)
A47K 10/16 (2006.01)
A47L 5/28 (2006.01)
A47L 9/16 (2006.01)
A47L 7/00 (2006.01)
A47L 23/20 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/02 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61G 7/05 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
A61K 36/02 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
A61K 31/716 (2006.01)
A61K 36/064 (2006.01)
A61K 36/55 (2006.01)
A61K 47/00 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
A61K 36/899 (2006.01)
A61K 47/44 (2017.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A61K 9/50 (2006.01)
A61K 31/502 (2006.01)
A61L 15/26 (2006.01)
A61L 27/04 (2006.01)
A61L 27/10 (2006.01)
A61L 27/12 (2006.01)
A61L 2/20 (2006.01)
A61P 27/02 (2006.01)
A61P 17/04 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61P 31/02 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 1/18 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
A62B 31/00 (2006.01)
A62C 33/02 (2006.01)
A63B 22/06 (2006.01)

2

231887*
231765*
231980*
231994
231927
231979
231979*
231999*
231903
231903*
231897*
231831*
231924
231924*
231900*
231785
231785*
231976*
231895
231895*
231895*
231895*
231895*
231957*
231911
231911*
231911*
232010*
231872
231872*
231872*
232021*
231766*
231953*
232011
231782
231782*
231782*
231782*
231871
231871*
231871*
231923
231923*
231885*
231919
231858
231858*
231858*
232010*
232011*
231782*
231782*
231871*
231871*
231876*
231885*
231885*
231885*
231885*
231885*
231782*
231808*
232010*
232021

1

A63B 22/08 (2006.01)
A63B 22/10 (2006.01)
A63B 22/12 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
A63B 23/08 (2006.01)
A63C 5/12 (2006.01)
A63C 5/14 (2006.01)
B01D 3/02 (2006.01)
B01D 19/00 (2006.01)
B01D 27/08 (2006.01)
B01D 29/52 (2006.01)
B01D 15/00 (2006.01)
B01D 61/02 (2006.01)
B01D 61/14 (2006.01)
B01D 61/08 (2006.01)
B01D 61/18 (2006.01)
B01D 3/00 (2006.01)
B01D 3/14 (2006.01)
B01D 3/14 (2006.01)
B01F 7/24 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
B01J 20/283 (2006.01)
B01J 21/12 (2006.01)
B02B 3/02 (2006.01)
B02C 18/06 (2006.01)
B02C 19/11 (2006.01)
B05B 16/60 (2018.01)
B08B 3/02 (2006.01)
B08B 3/04 (2006.01)
B08B 3/08 (2006.01)
B08B 11/02 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B09B 5/00 (2006.01)
B09C 1/00 (2006.01)
B21D 28/34 (2006.01)
B21D 43/05 (2006.01)
B21D 43/11 (2006.01)
B21J 3/00 (2006.01)
B21J 19/00 (2006.01)
B21J 5/00 (2006.01)
B22C 9/00 (2006.01)
B22C 9/10 (2006.01)
B22C 9/08 (2006.01)
B22D 17/00 (2006.01)
B22D 17/00 (2006.01)
B22D 37/00 (2006.01)
B22D 23/02 (2006.01)
B23B 29/00 (2006.01)
B23B 29/04 (2006.01)
B23B 31/00 (2006.01)
B23B 31/14 (2006.01)
B23B 51/00 (2006.01)
B23C 5/16 (2006.01)
B23F 19/00 (2006.01)
B23K 11/24 (2006.01)
B23K 101/12 (2006.01)
B23Q 1/01 (2006.01)
B23Q 37/00 (2006.01)
B23Q 17/00 (2006.01)
B24B 5/40 (2006.01)
B24C 1/00 (2006.01)
B24C 1/10 (2006.01)
B25B 21/00 (2006.01)
B25B 23/02 (2006.01)
B25B 9/00 (2006.01)

2

232021*
232021*
232021*
231766
231766*
232009*
232009*
231934
231991
231930
231997
231933*
231767*
231767*
231767*
231767*
231864*
231950*
231949*
231765*
232008
231791
231812*
231980
231783*
231855
231811*
231897
231897*
231897*
231897*
231890*
231956*
231821*
231805
231977
231951*
231792
231792*
231833*
231780
231780*
231769*
231781
231794
231769
231769*
231801
231801*
231802
231798
231833
231958*
231799*
231902
231909
231797
231958
232015*
232015
232007
231806
231829
231829*
231952*

1

B25B 11/00 (2006.01)
B25D 9/08 (2006.01)
B25J 17/00 (2006.01)
B25J 17/02 (2006.01)
B25J 9/00 (2006.01)
B26B 29/06 (2006.01)
B26B 3/03 (2006.01)
B26B 11/00 (2006.01)
B26B 27/00 (2006.01)
B27K 5/04 (2006.01)
B27L 11/00 (2006.01)
B28D 1/00 (2006.01)
B29C 37/04 (2006.01)
B29C 45/73 (2006.01)
B29C 45/34 (2006.01)
B30B 9/28 (2006.01)
B30B 11/20 (2006.01)
B30B 9/20 (2006.01)
B30B 3/06 (2006.01)
B32B 5/22 (2006.01)
B32B 27/12 (2006.01)
B32B 5/02 (2006.01)
B32B 3/28 (2006.01)
B32B 21/00 (2006.01)
B32B 21/10 (2006.01)
B32B 37/10 (2006.01)
B32B 27/36 (2006.01)
B32B 27/38 (2006.01)
B32B 27/40 (2006.01)
B32B 27/42 (2006.01)
B32B 15/085 (2006.01)
B32B 37/04 (2006.01)
B32B 18/00 (2006.01)
B32B 37/12 (2006.01)
B41F 19/02 (2006.01)
B41M 1/06 (2006.01)
B41M 1/12 (2006.01)
B41M 1/14 (2006.01)
B41M 1/18 (2006.01)
B41M 3/00 (2006.01)
B42C 19/02 (2006.01)
B42D 25/30 (2014.01)
B44D 3/00 (2006.01)
B60R 22/10 (2006.01)
B61B 11/00 (2006.01)
B61B 12/00 (2006.01)
B61G 7/08 (2006.01)
B61L 5/06 (2006.01)
B62D 55/00 (2006.01)
B62K 3/16 (2006.01)
B62K 5/023 (2013.01)
B62K 19/30 (2006.01)
B63C 11/20 (2006.01)
B64C 1/00 (2006.01)
B64C 11/04 (2006.01)
B64C 11/00 (2006.01)
B64C 11/04 (2006.01)
B64C 27/02 (2006.01)
B64C 29/00 (2006.01)
B64C 21/10 (2006.01)
B64C 23/00 (2006.01)
B64C 23/00 (2006.01)
B65B 13/02 (2006.01)
B65D 81/28 (2006.01)
B65D 65/42 (2006.01)

Nr 4/2019
2

1

2

231952*
231772
232012
232012*
232012*
231976
231976*
231976*
231976*
231838*
231783*
231774*
231849
231848
231848*
231954
231931
231931*
231931*
231994*
231994*
231927*
232009
232009*
232009*
232009*
231867*
231867*
231867*
231867*
231867*
231867*
231867*
231867*
232018
231908
231908*
231908*
231910
232030*
231910*
232030
231897*
231845
231941
231941*
231920
231835
231987*
231868
231868*
231868*
231808
231832
232002
232002*
231803
231803*
231803*
231810
231810*
231936
231860*
231998
231998*

B65G 7/12 (2006.01)
B65G 7/00 (2006.01)
B65G 37/00 (2006.01)
B65G 47/19 (2006.01)
B65H 19/29 (2006.01)
B65H 20/04 (2006.01)
B66C 1/54 (2006.01)
B66C 1/42 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 3/50 (2006.01)
C01B 13/10 (2006.01)
C01B 13/11 (2006.01)
C01B 32/15 (2017.01)
C01C 1/24 (2006.01)
C02F 1/44 (2006.01)
C02F 103/36 (2006.01)
C02F 1/26 (2006.01)
C03C 15/00 (2006.01)
C03C 17/25 (2006.01)
C03C 17/28 (2006.01)
C04B 18/12 (2006.01)
C04B 28/26 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
C04B 28/08 (2006.01)
C04B 24/00 (2006.01)
C04B 103/30 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05F 9/04 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05F 9/04 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
C05G 1/00 (2006.01)
C06B 31/02 (2006.01)
C06B 31/04 (2006.01)
C06B 33/00 (2006.01)
C06B 33/02 (2006.01)
C06B 31/04 (2006.01)
C06B 33/00 (2006.01)
C06B 27/00 (2006.01)
C06B 33/02 (2006.01)
C07B 35/08 (2006.01)
C07B 37/02 (2006.01)
C07C 67/00 (2006.01)
C07C 29/76 (2006.01)
C07C 43/15 (2006.01)
C07C 321/18 (2006.01)
C07C 49/835 (2006.01)
C07C 57/02 (2006.01)
C07C 227/22 (2006.01)
C07C 57/02 (2006.01)
C07C 227/22 (2006.01)
C07C 63/26 (2006.01)
C07C 51/42 (2006.01)
C07C 211/55 (2006.01)
C07C 211/64 (2006.01)
C07C 49/67 (2006.01)

231952
231952*
231971
231875
231773
231951
231847
231847*
231858*
231838*
231838*
231996*
231938*
231938*
231933
231935
231935*
231938*
231770
231767
231863*
231863*
232017
232017*
232017*
231890
231890*
231913
231913*
231913*
231913*
231929*
232028*
232024*
232022
232025
232025*
232026
232026*
231929
231929*
231775
231775*
231775*
231775*
232014
232014*
232014*
232014*
231874
231834*
232008*
231767*
231874*
231874*
231834
231974
231974*
231975
231975*
231863
231863*
231827
231827*
231827*

Nr 4/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
1

2

C07C 209/88 (2006.01)
C07C 245/08 (2006.01)
C07C 245/08 (2006.01)
C07C 323/59 (2006.01)
C07C 333/12 (2006.01)
C07C 211/62 (2006.01)
C07C 31/135 (2006.01)
C07C 391/00 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
C07C 15/02 (2006.01)
C07C 31/24 (2006.01)
C07C 31/24 (2006.01)
C07D 201/02 (2006.01)
C07D 223/10 (2006.01)
C07D 207/28 (2006.01)
C07D 209/08 (2006.01)
C07D 209/56 (2006.01)
C07D 221/22 (2006.01)
C07D 221/22 (2006.01)
C07D 221/22 (2006.01)
C07D 209/52 (2006.01)
C07D 209/02 (2006.01)
C07D 233/60 (2006.01)
C07D 275/06 (2006.01)
C07D 237/32 (2006.01)
C07D 241/38 (2006.01)
C07D 295/08 (2006.01)
C07D 295/08 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07D 303/04 (2006.01)
C07D 307/88 (2006.01)
C07D 405/06 (2006.01)
C07D 413/10 (2006.01)
C07D 453/04 (2006.01)
C07D 519/00 (2006.01)
C07D 489/02 (2006.01)
C07D 453/00 (2006.01)
C07F 9/40 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/38 (2006.01)
C07F 9/38 (2006.01)
C07F 9/50 (2006.01)
C07F 5/00 (2006.01)
C08B 30/00 (2006.01)
C08B 30/06 (2006.01)
C08B 30/10 (2006.01)
C08G 63/183 (2006.01)
C08G 18/50 (2006.01)
C08G 18/76 (2006.01)
C08G 59/06 (2006.01)
C08G 59/06 (2006.01)
C08G 65/26 (2006.01)
C08G 59/00 (2006.01)
C08G 18/10 (2006.01)
C08J 11/02 (2006.01)
C08J 9/08 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 5/10 (2006.01)
C08J 3/075 (2006.01)
C08J 11/22 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)

231827*
231878
231879
231876
231876*
231959*
231804*
231837*
231814*
231815*
231816*
231864*
231943*
231944*
231770*
231770*
231959
231912
231912*
231945
231946
231947
231947*
231947*
231804
231804*
231885
231881
232005
232006
231812
231812*
231818
231925
231844
231837
231880
231880*
231880*
231876*
231814
231815
231816
231856
231857
231866
231866*
231887*
231887*
231887*
231767*
231779
231779*
231787
231788
231981
231901*
231886*
231767*
231779*
231763
231763*
231850
231939
231939*

1

C08J 3/28 (2006.01)
C08J 3/24 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 3/10 (2006.01)
C08K 5/092 (2006.01)
C08K 9/04 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 5/53 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08L 23/22 (2006.01)
C08L 5/08 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 25/08 (2006.01)
C08L 67/04 (2006.01)
C08L 101/16 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C09K 3/16 (2006.01)
C09K 21/00 (2006.01)
C09K 17/00 (2006.01)
C10G 1/10 (2006.01)
C10G 65/02 (2006.01)
C10J 3/20 (2006.01)
C10L 3/06 (2006.01)
C11C 3/04 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
C11D 1/94 (2006.01)
C11D 1/14 (2006.01)
C11D 1/83 (2006.01)
C12C 3/00 (2006.01)
C12G 3/00 (2006.01)
C12G 3/12 (2006.01)
C12G 3/04 (2006.01)
C12G 3/06 (2006.01)
C12G 3/12 (2006.01)
C12G 3/00 (2006.01)
C12G 3/02 (2006.01)
C12G 3/06 (2006.01)
C12H 1/22 (2006.01)
C12M 1/42 (2006.01)
C12M 3/00 (2006.01)
C12N 9/38 (2006.01)
C12N 15/56 (2006.01)
C12N 9/38 (2006.01)
C12N 15/56 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12P 7/40 (2006.01)
C12P 13/04 (2006.01)
C12P 7/40 (2006.01)
C12P 13/04 (2006.01)
C12P 19/12 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
C12P 19/12 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
C12P 7/18 (2006.01)
C12P 7/18 (2006.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C12P 7/02 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C12P 7/62 (2006.01)
C12P 7/42 (2006.01)
C12P 41/00 (2006.01)
C12Q 1/34 (2006.01)
C12Q 1/6855 (2018.01)
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231809*
231809*
231763*
231809
231809*
231860*
231901*
231901*
231886*
231939*
231809*
231860
231860*
231860*
231860*
231901
231886
231886*
231804*
231838
231821*
231852
231864
231914*
231889
232008*
231978
231978*
231978*
231978*
231834*
231950
231950*
231950*
231950*
231949
231949*
231949*
231949*
231950*
231894
231894*
231905
231905*
231906
231906*
231813*
231974*
231974*
231975*
231975*
231905*
231905*
231906*
231906*
231943
231944
231813
231813*
231817
231817*
231817*
231817*
231850*
232016

C12Q 1/689 (2018.01)
C12Q 1/6883 (2018.01)
C12Q 1/26 (2006.01)
C12Q 1/26 (2006.01)
C12Q 1/26 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/645 (2006.01)
C12R 1/65 (2006.01)
C12R 1/825 (2006.01)
C21D 7/06 (2006.01)
C22C 1/00 (2006.01)
C23C 2/00 (2006.01)
C23C 2/06 (2006.01)
C23C 4/131 (2016.01)
C23C 18/38 (2006.01)
C25D 3/38 (2006.01)
D01D 5/06 (2006.01)
D01G 9/16 (2006.01)
D01H 5/42 (2006.01)
D06F 58/10 (2006.01)
D06M 10/06 (2006.01)
D06M 11/83 (2006.01)
D06M 101/34 (2006.01)
D06M 15/643 (2006.01)
D06M 11/32 (2006.01)
D06P 1/34 (2006.01)
D06P 3/66 (2006.01)
D21H 21/36 (2006.01)
D21H 17/06 (2006.01)
D21H 17/07 (2006.01)
D21H 17/14 (2006.01)
D21H 17/24 (2006.01)
E01B 25/26 (2006.01)
E01C 11/14 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
E04B 1/78 (2006.01)
E04B 2/96 (2006.01)
E04C 5/01 (2006.01)
E04C 5/07 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/147 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
E04F 13/12 (2006.01)
E04F 17/02 (2006.01)
E04F 21/04 (2006.01)
E04F 10/02 (2006.01)
E04G 21/10 (2006.01)
E04G 15/00 (2006.01)
E04H 12/28 (2006.01)
E05C 17/56 (2006.01)
E05C 19/16 (2006.01)
E05D 15/48 (2006.01)
E05D 7/084 (2006.01)
E05D 5/10 (2006.01)
E05F 1/12 (2006.01)
E06B 3/96 (2006.01)
E06B 3/968 (2006.01)
E06B 7/14 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 1/02 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)

232016*
231915
231776*
231777*
231778*
231943*
231944*
231813*
231817*
231806*
231781*
231891
231891*
231892
231799*
231799*
231996
231995*
231995
232010*
231898
231898*
231898*
231992
231862*
231993
231862
231957
231957*
231957*
231957*
231957*
231955
231807*
231952*
231952*
231921
231921*
231893
231893*
231859*
231795
231795*
231839
231796
231921*
231859*
231859*
231800*
231807*
231859*
231859
231828
231828*
231796*
231796*
231790*
231790
231849*
231921*
231839*
231839*
232004
232004*
231851

1

E06B 3/26 (2006.01)
E06B 3/42 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/64 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/88 (2006.01)
E06B 9/62 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/42 (2006.01)
E06B 9/88 (2006.01)
E06B 9/62 (2006.01)
E06B 9/00 (2006.01)
E06B 9/171 (2006.01)
E06B 9/173 (2006.01)
E06B 9/86 (2006.01)
E21C 37/04 (2006.01)
E21C 41/32 (2006.01)
E21C 35/08 (2006.01)
E21D 5/01 (2006.01)
E21D 23/03 (2006.01)
E21F 13/00 (2006.01)
E21F 1/00 (2006.01)
E21F 5/00 (2006.01)
E21F 15/08 (2006.01)
F01N 1/08 (2006.01)
F01N 1/10 (2006.01)
F01N 1/00 (2006.01)
F02M 21/02 (2006.01)
F02M 25/00 (2006.01)
F02M 23/00 (2006.01)
F02P 13/00 (2006.01)
F03B 13/22 (2006.01)
F03D 9/00 (2016.01)
F03D 9/39 (2016.01)
F15B 13/02 (2006.01)
F15D 1/00 (2006.01)
F16C 35/07 (2006.01)
F16F 15/03 (2006.01)
F16G 11/12 (2006.01)
F16G 11/12 (2006.01)
F16H 55/06 (2006.01)
F16K 11/087 (2006.01)
F16K 5/20 (2006.01)
F16L 55/02 (2006.01)
F16L 55/027 (2006.01)
F16N 27/00 (2006.01)
F21V 19/00 (2006.01)
F21V 21/00 (2006.01)
F21V 14/00 (2018.01)
F23D 17/00 (2006.01)
F23G 5/027 (2006.01)
F23N 1/02 (2006.01)
F24F 3/14 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 7/08 (2006.01)
F24F 13/24 (2006.01)
F24H 1/36 (2006.01)

2

231851*
231851*
231841
231841*
231968
231968*
231968*
231831
231896
231896*
231800
231989
231989*
231989*
231989*
231990
231990*
231990*
231990*
231990*
231972
231972*
231972*
231774
231821
231928*
231940
231937*
231955*
231764
231764*
231937
231865*
231865*
231865*
231930*
232003*
232003*
232003*
231884
231846
231846*
231904*
231936*
231970
231819*
231989*
231990*
231799
231904
231904*
231865*
231865*
231792*
231967
231967*
231873*
232001
231914
232001*
231762
231811
231811*
231865
231761
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F24S 20/20 (2018.01)
F24T 50/00 (2018.01)
F25B 49/00 (2006.01)
F25B 41/06 (2006.01)
F25B 40/00 (2006.01)
F26B 3/08 (2006.01)
F26B 21/00 (2006.01)
F26B 9/06 (2006.01)
F26B 21/10 (2006.01)
F27B 3/20 (2006.01)
F41A 21/36 (2006.01)
F41A 5/04 (2006.01)
F41A 19/12 (2006.01)
F41A 3/56 (2006.01)
F41A 3/86 (2006.01)
F41A 17/76 (2006.01)
F41G 5/00 (2006.01)
F41G 7/00 (2006.01)
F41G 9/00 (2006.01)
F41H 1/00 (2006.01)
F41H 1/00 (2006.01)
F41H 1/08 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
F41J 5/00 (2006.01)
F41J 5/04 (2006.01)
F41J 5/044 (2006.01)
F42B 12/82 (2006.01)
F42B 30/04 (2006.01)
F42B 5/02 (2006.01)
F42B 5/00 (2006.01)
F42B 8/18 (2006.01)
F42B 39/20 (2006.01)
F42C 15/36 (2006.01)
G01C 3/00 (2006.01)
G01C 21/00 (2006.01)
G01G 11/08 (2006.01)
G01G 13/00 (2006.01)
G01H 11/08 (2006.01)
G01J 1/42 (2006.01)
G01K 7/16 (2006.01)
G01N 30/02 (2006.01)
G01N 21/41 (2006.01)
G01N 19/10 (2006.01)
G01N 27/327 (2006.01)
G01N 33/487 (2006.01)
G01N 27/327 (2006.01)
G01N 33/487 (2006.01)
G01N 27/327 (2006.01)
G01N 33/487 (2006.01)
G01N 27/04 (2006.01)
G01N 27/22 (2006.01)
G01N 27/04 (2006.01)
G01N 27/22 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01N 27/00 (2006.01)
G01P 15/00 (2006.01)
G01P 15/09 (2006.01)
G01Q 20/04 (2010.01)
G01Q 60/06 (2010.01)
G01R 15/06 (2006.01)
G01R 15/08 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01R 15/20 (2006.01)

231997*
231956*
231786
231786*
231786*
231842
231842*
232010
231956
231891*
231836
231836*
231836*
231836*
231836*
231836*
231861
231861*
231861*
231861*
231867
231867*
231867*
231999
231962
231962*
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231938
231969
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231843
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231928
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231771*
231907
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231791*
231877
231877*
231776
231776*
231777
231777*
231778
231778*
231822*
231822*
231823*
231823*
231824*
231825*
231826*
231789
231771*
231883
231883*
231854
231854*
231854*
231820
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G01R 15/18 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
G01R 15/06 (2006.01)
G01R 15/16 (2006.01)
G01R 25/00 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
G01V 1/18 (2006.01)
G02B 1/11 (2015.01)
G02B 6/02 (2006.01)
G02B 6/24 (2006.01)
G02B 6/02 (2006.01)
G02B 6/24 (2006.01)
G03B 15/03 (2006.01)
G03B 15/06 (2006.01)
G05B 15/02 (2006.01)
G05B 11/42 (2006.01)
G05D 1/02 (2006.01)
G06T 15/50 (2011.01)
G06T 19/00 (2011.01)
G07B 17/00 (2006.01)
G07F 17/00 (2006.01)
G08G 1/02 (2006.01)
G09F 1/06 (2006.01)
G21F 3/00 (2006.01)
H01B 17/26 (2006.01)
H01F 27/32 (2006.01)
H01F 27/32 (2006.01)
H01F 27/32 (2006.01)
H01F 27/32 (2006.01)
H01F 5/00 (2006.01)
H01H 31/12 (2006.01)
H01J 37/26 (2006.01)
H01L 41/047 (2006.01)
H01R 33/00 (2006.01)
H01R 4/24 (2006.01)
H01R 4/02 (2006.01)
H01R 4/66 (2006.01)
H01R 13/66 (2006.01)
H01R 11/14 (2006.01)
H01T 13/40 (2006.01)
H02B 1/18 (2006.01)
H02B 1/20 (2006.01)
H02G 1/02 (2006.01)
H02H 9/04 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
H02J 7/34 (2006.01)
H02K 1/14 (2006.01)
H02K 19/06 (2006.01)
H02K 21/12 (2006.01)
H02K 7/10 (2006.01)
H02K 35/02 (2006.01)
H02K 49/00 (2006.01)
H02K 49/04 (2006.01)
H02M 3/18 (2006.01)
H02P 7/00 (2016.01)
H02P 7/03 (2016.01)
H04N 19/00 (2014.01)
H04N 19/56 (2014.01)
H05B 37/02 (2006.01)
H05K 9/00 (2006.01)
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232013*
231771*
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231824*
231822*
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231883*
231771*
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232020*
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231793
231932*
232003
231853
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231840*
231869
231869*
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231882*
231784
231784*
231819
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231870
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231761
231762
231763
231764
231765
231766
231767
231768
231769
231770
231771
231772
231773
231774
231775
231776
231777
231778
231779
231780
231781
231782
231783
231784
231785
231786
231787
231788
231789
231790
231791
231792
231793
231794
231795
231796
231797
231798
231799
231800
231801
231802
231803
231804
231805
231806
231807
231808
231809
231810
231811
231812
231813
231814
231815
231816
231817
231818

F24H 1/36 (2006.01)
F24F 3/14 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
E21F 1/00 (2006.01)
A01F 29/00 (2006.01)
A63B 23/04 (2006.01)
C02F 1/44 (2006.01)
A01B 23/02 (2006.01)
B22D 37/00 (2006.01)
C01C 1/24 (2006.01)
G01V 1/18 (2006.01)
B25D 9/08 (2006.01)
B65H 19/29 (2006.01)
E21C 37/04 (2006.01)
C06B 31/02 (2006.01)
G01N 27/327 (2006.01)
G01N 27/327 (2006.01)
G01N 27/327 (2006.01)
C08G 18/50 (2006.01)
B22C 9/00 (2006.01)
B22D 17/00 (2006.01)
A61K 31/716 (2006.01)
A01G 3/00 (2006.01)
H02K 21/12 (2006.01)
A47J 43/04 (2006.01)
F25B 49/00 (2006.01)
C08G 59/06 (2006.01)
C08G 59/06 (2006.01)
G01P 15/00 (2006.01)
E05F 1/12 (2006.01)
B01J 20/283 (2006.01)
B21J 3/00 (2006.01)
H01R 13/66 (2006.01)
B22D 17/00 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/035 (2006.01)
B23Q 1/01 (2006.01)
B23B 31/14 (2006.01)
F16H 55/06 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
B23B 29/00 (2006.01)
B23B 31/00 (2006.01)
B64C 11/04 (2006.01)
C07D 233/60 (2006.01)
B21D 28/34 (2006.01)
B24C 1/10 (2006.01)
A01G 9/28 (2018.01)
B63C 11/20 (2006.01)
C08K 3/10 (2006.01)
B64C 21/10 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C12P 7/22 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
C12P 17/04 (2006.01)
C07D 307/88 (2006.01)

231819
231820
231821
231822
231823
231824
231825
231826
231827
231828
231829
231830
231831
231832
231833
231834
231835
231836
231837
231838
231839
231840
231841
231842
231843
231844
231845
231846
231847
231848
231849
231850
231851
231852
231853
231854
231855
231856
231857
231858
231859
231860
231861
231862
231863
231864
231865
231866
231867
231868
231869
231870
231871
231872
231873
231874
231875
231876

H02K 35/02 (2006.01)
G01R 15/20 (2006.01)
E21C 41/32 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
G01R 31/02 (2006.01)
C07C 211/55 (2006.01)
E05C 17/56 (2006.01)
B25B 21/00 (2006.01)
A01D 34/00 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
B64C 1/00 (2006.01)
B23B 51/00 (2006.01)
C07C 49/835 (2006.01)
B61L 5/06 (2006.01)
F41A 21/36 (2006.01)
C07D 453/04 (2006.01)
C09K 21/00 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
G01R 19/00 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
F26B 3/08 (2006.01)
F42B 39/20 (2006.01)
C07D 413/10 (2006.01)
B60R 22/10 (2006.01)
F03D 9/00 (2016.01)
B66C 1/54 (2006.01)
B29C 45/73 (2006.01)
B29C 37/04 (2006.01)
C08J 3/075 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
C10G 1/10 (2006.01)
H02B 1/18 (2006.01)
G01R 15/06 (2006.01)
B02C 19/11 (2006.01)
C07F 9/38 (2006.01)
C07F 9/38 (2006.01)
A61L 27/04 (2006.01)
E04H 12/28 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
F41G 5/00 (2006.01)
D06P 3/66 (2006.01)
C07C 63/26 (2006.01)
C10G 65/02 (2006.01)
F24F 13/24 (2006.01)
C07F 9/50 (2006.01)
F41H 1/00 (2006.01)
B62K 3/16 (2006.01)
H02J 3/18 (2006.01)
H02M 3/18 (2006.01)
A61K 36/53 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
G06T 15/50 (2011.01)
C07B 35/08 (2006.01)
B65G 47/19 (2006.01)
C07C 323/59 (2006.01)

Nr 4/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1013

1

2

1

2

1

2

1

2

231877
231878
231879
231880
231881
231882
231883
231884
231885
231886
231887
231888
231889
231890
231891
231892
231893
231894
231895
231896
231897
231898
231899
231900
231901
231902
231903
231904
231905
231906
231907
231908
231909
231910
231911
231912
231913
231914
231915
231916
231917
231918
231919
231920
231921
231922
231923
231924
231925
231926
231927
231928
231929
231930
231931
231932
231933
231934
231935
231936
231937
231938
231939
231940
231941

G01N 21/41 (2006.01)
C07C 245/08 (2006.01)
C07C 245/08 (2006.01)
C07D 519/00 (2006.01)
C07D 241/38 (2006.01)
H02K 1/14 (2006.01)
G01Q 20/04 (2010.01)
F03B 13/22 (2006.01)
C07D 237/32 (2006.01)
C08L 75/04 (2006.01)
A23L 19/12 (2016.01)
A23B 4/28 (2006.01)
C10L 3/06 (2006.01)
C04B 18/12 (2006.01)
C23C 2/00 (2006.01)
C23C 4/131 (2016.01)
E04C 5/01 (2006.01)
C12M 1/42 (2006.01)
A47K 3/40 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
B08B 3/02 (2006.01)
D06M 10/06 (2006.01)
A01K 1/015 (2006.01)
G09F 1/06 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
B23K 11/24 (2006.01)
A45B 25/10 (2006.01)
F16K 11/087 (2006.01)
C12N 9/38 (2006.01)
C12N 9/38 (2006.01)
G01J 1/42 (2006.01)
B41M 1/06 (2006.01)
B23K 101/12 (2006.01)
B41M 1/18 (2006.01)
A47L 5/28 (2006.01)
C07D 209/08 (2006.01)
C04B 28/04 (2006.01)
F23G 5/027 (2006.01)
C12Q 1/6883 (2018.01)
G02B 6/02 (2006.01)
G02B 6/02 (2006.01)
H04N 19/00 (2014.01)
A61L 15/26 (2006.01)
B61G 7/08 (2006.01)
E04B 1/78 (2006.01)
A23L 7/126 (2016.01)
A61K 47/36 (2006.01)
A47C 17/13 (2006.01)
C07D 405/06 (2006.01)
H04N 19/56 (2014.01)
A41D 13/00 (2006.01)
G01C 3/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
B01D 27/08 (2006.01)
B30B 11/20 (2006.01)
H02G 1/02 (2006.01)
C01B 3/50 (2006.01)
B01D 3/02 (2006.01)
C01B 13/10 (2006.01)
B64C 23/00 (2006.01)
E21F 15/08 (2006.01)
F42B 12/82 (2006.01)
C08J 11/22 (2006.01)
E21D 5/01 (2006.01)
B61B 11/00 (2006.01)

231942
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231945
231946
231947
231948
231949
231950
231951
231952
231953
231954
231955
231956
231957
231958
231959
231960
231961
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231964
231965
231966
231967
231968
231969
231970
231971
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231973
231974
231975
231976
231977
231978
231979
231980
231981
231982
231983
231984
231985
231986
231987
231988
231989
231990
231991
231992
231993
231994
231995
231996
231997
231998
231999
232000
232001
232002
232003
232004
232005
232006

A01K 69/08 (2006.01)
C12P 7/18 (2006.01)
C12P 7/18 (2006.01)
C07D 221/22 (2006.01)
C07D 221/22 (2006.01)
C07D 221/22 (2006.01)
H02K 49/00 (2006.01)
C12G 3/12 (2006.01)
C12G 3/00 (2006.01)
B65H 20/04 (2006.01)
B65G 7/12 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
B30B 9/28 (2006.01)
E01B 25/26 (2006.01)
F26B 21/10 (2006.01)
D21H 21/36 (2006.01)
B23Q 37/00 (2006.01)
C07D 207/28 (2006.01)
H02P 7/00 (2016.01)
A23K 10/24 (2016.01)
F41J 5/00 (2006.01)
A01K 23/00 (2006.01)
H01F 5/00 (2006.01)
A01C 1/06 (2006.01)
H01R 4/66 (2006.01)
F21V 19/00 (2006.01)
E06B 3/64 (2006.01)
F42B 30/04 (2006.01)
F16C 35/07 (2006.01)
B65G 37/00 (2006.01)
E06B 9/171 (2006.01)
G01R 25/00 (2006.01)
C07C 57/02 (2006.01)
C07C 57/02 (2006.01)
B26B 29/06 (2006.01)
B21D 43/05 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
A41D 13/05 (2006.01)
B02B 3/02 (2006.01)
C08G 65/26 (2006.01)
A01B 29/00 (2006.01)
A01D 89/00 (2006.01)
A01C 7/00 (2006.01)
A01C 7/00 (2006.01)
A01K 15/02 (2006.01)
A01D 34/00 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
E06B 9/40 (2006.01)
B01D 19/00 (2006.01)
D06M 15/643 (2006.01)
D06P 1/34 (2006.01)
A41D 11/00 (2006.01)
D01H 5/42 (2006.01)
D01D 5/06 (2006.01)
B01D 29/52 (2006.01)
B65D 81/28 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
G03B 15/03 (2006.01)
F23D 17/00 (2006.01)
B64C 11/04 (2006.01)
H01T 13/40 (2006.01)
E06B 1/02 (2006.01)
C07D 295/08 (2006.01)
C07D 295/08 (2006.01)

232007
232008
232009
232010
232011
232012
232013
232014
232015
232016
232017
232018

B24C 1/00 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
B32B 3/28 (2006.01)
F26B 9/06 (2006.01)
A61K 31/47 (2006.01)
B25J 17/00 (2006.01)
G07B 17/00 (2006.01)
C06B 31/04 (2006.01)
B24B 5/40 (2006.01)
C12Q 1/6855 (2018.01)
C03C 15/00 (2006.01)
B41F 19/02 (2006.01)

232019
232020
232021
232022
232023
232024
232025
232026
232027
232028
232029
232030

A23K 10/30 (2016.01)
G01K 7/16 (2006.01)
A63B 22/06 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01N 63/04 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
C05F 11/08 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
B42D 25/30 (2014.01)
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EP 3121172 B1
EP 3121942 B1
EP 3122294 B1
EP 3123015 B1
EP 3123072 B1
EP 3125558 B1
EP 3126352 B1
EP 3126762 B1
EP 3127612 B1
EP 3128965 B1
EP 3129249 B1
EP 3129709 B1
EP 3130522 B1
EP 3130548 B1
EP 3130829 B1
EP 3131154 B1
EP 3131781 B1
EP 3134262 B1
EP 3134526 B1
EP 3135100 B1
EP 3135105 B1
EP 3135799 B1
EP 3136357 B1
EP 3136384 B1
EP 3137340 B1
EP 3138911 B1
EP 3138912 B1
EP 3139907 B1
EP 3140219 B1
EP 3140452 B1
EP 3141116 B1
EP 3141337 B1
EP 3141571 B1
EP 3141617 B1
EP 3141681 B1
EP 3142182 B1
EP 3142503 B1
EP 3143016 B1
EP 3143028 B1
EP 3144013 B1
EP 3144043 B1
EP 3144932 B1
EP 3145987 B1
EP 3146052 B1
EP 3146787 B1
EP 3146878 B1
EP 3147093 B1
EP 3148461 B1
EP 3148873 B1
EP 3148994 B1
EP 3149141 B1
EP 3149381 B1
EP 3149792 B1
EP 3150061 B1
EP 3150580 B1
EP 3152396 B1
EP 3153128 B1
EP 3153385 B1

T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 26 09 2018

Nr 4/2019
2018/39
2018/42
2018/33
2018/43
2018/34
2018/41
2018/41
2018/42
2018/45
2018/37
2018/41
2018/43
2018/39
2018/46
2018/46
2018/44
2018/47
2018/38
2018/48
2018/37
2018/37
2018/52
2018/47
2018/40
2019/01
2018/37
2018/39
2018/41
2018/50
2018/42
2018/43
2018/33
2018/44
2018/40
2018/37
2018/40
2018/35
2018/41
2018/41
2018/44
2018/44
2018/42
2018/42
2018/43
2018/37
2018/37
2018/43
2018/41
2018/38
2018/48
2018/42
2018/39
2018/44
2018/39
2018/46
2018/37
2018/43
2018/39
2018/39
2018/41
2018/43
2018/41
2018/45
2018/41
2018/42
2018/43
2018/39

EP 3153504 B1
EP 3154057 B1
EP 3154726 B1
EP 3155342 B1
EP 3155358 B1
EP 3156295 B1
EP 3157808 B1
EP 3157930 B1
EP 3159297 B1
EP 3159590 B1
EP 3160862 B1
EP 3160948 B1
EP 3161109 B1
EP 3162771 B1
EP 3163132 B1
EP 3164012 B1
EP 3164013 B1
EP 3164163 B1
EP 3164303 B1
EP 3164521 B1
EP 3164709 B1
EP 3164914 B1
EP 3165053 B1
EP 3166379 B1
EP 3166795 B1
EP 3167123 B1
EP 3167242 B1
EP 3167334 B1
EP 3167338 B1
EP 3167864 B1
EP 3167940 B1
EP 3168264 B1
EP 3168918 B1
EP 3169296 B1
EP 3169483 B1
EP 3169551 B1
EP 3169579 B1
EP 3169581 B1
EP 3169712 B1
EP 3170475 B1
EP 3170636 B1
EP 3170864 B1
EP 3171702 B1
EP 3171720 B1
EP 3172104 B1
EP 3172111 B1
EP 3172115 B1
EP 3172216 B1
EP 3172372 B1
EP 3172380 B1
EP 3172521 B1
EP 3173075 B1
EP 3173206 B1
EP 3173503 B1
EP 3174050 B1
EP 3174838 B1
EP 3174883 B1
EP 3175145 B1
EP 3175212 B1
EP 3176464 B1
EP 3177350 B1
EP 3177351 B1
EP 3177623 B1
EP 3177729 B1
EP 3177749 B1
EP 3177766 B1
EP 3178377 B1

Nr 4/2019
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 24 10 2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/40
2018/43
2018/45
2018/43
2018/33
2018/45
2018/42
2018/43
2018/40
2018/49
2018/51
2018/42
2018/43
2018/42
2018/46
2018/45
2018/29
2018/40
2018/47
2018/24
2018/41
2018/43
2018/43
2018/39
2018/43
2018/49
2018/38
2018/42
2018/50
2018/43
2018/45
2018/41
2018/45
2018/47
2018/44
2018/45
2018/45
2018/43
2018/45
2018/50
2018/39
2018/52
2018/42
2018/39
2018/50
2019/01
2018/44
2018/40
2018/51
2018/40
2018/50
2018/37
2018/39
2018/47
2018/35
2018/44
2018/39
2018/40
2018/43
2018/44
2018/44
2018/35
2018/42
2019/02
2018/40
2018/39
2018/43

EP 3178646 B1
EP 3181321 B1
EP 3181477 B1
EP 3181974 B1
EP 3182844 B1
EP 3183369 B1
EP 3184458 B1
EP 3184463 B1
EP 3184526 B1
EP 3184971 B1
EP 3186259 B1
EP 3186464 B1
EP 3187071 B1
EP 3187195 B1
EP 3187868 B1
EP 3188643 B1
EP 3189072 B1
EP 3190015 B1
EP 3190322 B1
EP 3190876 B1
EP 3191299 B1
EP 3191476 B1
EP 3191788 B1
EP 3193701 B1
EP 3196014 B1
EP 3196127 B1
EP 3196324 B1
EP 3196395 B1
EP 3196463 B1
EP 3197379 B1
EP 3197596 B1
EP 3197706 B1
EP 3197795 B1
EP 3197842 B1
EP 3200579 B1
EP 3200627 B1
EP 3201234 B1
EP 3201381 B1
EP 3201543 B1
EP 3201918 B1
EP 3202898 B1
EP 3203152 B1
EP 3204299 B1
EP 3208379 B1
EP 3208418 B1
EP 3208432 B1
EP 3208965 B1
EP 3209153 B1
EP 3212143 B1
EP 3212323 B1
EP 3213607 B1
EP 3213729 B1
EP 3214482 B1
EP 3214726 B1
EP 3215187 B1
EP 3215374 B1
EP 3216459 B1
EP 3217141 B1
EP 3218488 B1
EP 3219376 B1
EP 3220471 B1
EP 3220629 B1
EP 3220796 B1
EP 3221130 B1
EP 3221268 B1
EP 3221398 B1
EP 3221525 B1

T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 21 11 2018

1021
2018/41
2018/39
2018/48
2018/42
2018/42
2018/47
2018/41
2018/43
2018/38
2018/41
2018/34
2018/40
2018/43
2018/44
2018/41
2018/49
2018/42
2018/44
2018/44
2018/42
2019/01
2019/02
2018/44
2018/42
2018/46
2018/40
2018/49
2018/45
2018/44
2018/39
2018/48
2018/44
2018/43
2018/43
2018/35
2018/43
2018/47
2018/50
2018/43
2018/46
2018/50
2018/45
2018/35
2018/44
2018/44
2018/43
2018/39
2018/50
2018/45
2018/45
2018/46
2018/40
2018/40
2018/36
2018/34
2018/43
2018/51
2018/40
2018/43
2018/42
2018/43
2018/47
2018/43
2018/35
2018/50
2018/42
2018/47

EP 3221965 B1
EP 3222361 B1
EP 3222448 B1
EP 3222647 B1
EP 3224203 B1
EP 3224395 B1
EP 3225835 B1
EP 3226258 B1
EP 3227216 B1
EP 3227423 B1
EP 3227894 B1
EP 3229591 B1
EP 3230508 B1
EP 3231574 B1
EP 3231596 B1
EP 3233521 B1
EP 3233691 B1
EP 3233950 B1
EP 3234287 B1
EP 3234496 B1
EP 3235785 B1
EP 3235833 B1
EP 3237292 B1
EP 3237480 B1
EP 3237579 B1
EP 3237778 B1
EP 3239004 B1
EP 3239049 B1
EP 3242985 B1
EP 3243027 B1
EP 3243677 B1
EP 3244001 B1
EP 3244931 B1
EP 3245141 B1
EP 3245242 B1
EP 3245335 B1
EP 3245360 B1
EP 3245931 B1
EP 3248379 B1
EP 3249842 B1
EP 3250088 B1
EP 3250396 B1
EP 3250476 B1
EP 3251761 B1
EP 3251962 B1
EP 3252339 B1
EP 3252854 B1
EP 3252913 B1
EP 3253443 B1
EP 3253542 B1
EP 3255029 B1
EP 3255355 B1
EP 3256009 B1
EP 3256655 B1
EP 3256679 B1
EP 3257168 B1
EP 3258384 B1
EP 3258660 B1
EP 3259380 B1
EP 3260819 B1
EP 3261453 B1
EP 3261778 B1
EP 3261986 B1
EP 3263449 B1
EP 3263769 B1
EP 3263806 B1
EP 3265718 B1

1022
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T4 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T4 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
14 11 2018
14 11 2018
31 10 2018
21 11 2018
07 11 2018
23 01 2019
22 08 2018
26 09 2018
21 11 2018
17 10 2018
02 01 2019
17 10 2018
26 09 2018
07 11 2018
24 10 2018
24 10 2018
12 12 2018
05 09 2018
02 01 2019
24 10 2018
19 09 2018
19 09 2018
26 12 2018
03 10 2018
05 12 2018
21 11 2018
17 10 2018
02 01 2019
31 10 2018
10 10 2018
03 10 2018
24 10 2018
21 11 2018

2018/46
2018/46
2018/44
2018/47
2018/45
2019/04
2018/34
2018/39
2018/47
2018/42
2019/01
2018/42
2018/39
2018/45
2018/43
2018/43
2018/50
2018/36
2019/01
2018/43
2018/38
2018/38
2018/52
2018/40
2018/49
2018/47
2018/42
2019/01
2018/44
2018/41
2018/40
2018/43
2018/47

EP 3266732 B1
EP 3271170 B1
EP 3271368 B1
EP 3271963 B1
EP 3272389 B1
EP 3275960 B1
EP 3277092 B1
EP 3277299 B1
EP 3277596 B1
EP 3278381 B1
EP 3280145 B1
EP 3281558 B1
EP 3284360 B1
EP 3287852 B1
EP 3290063 B1
EP 3290064 B1
EP 3291018 B1
EP 3292049 B1
EP 3294719 B1
EP 3296107 B1
EP 3310615 B1
EP 3310615 B1
EP 3313737 B1
EP 3313850 B1
EP 3315171 B1
EP 3316714 B1
EP 3320703 B1
EP 3323624 B1
EP 3323793 B1
EP 3326235 B1
EP 3328802 B1
EP 3336467 B1
EP 3355537 B1

410606
410623
410670
410864
411085
411338
411547
411631
u)
411694
411876
411893
411908
411927
412036
412113
412608
412610
412717
412722
412942
u)
413227
413269
413844
u)
413893
414009
414416
414519
415034
415053
415296

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).

u)

415458
416067
416095
416299
416363
416491
416695
416907
417244
417318
417384
417813
418124
418185
418773
419164
419220
419446
419579
u)
419644
419822
u)
419870
419934
420237
420307
420311
420415
420460
u)
420463

14/2017
17/2017
17/2017
18/2017
19/2017
20/2017
21/2017
22/2017
24/2017
25/2017
25/2017
24/2017
03/2018
04/2018
07/2018
09/2018
09/2018
11/2018
12/2018
12/2018
13/2018
14/2018
14/2018
16/2018
16/2018
16/2018
17/2018
17/2018
03/2018

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PATENTU
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

25/2000
15/2003
19/2005
21/2005
11/2005
11/2011
17/2011
26/2011
19/2013
04/2014
08/2014
13/2014
20/2014
24/2014
24/2014
25/2014
06/2015
09/2015
10/2015
11/2015
12/2015

13/2016
13/2016
13/2016
14/2016
16/2016
18/2016
19/2016
20/2016
20/2016
21/2016
21/2016
21/2016
22/2016
22/2016
22/2016
26/2016
26/2016
26/2016
26/2016
01/2017
03/2017
03/2017
06/2017
06/2017
07/2017
09/2017
10/2017
12/2017
12/2017
13/2017
108

107

339309
352072
366180
367176
370478
389502
390421
391460
398374
400259
401116
402127
403172
u)
403847
u)
404045
404064
405337
u)
405632
405869
406101
406248

Nr 4/2019

406322
406384
406551
407064
u)
407306
407343
408175
408344
408689
408993
409133
409279
409313
409570
409604
410066
410080
410493
410594
410597
410598

12/2015
12/2015
13/2015
17/2015
18/2015
18/2015
26/2014
25/2015
01/2016
03/2016
04/2016
05/2016
06/2016
07/2016
07/2016
23/2015
09/2016
15/2016
19/2015
21/2015
21/2015

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego

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).
400782
404347
410680
411863
411978
412421
413368
413927
414531
414582
414824

06/2014
26/2014
22/2015
21/2016
22/2016
25/2016
04/2017
06/2017
15/2016
10/2017
11/2017

416675
420074
420443
420453
420486
421319
421502
421534
421798
421870
422402

05/2017
14/2018
17/2018
17/2018
24/2018
22/2018
23/2018
24/2018
26/2018
26/2018
04/2019
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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).
396070
399833
400140
401248

05/2013
01/2014
03/2014
22/2013

407640
408256
408257
408361

20/2015
24/2015
24/2015
25/2015

Nr 4/2019
414256
414967
415485
415847
415848
416338
416680

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
08/2017
12/2017
14/2017
16/2017
16/2017
19/2017
21/2017

417412
417952
418145
418224
418585
418722

25/2017
02/2018
04/2018
04/2018
06/2018
07/2018

110
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE PATENTOWYM
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu lub
zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru patentowego
zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z patentu (miejscowość, kraj) oraz
numer identyfikacji podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający
je wskazał,
rubryka B - tytuł wynalazku,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wynalazku oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające patent,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny patentu (w szczególności patenty dodatkowe, zamiana patentu dodatkowego
na patent), a także numer dodatkowego prawa ochronnego, data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz oznaczenie organu, który wydał zezwolenie,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy, wnioski o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego oraz decyzje dotyczące
danego patentu,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
patentu, a także data stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
o udzieleniu dodatkowego prawa ochronnego lub data
unieważnienia albo data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(B1) 194725 2019 01 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy i sie‑
dziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALLIANT TECHSYS‑
TEMS INC., Edina, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Orbital ATK, Inc., Plymouth, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 196166 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALWERNIA SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Alwernia, Polska 350534331 i dokonanie wpisu: ALVENTA
SPÓŁKA AKCYJNA, Alwernia, Polska 350534331
(B1) 197293 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CARDIOME PHARMA CORP., Vanco‑
uver, Kanada i dokonanie wpisu: Correvio International Sàrl, Gene‑
wa, Szwajcaria
(B1) 204743 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Alfasigma S.p.A., Milano,
Włochy i dokonanie wpisu: Alfasigma S.p.A., Bolonia, Włochy
(B1) 206034 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: MERUS LABS LUXCO S.à r.l.,
Luksemburg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Merus Labs Luxco II
S.à r.l., Luksemburg, Luksemburg
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(B1) 207622 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Dekra Holdings Limited, Larnaca, Cypr
i dokonanie wpisu: GOVENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń,
Polska 340647474
(B1) 208015 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VESTAS WIND SYSTEMS
A/S, Ringkøbing, Dania i dokonanie wpisu: VESTAS WIND SYSTEMS
A/S, Aarhus, Dania
(B1) 211844 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Dekra Holdings Limited, Larnaca, Cypr
i dokonanie wpisu: GOVENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń,
Polska 340647474
(B1) 212861 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALWERNIA SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Alwernia, Polska 350534331 i dokonanie wpisu: ALVENTA
SPÓŁKA AKCYJNA, Alwernia, Polska 350534331
(B1) 215282 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Dekra Holdings Limited, Larnaca, Cypr
i dokonanie wpisu: GOVENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń,
Polska 340647474
(B1) 215886 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WARSZAWSKI UNIWER‑
SYTET MEDYCZNY, Warszawa, Polska 000288917; ADAMED CONSU‑
MER HEALTHCARE SPÓŁKA AKCYJNA, Tuszyn, Polska 008027620;
NARUSZEWICZ MAREK, Zalesie Górne, Polska; KISS ANNA, Warsza‑
wa, Polska i dokonanie wpisu: ADAMED CONSUMER HEALTHCARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 008027620; KISS ANNA, War‑
szawa, Polska; NARUSZEWICZ MAREK, Zalesie Górne, Polska; WAR‑
SZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa, Polska 000288917
(B1) 215886 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ADAMED CONSUMER HEALTHCARE
SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 008027620; KISS ANNA, War‑
szawa, Polska; NARUSZEWICZ MAREK, Zalesie Górne, Polska; WAR‑
SZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Warszawa, Polska 000288917
i dokonanie wpisu: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, War‑
szawa, Polska 000288917; ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA,
Pieńków, Polska 472293752; NARUSZEWICZ MAREK, Zalesie Górne,
Polska; KISS ANNA, Warszawa, Polska
(B1) 218302 2019 01 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635; IPANTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 022330482 i dokonanie wpi‑
su: IPANTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, Polska 022330482; PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU
TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, Polska 020671635
(B1) 218471 2019 03 28 D. „W dniu 4 grudnia 2018 r. na podsta‑
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warsza‑
wie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.
Ns-Rej.Za 15665/18/924) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2592937 zastaw rejestrowy na prawie z patentu o numerze Pat.218471
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Ślą‑
ski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Impact Clean Po‑
wer Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”
(B1) 218578 2019 01 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZ‑
WOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635
(B1) 219041 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALWERNIA SPÓŁKA AK‑
CYJNA, Alwernia, Polska 350534331 i dokonanie wpisu: ALVENTA
SPÓŁKA AKCYJNA, Alwernia, Polska 350534331
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(B1) 220297 2019 01 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZ‑
WOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635

(B1) 225369 2019 01 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZ‑
WOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635

(B1) 220561 2019 01 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZ‑
WOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635

(B1) 226024 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZ‑
WOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635

(B1) 220700 2019 01 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZ‑
WOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635

(B1) 226610 2019 01 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZ‑
WOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635

(B1) 220759 2019 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: INCOSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364084609 i dokonanie
wpisu: SYSTEM 3E SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 367862355

(B1) 226873 2019 01 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZ‑
WOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635

(B1) 220960 2019 01 23 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INCOSOL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364084609
i dokonanie wpisu: SYSTEM 3E SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Pol‑
ska 367862355
(B1) 221105 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZ‑
WOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635
(B1) 221899 2019 01 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZ‑
WOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635
(B1) 222097 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: POLKAR WARMIA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Młynary, Polska 170390644
i dokonanie wpisu: LASERTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Tychy, Polska 276072416
(B1) 222400 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZ‑
WOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635
(B1) 223590 2018 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stut‑
tgart, Niemcy
(B1) 225054 2019 01 21 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: RESZKA GRZEGORZ J.G.SE‑
RVICE, Lublin, Polska 060084504 i dokonanie wpisu: JG GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Pol‑
ska 369388478
(B1) 225168 2018 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stut‑
tgart, Niemcy

(B1) 227053 2018 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stut‑
tgart, Niemcy
(B1) 227390 2019 01 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZ‑
WOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635
(B1) 227716 2018 11 30 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA,
Białystok, Polska 000001672 i dokonanie wpisu: KORBUT ROBERT,
Grajewo, Polska
(B1) 227763 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: LEWANDOWSKI ROMAN ZAKŁAD
USŁUGOWO-HANDLOWY INOWAP, Inowrocław, Polska 092617631
i dokonanie wpisu: ZAKŁAD USŁUGOWO – HANDLOWY „INOWAP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław,
Polska 381922744
(B1) 227937 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CARDIOME PHARMA CORP., Vanco‑
uver, Kanada i dokonanie wpisu: Correvio International Sàrl, Gene‑
wa, Szwajcaria
(B1) 228868 2019 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: TABACZEWSKI PIOTR, Puallup, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki; TABACZEWSKI MIROSŁAW, Szamotuły,
Polska i dokonanie wpisu: TABACZEWSKI PIOTR PROTHEA MEDI‑
CAL, Chełminko, Polska 634616121
(B1) 229276 2019 01 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRA‑
KOWIE, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: CHDE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA, Rzeszów, Polska 180291650
(B1) 229379 2018 11 23 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ENSALTA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska 121112432
i dokonanie wpisu: ENSALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Modlniczka, Polska 121112432
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(B1) 229600 2019 01 23 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KLIMKOWSKI JERZY Z., War‑
szawa, Polska; ŚWIDERSKI JERZY, Warszawa, Polska i dokona‑
nie wpisu: KLIMKOWSKI JERZY Z., Warszawa, Polska; FIREMIST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Pol‑
ska 368563330
(B1) 229600 2019 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KLIMKOWSKI JERZY Z., Warszawa,
Polska; FIREMIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Radom, Polska 368563330 i dokonanie wpisu: FIREMIST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, Pol‑
ska 368563330; SYNCHROMIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 382249380
(B1) 229904 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZ‑
WOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635
(B1) 230115 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ
EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław,
Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI OŚRODEK ROZ‑
WOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635
(B1) 230548 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PROLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Pol‑
ska 120660321 i dokonanie wpisu: SANPROBI SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Szcze‑
cin, Polska 320568827

111
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) 1704683 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Mitel Mobility Inc., Richardson, Sta‑
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ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mavenir Systems, Inc.,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1864432 2018 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Mitel Mobility Inc., Richardson, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mavenir Systems, Inc.,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1850669 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH, Monheim am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer SAS,
Lyon, Francja
(T3) 1850669 2018 11 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Bayer SAS, Lyon, Francja i dokona‑
nie wpisu: Bayer CropScience Ltd., Cambridge, Wielka Brytania
(T3) 1982524 2018 11 29 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Narroschke, Matthias, Rodgau
Dudenhofen, Niemcy; Musmann, Hans-Georg, Salzgitter, Niemcy
i dokonanie wpisu: Narroschke, Matthias, Schaafheim, Niemcy;
Musmann, Hans-Georg, Salzgitter, Niemcy
(T3) 1985071 2018 11 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Mitel Mobility Inc., Richardson, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mavenir Systems, Inc.,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2097046 2018 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SCHLEE, Markus, Forcheim, Niemcy
i dokonanie wpisu: botiss biomaterials GmbH, Zossen, Niemcy
(T3) 2125824 2018 09 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Mallinckrodt LLC, Hazelwood, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: SpecGx LLC, Webster
Groves, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2281371 2018 11 09 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mitel Mobility UK Limited,
Reading, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: MAVENIR SYSTEMS
UK LIMITED, Reading, Wielka Brytania
(T3) 2292737 2018 10 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Cellerix, S.L., Tres Cantos, Hiszpania;
Universidad Autonoma de Madrid, Madrid, Hiszpania i dokonanie
wpisu: Universidad Autonoma de Madrid, Madrid, Hiszpania; TiGe‑
nix, S.A.U., Tres Cantos, Hiszpania
(T3) 2428532 2018 11 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Polma Co., Ltd., Yeongcheon, Korea
Południowa i dokonanie wpisu: Synbra Propor B.V., Etten-Leur, Ho‑
landia
(T3) 2504001 2018 10 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Professional Dietetics S.p.A. in for‑
ma abbreviata „P.D. S.p.A.”, Milan, Włochy i dokonanie wpisu: Pro‑
fessional Dietetics International S.r.l. in forma abbreviata P.D. INT.
S.R.L., Milano, Włochy
(T3) 2544953 2018 10 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SEDA S.p.A., Arzano, Włochy i do‑
konanie wpisu: SEDA INTERNATIONAL PACKAGING GROUP SPA,
Arzano, Włochy
(T3) 2547903 2018 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Zell, Horst, Mülheim an der Ruhr,
Niemcy i dokonanie wpisu: Rolawind GmbH, Mülheim an der Ruhr,
Niemcy
(T3) 2489350 2018 10 11 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Johns Hopkins University
School of Medicine, Baltimore, Stany Zjednoczone Ameryki; Car‑
dioxyl Pharmaceuticals, Inc., Towson, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: Cardioxyl Pharmaceuticals, Inc., Chapel Hill, Sta‑
ny Zjednoczone Ameryki; Johns Hopkins University School of Me‑
dicine, Baltimore, Stany Zjednoczone Ameryki
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(T3) 2489350 2018 10 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Cardioxyl Pharmaceuticals, Inc.,
Chapel Hill, Stany Zjednoczone Ameryki; Johns Hopkins University
School of Medicine, Baltimore, Stany Zjednoczone Ameryki i do‑
konanie wpisu: Cardioxyl Pharmaceuticals, Inc., Chapel Hill, Stany
Zjednoczone Ameryki; The Johns Hopkins University, Baltimore,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2565449 2018 11 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: HGZ Patentvermarktungs GmbH,
Mühlheim, Niemcy i dokonanie wpisu: Rolawind GmbH, Mülheim
an der Ruhr, Niemcy
(T3) 2750572 2018 11 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Sca Hygiene Products AB, Göte‑
borg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktie‑
bolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2780073 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: NeuroMetrix, Inc., Waltham, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Novartis Consumer He‑
alth S.A., Prangins, Szwajcaria
(T3) 2780073 2018 11 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Novartis Consumer He‑
alth S.A., Prangins, Szwajcaria i dokonanie wpisu: GSK Consumer
Healthcare S.A., Prangins, Szwajcaria
(T3) 2740858 2018 11 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Chojnowski, Adam, Wołomin, Pol‑
ska; Chojnowski, Piotr Pawel, Wołomin, Polska i dokonanie wpisu:
IDEATEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Radzymin, Polska 368239109
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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
unieważnionego patentu, datę unieważnienia oraz treść decyzji.
(B1) 214190 2015 02 03

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) 186841
(B1) 188777
(B1) 188843
(B1) 189017
(B1) 189022
(B1) 189546
(B1) 189871
(B1) 189932
(B1) 190138
(B1) 190441
(B1) 190676
(B1) 190730
(B1) 191083
(B1) 191500
(B1) 193368
(B1) 193427

2018 04 20
2017 11 19
2018 05 04
2018 04 30
2018 04 27
2018 05 05
2017 12 12
2017 10 31
2018 05 04
2018 04 26
2018 05 14
2018 05 11
2018 03 18
2018 04 07
2018 03 26
2018 05 06

(B1) 193697
(B1) 194085
(B1) 194086
(B1) 194196
(B1) 194246
(B1) 194964
(B1) 195449
(B1) 195589
(B1) 195913
(B1) 196018
(B1) 196109
(B1) 196486
(B1) 197083
(B1) 197244
(B1) 198768
(B1) 199102

2018 04 15
2018 05 06
2018 05 06
2017 11 26
2018 04 20
2018 04 20
2018 05 02
2018 04 20
2018 04 28
2018 05 04
2018 04 20
2018 05 08
2017 10 08
2018 04 05
2018 03 15
2018 04 26

(B1) 199445
(B1) 199448
(B1) 200433
(B1) 200631
(B1) 200673
(B1) 201197
(B1) 201342
(B1) 201674
(B1) 202006
(B1) 202338
(B1) 202345
(B1) 202537
(B1) 203303
(B1) 203416
(B1) 203551
(B1) 203740
(B1) 203762
(B1) 203781
(B1) 203931
(B1) 203932
(B1) 204094
(B1) 204374
(B1) 204449
(B1) 204633
(B1) 204667
(B1) 204921
(B1) 204992
(B1) 205038
(B1) 205054
(B1) 205145
(B1) 205477
(B1) 205713
(B1) 206097
(B1) 206163
(B1) 206443
(B1) 207045
(B1) 207277
(B1) 207529
(B1) 207719
(B1) 208052
(B1) 208185
(B1) 208186
(B1) 208187
(B1) 208262
(B1) 208338
(B1) 208672
(B1) 208751
(B1) 209073
(B1) 209539
(B1) 209759
(B1) 210182
(B1) 210185
(B1) 210270
(B1) 210639
(B1) 211007
(B1) 211026
(B1) 211584
(B1) 212135
(B1) 212785
(B1) 212992
(B1) 213283
(B1) 213638
(B1) 213809
(B1) 214699
(B1) 215221
(B1) 215308
(B1) 215323

2018 05 04
2018 04 30
2017 11 06
2018 05 06
2018 04 26
2018 04 24
2018 05 09
2018 04 24
2018 04 22
2018 04 20
2018 04 30
2018 05 11
2018 04 22
2018 04 23
2018 05 09
2018 04 25
2018 04 26
2017 12 12
2018 05 14
2018 05 14
2018 05 07
2018 04 28
2018 04 25
2018 04 25
2018 03 12
2018 05 10
2018 04 23
2018 04 29
2018 05 08
2018 05 10
2018 04 25
2012 12 07
2018 05 03
2018 04 23
2018 05 08
2015 11 30
2018 04 30
2018 04 17
2018 04 15
2014 10 23
2018 04 30
2018 04 30
2018 04 30
2018 04 14
2018 04 22
2018 03 20
2012 12 07
2018 04 20
2015 10 09
2018 04 09
2018 04 14
2017 11 12
2018 04 14
2018 05 10
2018 05 04
2018 05 09
2018 04 16
2018 05 04
2013 09 20
2018 04 28
2018 04 22
2018 04 30
2018 05 07
2018 04 27
2018 04 16
2015 11 08
2018 04 26

Nr 4/2019
(B1) 215374
(B1) 215388
(B1) 216009
(B1) 216200
(B1) 216388
(B1) 216533
(B1) 216773
(B1) 216956
(B1) 217788
(B1) 218281
(B1) 218517
(B1) 218598
(B1) 219023
(B1) 219236
(B1) 219403
(B1) 220269
(B1) 220594
(B1) 220676
(B1) 220912
(B1) 221167
(B1) 221339
(B1) 221409
(B1) 221484
(B1) 221485
(B1) 221665
(B1) 221681
(B1) 221735
(B1) 221881
(B1) 222033
(B1) 222116
(B1) 222131
(B1) 222288
(B1) 222289
(B1) 222290
(B1) 222410
(B1) 222412
(B1) 222833
(B1) 223011
(B1) 223068
(B1) 223070
(B1) 223072
(B1) 223250
(B1) 223301
(B1) 223338
(B1) 223374
(B1) 223375
(B1) 223523
(B1) 223665
(B1) 223844
(B1) 223954
(B1) 224096
(B1) 224187
(B1) 224391
(B1) 224402
(B1) 224426
(B1) 224611
(B1) 224693
(B1) 224694
(B1) 224740
(B1) 224911
(B1) 224988
(B1) 225003
(B1) 225019
(B1) 225021
(B1) 225022
(B1) 225195
(B1) 225282

2018 05 11
2018 04 28
2018 04 23
2018 05 13
2018 04 30
2018 01 11
2018 05 12
2018 04 14
2018 04 20
2018 05 06
2018 04 20
2018 05 02
2018 05 14
2017 04 21
2018 05 09
2018 04 21
2018 05 11
2018 04 16
2018 04 18
2016 10 25
2018 05 13
2017 06 15
2018 04 17
2018 05 14
2018 05 05
2018 05 07
2018 05 02
2018 05 02
2018 04 24
2017 08 13
2018 04 23
2018 05 14
2018 05 14
2018 05 14
2018 05 13
2018 05 13
2018 05 02
2018 04 23
2018 04 26
2018 04 29
2018 04 30
2018 05 13
2018 04 25
2018 05 08
2017 04 15
2018 04 17
2018 05 09
2018 01 18
2018 04 25
2018 04 30
2018 05 06
2018 04 27
2017 06 13
2018 04 29
2017 06 13
2018 05 05
2018 04 27
2018 04 13
2018 04 19
2018 04 22
2018 04 22
2018 04 29
2017 06 05
2018 05 04
2018 05 04
2018 04 26
2018 04 17

Nr 4/2019
(B1) 225406
(B1) 225629
(B1) 225679
(B1) 225816
(B1) 225832
(B1) 225857
(B1) 225879
(B1) 225954
(B1) 225999
(B1) 226014
(B1) 226036
(B1) 226134
(B1) 226139
(B1) 226246
(B1) 226247
(B1) 226334
(B1) 226337
(B1) 226352
(B1) 226453
(B1) 226457
(B1) 226560
(B1) 226680
(B1) 226701
(B1) 226778
(B1) 226813
(B1) 226886
(B1) 227015
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(B1) 227180
(B1) 227252
(B1) 227357
(B1) 227406
(B1) 227632
(B1) 227780
(B1) 227828
(B1) 227867
(B1) 227939
(B1) 227967
(B1) 227997
(B1) 228124
(B1) 228146
(B1) 228271
(B1) 228318
(B1) 228396
(B1) 228493
(B1) 228623
(B1) 228743
(B1) 228746
(B1) 228747
(B1) 228748
(B1) 228749
(B1) 228765
(B1) 228777
(B1) 228815
(B1) 228820

2018 04 19
2018 04 22
2018 04 23
2018 04 14
2018 04 17
2018 05 11
2018 04 15
2018 04 25
2018 05 12
2017 06 03
2017 07 21
2017 04 04
2018 04 22
2018 04 28
2018 05 09
2018 05 09
2018 04 14
2018 04 30
2018 02 06
2018 05 04
2018 04 17
2018 05 09
2018 04 26
2018 04 17
2018 04 25
2018 05 03
2018 04 20

2018 04 14
2018 05 05
2018 04 20
2018 04 29
2018 05 06
2018 04 21
2018 05 14
2018 05 11
2018 04 28
2018 04 18
2018 04 30
2018 04 25
2018 05 04
2018 05 12
2018 04 14
2018 04 24
2018 04 28
2018 04 17
2017 11 04
2015 06 26
2017 06 06
2018 01 16
2018 02 27
2017 05 19
2017 08 29
2018 04 08
2018 04 16
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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) 1506706
(T3) 1521157
(T3) 1524026
(T3) 1526054
(T3) 1527710
(T3) 1527751
(T3) 1537788
(T3) 1538393
(T3) 1541106
(T3) 1542328
(T3) 1543763
(T3) 1543826
(T3) 1548336
(T3) 1553069
(T3) 1553238
(T3) 1555044
(T3) 1555365
(T3) 1574613
(T3) 1635122
(T3) 1647202
(T3) 1649798
(T3) 1652877
(T3) 1653171
(T3) 1653180
(T3) 1655125
(T3) 1655564
(T3) 1655700

2017 08 11
2017 10 01
2017 10 06
2017 10 14
2017 09 30
2017 10 27
2017 11 16
2017 11 26
2017 11 29
2017 11 25
2017 11 29
2017 12 10
2017 12 13
2017 12 15
2017 12 29
2017 11 05
2017 12 13
2017 11 20
2017 08 11
2017 10 07
2017 10 20
2017 10 27
2017 10 21
2017 10 26
2017 11 05
2017 11 03
2017 11 07

(T3) 1658891
(T3) 1659254
(T3) 1659411
(T3) 1663703
(T3) 1666251
(T3) 1667945
(T3) 1671340
(T3) 1672214
(T3) 1673107
(T3) 1673205
(T3) 1673206
(T3) 1673368
(T3) 1674732
(T3) 1675817
(T3) 1677609
(T3) 1677668
(T3) 1677787
(T3) 1677795
(T3) 1677818
(T3) 1677875
(T3) 1678004
(T3) 1678166
(T3) 1680075
(T3) 1680139
(T3) 1680421
(T3) 1680430
(T3) 1680794

2017 10 07
2017 11 10
2017 08 10
2017 09 07
2017 11 18
2017 10 01
2017 10 11
2017 12 03
2017 10 07
2017 10 08
2017 10 09
2017 10 14
2017 10 28
2017 10 14
2017 10 08
2017 10 12
2017 10 18
2017 10 12
2017 10 20
2017 10 22
2017 10 01
2017 10 14
2017 10 11
2017 10 08
2017 10 15
2017 11 02
2017 11 03

(T3) 1680842
(T3) 1681127
(T3) 1682142
(T3) 1682436
(T3) 1683465
(T3) 1683524
(T3) 1683679
(T3) 1683938
(T3) 1684015
(T3) 1684846
(T3) 1684873
(T3) 1684908
(T3) 1684961
(T3) 1685209
(T3) 1686858
(T3) 1687216
(T3) 1687419
(T3) 1687526
(T3) 1689558
(T3) 1689614
(T3) 1691608
(T3) 1692216
(T3) 1693545
(T3) 1694318
(T3) 1695428
(T3) 1695449
(T3) 1696958
(T3) 1697005
(T3) 1697438
(T3) 1697477
(T3) 1697530
(T3) 1697531
(T3) 1697578
(T3) 1697668
(T3) 1697684
(T3) 1698059
(T3) 1699290
(T3) 1699359
(T3) 1699429
(T3) 1699440
(T3) 1699489
(T3) 1699766
(T3) 1700177
(T3) 1700438
(T3) 1701647
(T3) 1701733
(T3) 1702119
(T3) 1702183
(T3) 1702192
(T3) 1706157
(T3) 1706385
(T3) 1706548
(T3) 1706701
(T3) 1709177
(T3) 1711207
(T3) 1711556
(T3) 1711578
(T3) 1711587
(T3) 1712303
(T3) 1713544
(T3) 1714084
(T3) 1718677
(T3) 1733211
(T3) 1733730
(T3) 1737648
(T3) 1757333
(T3) 1757895

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

1027
(T3) 1760401
(T3) 1775126
(T3) 1775538
(T3) 1776006
(T3) 1779944
(T3) 1780135
(T3) 1780153
(T3) 1780310
(T3) 1781901
(T3) 1782669
(T3) 1782933
(T3) 1785355
(T3) 1785665
(T3) 1785705
(T3) 1785730
(T3) 1787003
(T3) 1787904
(T3) 1788276
(T3) 1790234
(T3) 1793104
(T3) 1793519
(T3) 1793844
(T3) 1796717
(T3) 1798470
(T3) 1798781
(T3) 1799411
(T3) 1799589
(T3) 1800590
(T3) 1801340
(T3) 1802559
(T3) 1803440
(T3) 1803468
(T3) 1804888
(T3) 1804922
(T3) 1805231
(T3) 1805446
(T3) 1809125
(T3) 1809241
(T3) 1809384
(T3) 1809817
(T3) 1809865
(T3) 1810041
(T3) 1810112
(T3) 1811864
(T3) 1812046
(T3) 1812214
(T3) 1812259
(T3) 1812274
(T3) 1812542
(T3) 1812856
(T3) 1814386
(T3) 1814504
(T3) 1814595
(T3) 1815073
(T3) 1815154
(T3) 1815174
(T3) 1815874
(T3) 1817387
(T3) 1817769
(T3) 1819245
(T3) 1819294
(T3) 1819359
(T3) 1819472
(T3) 1819706
(T3) 1819833
(T3) 1819840
(T3) 1820076

2017 08 24
2017 10 12
2017 10 06
2017 10 12
2017 10 25
2017 10 06
2017 10 20
2017 09 30
2017 08 11
2017 10 13
2017 11 03
2017 11 09
2017 11 14
2017 11 10
2017 11 15
2017 08 24
2017 12 01
2017 10 19
2017 11 24
2017 12 05
2017 11 11
2017 10 03
2017 10 07
2017 12 13
2017 12 14
2017 09 30
2017 10 10
2017 12 20
2017 12 20
2017 10 13
2017 10 13
2017 12 17
2017 10 13
2017 10 24
2017 10 12
2017 10 27
2017 11 11
2017 10 27
2017 10 24
2017 10 24
2017 09 14
2017 11 04
2017 09 21
2017 11 12
2017 10 25
2017 10 06
2017 11 10
2017 10 14
2017 10 14
2017 10 25
2017 11 23
2017 10 13
2017 11 22
2017 11 15
2017 10 07
2017 11 07
2017 12 28
2017 10 25
2017 11 21
2017 12 06
2017 10 22
2017 11 30
2017 11 22
2017 11 29
2017 11 15
2017 12 02
2017 12 09

1028
(T3) 1820252
(T3) 1824566
(T3) 1824660
(T3) 1824757
(T3) 1824764
(T3) 1824953
(T3) 1825049
(T3) 1825197
(T3) 1825635
(T3) 1825715
(T3) 1826197
(T3) 1827137
(T3) 1827363
(T3) 1827496
(T3) 1827675
(T3) 1827758
(T3) 1827802
(T3) 1828071
(T3) 1828088
(T3) 1828103
(T3) 1828148
(T3) 1828228
(T3) 1828270
(T3) 1828495
(T3) 1829874
(T3) 1830785
(T3) 1830800
(T3) 1830849
(T3) 1830872
(T3) 1830925
(T3) 1830926
(T3) 1831283
(T3) 1831486
(T3) 1831533
(T3) 1831904
(T3) 1833333
(T3) 1833338
(T3) 1833498
(T3) 1835968
(T3) 1835997
(T3) 1836752
(T3) 1837473
(T3) 1838664
(T3) 1841330
(T3) 1841361
(T3) 1841579
(T3) 1841859
(T3) 1843807
(T3) 1843958
(T3) 1846174
(T3) 1851255
(T3) 1852433
(T3) 1854319
(T3) 1861178
(T3) 1863492
(T3) 1874807
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2017 11 29
2017 11 28
2017 11 24
2017 10 24
2017 11 23
2017 11 16
2017 07 20
2017 12 13
2017 12 16
2017 12 14
2017 12 12
2017 10 07
2017 12 21
2017 11 28
2017 11 10
2017 12 21
2017 11 03
2017 12 16
2017 11 21
2017 12 14
2017 11 28
2017 12 13
2017 12 07
2017 12 21
2017 12 21
2017 12 21
2017 12 21
2017 12 14
2017 12 01
2017 12 21
2017 12 21
2017 12 09
2017 11 30
2017 11 02
2017 12 23
2017 11 29
2017 10 27
2017 10 28
2017 12 21
2017 12 14
2017 10 24
2017 12 22
2017 12 14
2017 12 14
2017 12 22
2017 12 13
2017 12 29
2017 12 07
2017 11 24
2017 11 22
2017 10 27
2017 10 28
2017 10 06
2017 12 07
2017 12 01
2017 12 01

(T3) 1877073
(T3) 1877656
(T3) 1882946
(T3) 1884845
(T3) 1891019
(T3) 1897518
(T3) 1901009
(T3) 1907455
(T3) 1908943
(T3) 1911594
(T3) 1912011
(T3) 1914425
(T3) 1916013
(T3) 1916070
(T3) 1916394
(T3) 1918092
(T3) 1920677
(T3) 1920781
(T3) 1921210
(T3) 1922955
(T3) 1923181
(T3) 1923733
(T3) 1925796
(T3) 1928152
(T3) 1930086
(T3) 1930144
(T3) 1931398
(T3) 1931496
(T3) 1932651
(T3) 1933772
(T3) 1935395
(T3) 1936083
(T3) 1936085
(T3) 1936269
(T3) 1937630
(T3) 1937673
(T3) 1938438
(T3) 1938790
(T3) 1939811
(T3) 1940230
(T3) 1941191
(T3) 1941199
(T3) 1944158
(T3) 1944316
(T3) 1945911
(T3) 1946005
(T3) 1946668
(T3) 1946876
(T3) 1947098
(T3) 1947956
(T3) 1948075
(T3) 1948126
(T3) 1948219
(T3) 1948346
(T3) 1948472
(T3) 1948530

2017 12 01
2017 12 05
2017 12 21
2017 07 28
2017 10 14
2017 08 30
2017 07 30
2017 12 28
2017 10 05
2017 10 12
2017 10 05
2017 10 12
2017 10 25
2017 10 17
2017 10 17
2017 11 02
2017 11 09
2017 11 10
2017 11 10
2017 10 25
2017 10 26
2017 11 12
2017 11 21
2017 11 30
2017 11 24
2017 12 04
2017 10 05
2017 10 04
2017 12 11
2017 10 10
2017 11 23
2017 12 06
2017 12 23
2017 12 04
2017 10 13
2017 09 30
2017 10 17
2017 12 06
2017 12 11
2017 10 19
2017 10 19
2017 10 06
2017 11 22
2017 10 28
2017 10 24
2017 10 26
2017 11 06
2017 12 27
2017 10 06
2017 10 26
2017 10 31
2017 10 24
2017 10 06
2017 10 20
2017 11 03
2017 11 06

(T3) 1951056
(T3) 1951096
(T3) 1954258
(T3) 1954281
(T3) 1954445
(T3) 1954496
(T3) 1954650
(T3) 1954936
(T3) 1955056
(T3) 1957381
(T3) 1957490
(T3) 1957563
(T3) 1957760
(T3) 1957775
(T3) 1959746
(T3) 1959778
(T3) 1960055
(T3) 1960056
(T3) 1960275
(T3) 1960293
(T3) 1960387
(T3) 1961030
(T3) 1962836
(T3) 1962854
(T3) 1963355
(T3) 1963361
(T3) 1963376
(T3) 1963559
(T3) 1964377
(T3) 1965751
(T3) 1965790
(T3) 1966040
(T3) 1966118
(T3) 1966208
(T3) 1966209
(T3) 1966362
(T3) 1966364
(T3) 1966407
(T3) 1966540
(T3) 1967038
(T3) 1968331
(T3) 1968398
(T3) 1968983
(T3) 1969075
(T3) 1969699
(T3) 1970372
(T3) 1971320
(T3) 1971795
(T3) 1976958
(T3) 1979450
(T3) 1981329
(T3) 1981336
(T3) 1983850
(T3) 1985919
(T3) 1990317
(T3) 2006201

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

Nr 4/2019
(T3) 2025611
(T3) 2035697
(T3) 2042271
(T3) 2042497
(T3) 2042797
(T3) 2047767
(T3) 2048096
(T3) 2053100
(T3) 2054552
(T3) 2055308
(T3) 2058538
(T3) 2060218
(T3) 2060291
(T3) 2060704
(T3) 2063199
(T3) 2064968
(T3) 2064969
(T3) 2065508
(T3) 2066017
(T3) 2067754
(T3) 2067887
(T3) 2069607
(T3) 2070567
(T3) 2070877
(T3) 2071216
(T3) 2071987
(T3) 2071988
(T3) 2072286
(T3) 2074356
(T3) 2074915
(T3) 2075004
(T3) 2075378
(T3) 2076646
(T3) 2077165
(T3) 2077932
(T3) 2078005
(T3) 2078085
(T3) 2079670
(T3) 2081360
(T3) 2081580
(T3) 2082667
(T3) 2083972
(T3) 2154022
(T3) 2184181
(T3) 2299045
(T3) 2423023
(T3) 2423098
(T3) 2464825
(T3) 2470112
(T3) 2559527
(T3) 2565015
(T3) 2742237
(T3) 2793327
(T3) 2842828
(T3) 2854506
(T3) 2895127

2017 08 07
2017 06 13
2017 09 15
2017 09 25
2017 10 18
2017 10 12
2017 10 13
2017 10 24
2017 08 10
2017 10 30
2017 11 06
2017 11 13
2017 11 14
2017 11 13
2017 10 22
2017 10 22
2017 10 22
2017 11 05
2017 11 19
2017 12 01
2017 11 29
2017 10 05
2017 12 08
2017 12 03
2017 12 08
2017 12 18
2017 12 18
2017 12 09
2017 10 09
2017 12 22
2017 10 01
2017 11 17
2017 10 11
2017 12 23
2017 10 20
2017 10 02
2017 10 17
2017 10 16
2017 12 24
2017 11 22
2017 11 18
2017 10 23
2017 08 06
2017 11 05
2017 08 27
2017 08 26
2017 08 24
2017 08 02
2017 08 13
2017 08 20
2017 08 13
2017 08 09
2017 04 16
2017 08 27
2017 05 21
2017 09 17

Nr 4/2019
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B. WZORY UŻYTKOWE
115
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 70 699 do nr 70 730)
Y1 (11) 70718
(41) 2018 10 22
(51) A01C 1/04 (2006.01)
(21) 126256
(22) 2017 04 13
(72) VON HOLTZENDORFF BARBARA, Hanower (DE)
(73) ALPHA PAPER PACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Woźniki (PL)
(54) Podłoże dla nasion

(72) SYDOR MACIEJ, Poznań (PL)
(73) MTB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki (PL)
(54) Mechanizm regulacji położenia środka ciężkości w wózkach,
zwłaszcza w wózku inwalidzkim

Y1 (11) 70704
(41) 2018 10 08
(51) A01D 46/26 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
(21) 126206
(22) 2017 03 30
(72) WEREMCZUK ROBERT, Lublin (PL); SKORZYŃSKA JOANNA,
Lublin (PL); WEREMCZUK KRZYSZTOF, Borówiec (PL)
(73) WEREMCZUK FMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Niedrzwica Duża (PL)
(54) Kombajn do zbioru wiśni i innych owoców z automatycznie
rozwijanym i zwijanym ekranem

Y1 (11) 70721
(41) 2018 05 21
(51) B60K 5/00 (2006.01)
B60K 8/00 (2006.01)
B60K 11/00 (2006.01)
(21) 126550
(22) 2017 08 25
(72) HAJDUK JAN, Panieńszczyzna (PL); HAJDUK WOJCIECH,
Panieńszczyzna (PL); LISIECKI KRZYSZTOF, Świdnik (PL);
DUDZIŃSKI DARIUSZ, Lublin (PL); RÓŻYCKI ŁUKASZ, Krępiec (PL);
MICHALCZUK RAFAŁ, Mircze (PL); ZARAJCZYK MARCIN, Lublin (PL);
KIEBASZ MARIUSZ, Kraśnik (PL); FELDMAN DARIUSZ, Lublin (PL)
(73) SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA, Barak (PL)
(54) Wóz wielofunkcyjny

Y1 (11) 70702
(41) 2018 10 22
(51) A01M 21/02 (2006.01)
A01M 21/00 (2006.01)
A01G 23/00 (2006.01)
(21) 126247
(22) 2017 04 10
(72) SZYDŁO STANISŁAW, Izbicko (PL)
(73) SZYDŁO STANISŁAW ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH SZYDŁO,
Izbicko (PL)
(54) Przednia wykaszarka chwastów w uprawach leśnych

Y1 (11) 70723
(41) 2017 10 09
(51) B60N 2/14 (2006.01)
B60N 2/50 (2006.01)
(21) 125006
(22) 2016 03 30
(72) PODLIŃSKI MARCIN, Grudziądz (PL); GORCZYŃSKI MARIUSZ,
Bydgoszcz (PL)
(73) POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA,
Bydgoszcz (PL)
(54) Stopa fotela

Y1 (11) 70703
(41) 2018 10 08
(51) A47J 47/04 (2006.01)
B65D 1/36 (2006.01)
B65D 5/48 (2006.01)
(21) 126213
(22) 2017 03 31
(72) WYROBEK JERZY, Jawiszowice (PL); WYROBEK PATRYK,
Jawiszowice (PL)
(73) TEOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jawiszowice (PL)
(54) Pojemnik z przegrodami

Y1 (11) 70717
(41) 2018 10 08
(51) B60P 3/22 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
(21) 126201
(22) 2017 03 29
(72) KOBZARENKO DMYTRO, Kijów (UA)
(73) KOBZARENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Niechcicka Stara (PL)
(54) Cysterna na ramie z układem jezdnym

Y1 (11) 70719
(41) 2018 10 22
(51) A47L 13/44 (2006.01)
(21) 126266
(22) 2017 04 18
(72) PERLIŃSKI TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) PERLIŃSKA OLGA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
C.E.G., Warszawa (PL)
(54) Trzonek mopa
Y1 (11) 70722
(51) A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
(62) 394407
(21) 126769

(41) 2012 10 08

(22) 2011 04 01

Y1 (11) 70709
(41) 2018 03 12
(51) B63C 9/04 (2006.01)
B63C 9/02 (2006.01)
(21) 125543
(22) 2016 09 05
(72) LITWIN ŁUKASZ, Przybysławice (PL)
(73) LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów Wielkopolski (PL)
(54) Tratwa ratunkowa pneumatyczna
Y1 (11) 70710
(41) 2018 03 12
(51) B63C 9/04 (2006.01)
B63C 9/02 (2006.01)
(21) 125544
(22) 2016 09 05
(72) LITWIN ŁUKASZ, Przybysławice (PL)
(73) LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów Wielkopolski (PL)
(54) Tratwa ratunkowa pneumatyczna
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Y1 (11) 70705
(41) 2018 07 02
(51) B65D 1/02 (2006.01)
B65D 23/00 (2006.01)
B65D 1/14 (2006.01)
(21) 125886
(22) 2016 12 28
(72) KWAPISZ TOMASZ, Łódź (PL)
(73) BROWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź (PL)
(54) Pojemnik na płyn
Y1 (11) 70725
(41) 2018 01 29
(51) B65H 19/30 (2006.01)
B65H 19/22 (2006.01)
(21) 125412
(22) 2016 07 28
(72) KAŹMIERCZAK GRZEGORZ, Poznań (PL)
(73) KAŹMIERCZAK GRZEGORZ DRACO SPÓŁKA CYWILNA,
Poznań (PL); KAŹMIERCZAK KAJETAN DRACO SPÓŁKA CYWILNA,
Luboń (PL)
(54) Maszyna do przewijania tkanin
Y1 (11) 70706
(41) 2018 05 21
(51) E02B 11/00 (2006.01)
E03B 3/40 (2006.01)
E03F 5/06 (2006.01)
E01C 11/22 (2006.01)
(21) 125778
(22) 2016 11 18
(72) PASZKO GRZEGORZ, Bielsko-Biała (PL)
(73) PASZKO GRZEGORZ PPHU BIELBET, Bielsko-Biała (PL)
(54) Pokrywa odwodnienia liniowego
Y1 (11) 70711
(41) 2018 03 26
(51) E02D 29/14 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
B65D 90/10 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
E06B 5/01 (2006.01)
(21) 125572
(22) 2016 09 13
(72) EJSMONT JERZY, Sopot (PL); ŚWIECZKO-ŻUREK BEATA,
Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Wkładka dopasowująca do włazów kanałowych
Y1 (11) 70707
(41) 2016 11 21
(51) E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/41 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04G 21/14 (2006.01)
E04C 3/00 (2006.01)
(21) 124063
(22) 2015 05 14
(72) MOCHNACKI BARTŁOMIEJ, Kraków (PL)
(73) MOCHNACKI BARTŁOMIEJ, Kraków (PL)
(54) Kształtownik kotwy do murów do dużych obciążeń
Y1 (11) 70699
(41) 2018 02 26
(51) E04H 1/12 (2006.01)
H02S 20/23 (2014.01)
H02J 7/00 (2006.01)
(21) 125509
(22) 2016 08 25
(72) GLAPA PRZEMYSŁAW, Nowe Dąbie (PL)
(73) EL-PRZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowe Dąbie (PL)
(54) Inteligentna wiata przystankowa
Y1 (11) 70730
(51) E05B 1/00 (2006.01)
E05B 65/00 (2006.01)
(62) 124659

(41) 2018 01 29

Nr 4/2019

(21) 126589
(22) 2012 06 06
(72) ROZMUS KRYSTYNA, Bujaków (PL)
(73) ROZMUS KRYSTYNA NG SYSTEM NOVAGLAS SYSTEM,
Bujaków (PL)
(54) Urządzenie do zamykania drzwi
Y1 (11) 70714
(41) 2018 10 08
(51) E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
(21) 126178
(22) 2017 03 24
(72) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(54) Skrzydło drzwiowe
Y1 (11) 70715
(41) 2018 10 08
(51) E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
(21) 126179
(22) 2017 03 24
(72) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(54) Skrzydło drzwiowe
Y1 (11) 70716
(41) 2018 10 08
(51) E06B 3/56 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
(21) 126180
(22) 2017 03 24
(72) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(54) Skrzydło drzwiowe
Y1 (11) 70712
(41) 2018 08 27
(51) E06B 9/386 (2006.01)
E06B 9/26 (2006.01)
E06B 9/28 (2006.01)
(21) 126036
(22) 2017 02 17
(72) SIERANT RADOSŁAW, Piotrków Trybunalski (PL)
(73) SIERANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Piotrków Trybunalski (PL)
(54) Lamela poziomej żaluzji zewnętrznej
Y1 (11) 70701
(41) 2018 10 22
(51) E21B 47/01 (2012.01)
E21B 47/013 (2012.01)
G01N 33/00 (2006.01)
(21) 126248
(22) 2017 04 10
(72) SŁOTA KRZYSZTOF, Bytom (PL); SŁOTA ZBIGNIEW,
Sośnicowice (PL); MORCINEK-SŁOTA ANNA, Sośnicowice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Lanca pomiarowa do pomiarów fizykochemicznych zwałów
węglowych, hałd, składowisk odpadów, zwłaszcza do predykcji
zagrożeń ekologicznych i pożarowych
Y1 (11) 70713
(41) 2018 09 24
(51) F02B 61/04 (2006.01)
F02B 75/34 (2006.01)
F02B 75/24 (2006.01)
(21) 126172
(22) 2017 03 22
(72) TRENDAK ARTUR, Reguły (PL)
(73) TRENDAK ARTUR AVIATION, Reguły (PL)
(54) Silnik spalinowy, zwłaszcza do samolotów ultralekkich
Y1 (11) 70724
(41) 2017 03 27
(51) F21V 35/00 (2006.01)
(21) 124426
(22) 2015 09 26
(72) PURTAK MARCIN, Cieszyn (PL)
(73) PURTAK MARCIN MASTERPLAST, Cieszyn (PL)
(54) Pojemnik na wkład do znicza nagrobnego

Nr 4/2019
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Y1 (11) 70727
(41) 2018 06 18
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
(21) 125827
(22) 2016 12 09
(72) STEFANIAK ROBERT, Oława (PL); FIGIEL PIOTR, Wrocław (PL);
JAWORCZYKOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Obudowa znicza elektrycznego
Y1 (11) 70728
(41) 2018 06 18
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
(21) 125829
(22) 2016 12 09
(72) STEFANIAK ROBERT, Oława (PL); FIGIEL PIOTR, Wrocław (PL);
JAWORCZYKOWSKI MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław (PL)
(54) Obudowa znicza elektrycznego
Y1 (11) 70720
(41) 2018 01 15
(51) F23D 14/04 (2006.01)
(21) 126383
(22) 2015 11 18
(30) 2014A000176
2014 11 20
IT
(86) 2015 11 18
PCT/IB15/02168
(87) 2016 05 26
WO16/079584
(72) USCI ROSALINO, Jesi (IT); MARCANTONI MICHELE,
Polverigi (IT)
(73) TRE P ENGINEERING S.R.L., Chiaravalle (IT)
(54) Specjalny palnik atmosferyczny
Y1 (11) 70726
(41) 2018 10 22
(51) F41G 7/00 (2006.01)
F42B 12/02 (2006.01)
F42B 8/00 (2006.01)
F42B 8/22 (2006.01)
F41H 11/02 (2006.01)
(21) 126252
(22) 2017 04 13
(72) PIETRASZEK MARIUSZ, Dosin (PL); ŻYLUK ANDRZEJ,
Warszawa (PL); BULER WIESŁAW, Warszawa (PL); ZIÓŁKOWSKI
ZBIGNIEW, Warszawa (PL); KLEMBA TOMASZ, Skierniewice (PL);
WIJASZKA MIROSŁAW, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, Warszawa (PL)
(54) Głowica ćwiczebnej laserowej bomby lotniczej
Y1 (11) 70708
(41) 2018 02 26
(51) F41H 5/00 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
F41H 5/007 (2006.01)
(21) 125501
(22) 2016 08 22
(72) LITWIN ŁUKASZ, Przybysławice (PL)
(73) LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów Wielkopolski (PL)
(54) Osłona balistyczna z kamuflażem
Y1 (11) 70700
(41) 2015 03 30
(51) G01N 21/89 (2006.01)
G01N 33/46 (2006.01)
(62) 405444
(21) 126679
(22) 2013 09 26
(72) SIOMA ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Urządzenie do badania powierzchni elementu drewnianego,
zwłaszcza deski
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Y1 (11) 70729
(41) 2018 11 05
(51) H05K 5/02 (2006.01)
H02G 3/08 (2006.01)
E04F 19/08 (2006.01)
(21) 126331
(22) 2017 05 04
(72) HUBER MIŁOSZ, Kraków (PL); DULNIAK MICHAŁ, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL);
ZAKŁAD KAMIENIARSKI GRANIT DULNIAK SPÓŁKA JAWNA,
Lublin (PL)
(54) Kaseta na sensory

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A01C 1/04 (2006.01)
A01D 46/26 (2006.01)
A01D 46/00 (2006.01)
A01G 23/00 (2006.01)
A01M 21/02 (2006.01)
A01M 21/00 (2006.01)
A47J 47/04 (2006.01)
A47L 13/44 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
B60K 5/00 (2006.01)
B60K 8/00 (2006.01)
B60K 11/00 (2006.01)
B60N 2/14 (2006.01)
B60N 2/50 (2006.01)
B60P 3/22 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B63C 9/04 (2006.01)
B63C 9/02 (2006.01)
B63C 9/04 (2006.01)
B63C 9/02 (2006.01)
B65D 1/36 (2006.01)
B65D 5/48 (2006.01)
B65D 1/02 (2006.01)
B65D 23/00 (2006.01)
B65D 1/14 (2006.01)
B65D 90/10 (2006.01)
B65H 19/30 (2006.01)
B65H 19/22 (2006.01)
E01C 11/22 (2006.01)
E02B 11/00 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
E03B 3/40 (2006.01)
E03F 5/06 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04B 1/41 (2006.01)
E04B 1/48 (2006.01)
E04C 3/00 (2006.01)
E04F 19/08 (2006.01)

70718
70704
70704*
70702*
70702
70702*
70703
70719
70722
70722*
70721
70721*
70721*
70723
70723*
70717
70717*
70709
70709*
70710
70710*
70703*
70703*
70705
70705*
70705*
70711*
70725
70725*
70706*
70706
70711
70711*
70706*
70706*
70711*
70707
70707*
70707*
70707*
70729*

E04G 21/14 (2006.01)
E04H 1/12 (2006.01)
E05B 1/00 (2006.01)
E05B 65/00 (2006.01)
E06B 5/01 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 3/56 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 9/386 (2006.01)
E06B 9/26 (2006.01)
E06B 9/28 (2006.01)
E21B 47/01 (2012.01)
E21B 47/013 (2012.01)
F02B 61/04 (2006.01)
F02B 75/34 (2006.01)
F02B 75/24 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
F23D 14/04 (2006.01)
F41G 7/00 (2006.01)
F41H 11/02 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
F41H 5/04 (2006.01)
F41H 5/007 (2006.01)
F42B 12/02 (2006.01)
F42B 8/00 (2006.01)
F42B 8/22 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 21/89 (2006.01)
G01N 33/46 (2006.01)
H02G 3/08 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
H02S 20/23 (2014.01)
H05K 5/02 (2006.01)

70707*
70699
70730
70730*
70711*
70714
70714*
70715
70715*
70716
70716*
70712
70712*
70712*
70701
70701*
70713
70713*
70713*
70724
70727
70727*
70728
70728*
70720
70726
70726*
70708
70708*
70708*
70726*
70726*
70726*
70701*
70700
70700*
70729*
70699*
70699*
70729

*) Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym.
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

1

2

1

2

70699
70700
70701
70702
70703
70704
70705
70706
70707
70708
70709
70710
70711
70712
70713
70714

E04H 1/12 (2006.01)
G01N 21/89 (2006.01)
E21B 47/01 (2012.01)
A01M 21/02 (2006.01)
A47J 47/04 (2006.01)
A01D 46/26 (2006.01)
B65D 1/02 (2006.01)
E02B 11/00 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
F41H 5/00 (2006.01)
B63C 9/04 (2006.01)
B63C 9/04 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)
E06B 9/386 (2006.01)
F02B 61/04 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)

70715
70716
70717
70718
70719
70720
70721
70722
70723
70724
70725
70726
70727
70728
70729
70730

E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/56 (2006.01)
B60P 3/22 (2006.01)
A01C 1/04 (2006.01)
A47L 13/44 (2006.01)
F23D 14/04 (2006.01)
B60K 5/00 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
B60N 2/14 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
B65H 19/30 (2006.01)
F41G 7/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)
E05B 1/00 (2006.01)

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.
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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).
122491
122492
123311
123453
123621
123863
123887
123981
125441

10/2015
10/2015
06/2016
09/2016
16/2015
19/2016
19/2016
22/2016
04/2018

125680
125703
125704
125846
125935
126000
126622
126623
126681

09/2018
10/2018
10/2018
12/2017
05/2018
17/2018
09/2018
03/2018
09/2018
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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).
120059
122536
124697

22/2012
11/2015
13/2017

125906
127230

15/2018
17/2018

(Y1) 068309 2019 03 28 D. „W dniu 1 grudnia 2018 r. na podsta‑
wie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w War‑
szawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA‑
.XI.Ns-Rej.Za 15668/18/127) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2592737 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na wzór
użytkowy o numerze Ru.68309 w celu zabezpieczenia wierzytel‑
ności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą
w Katowicach wobec Impact Clean Power Technology Spółka Ak‑
cyjna z siedzibą w Warszawie.”
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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) 65541
(Y1) 65587
(Y1) 65588
(Y1) 65976
(Y1) 65981
(Y1) 65982
(Y1) 66000
(Y1) 66001
(Y1) 66007
(Y1) 66013
(Y1) 66042
(Y1) 66052
(Y1) 66084
(Y1) 66134
(Y1) 66175
(Y1) 66179
(Y1) 66182
(Y1) 66272

2018 04 01
2018 04 19
2018 04 19
2018 02 25
2018 03 22
2018 03 24
2018 02 18
2018 02 26
2018 03 19
2018 04 06
2018 02 04
2018 04 01
2018 02 18
2018 04 02
2018 02 03
2018 03 30
2018 05 06
2018 02 02

(Y1) 66367
(Y1) 67860
(Y1) 67888
(Y1) 67894
(Y1) 67947
(Y1) 67949
(Y1) 67951
(Y1) 67952
(Y1) 67957
(Y1) 68013
(Y1) 68014
(Y1) 68016
(Y1) 68018
(Y1) 68056
(Y1) 68057
(Y1) 68061
(Y1) 68067
(Y1) 68069

2018 04 15
2018 02 12
2018 03 26
2018 04 23
2018 03 05
2018 03 06
2018 03 13
2018 03 13
2018 04 08
2018 02 19
2018 02 27
2018 03 05
2018 03 11
2018 03 04
2018 03 05
2018 03 18
2018 04 11
2018 04 15

Nr 4/2019
(Y1) 68070
(Y1) 68071
(Y1) 68099
(Y1) 68144
(Y1) 68199
(Y1) 68214
(Y1) 68267
(Y1) 68383
(Y1) 68552
(Y1) 68659
(Y1) 68795
(Y1) 68805

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018 04 16
2018 04 17
2018 04 18
2018 03 19
2018 02 05
2018 03 14
2018 03 04
2018 04 26
2018 04 15
2018 03 26
2018 04 02
2018 02 18

(Y1) 68869
(Y1) 68929
(Y1) 68962
(Y1) 68968
(Y1) 69026
(Y1) 69037
(Y1) 69101
(Y1) 69106
(Y1) 69125
(Y1) 69161
(Y1) 69162
(Y1) 69169

2018 03 06
2018 04 30
2018 02 02
2018 02 24
2018 02 03
2018 04 08
2018 02 16
2018 03 22
2018 04 24
2018 03 03
2018 03 03
2018 03 30

(Y1) 69171
(Y1) 69183
(Y1) 69228
(Y1) 69230
(Y1) 69273
(Y1) 69274
(Y1) 69275
(Y1) 69285
(Y1) 69297
(Y1) 69299
(Y1) 69323
(Y1) 69324

2018 03 26
2018 04 27
2018 03 03
2018 03 27
2018 04 17
2018 04 27
2018 03 12
2018 04 15
2018 03 09
2018 04 21
2018 02 05
2018 02 12
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(Y1) 69325
(Y1) 69336
(Y1) 69408
(Y1) 69431
(Y1) 69495
(Y1) 69599
(Y1) 69617
(Y1) 69670
(Y1) 69709
(Y1) 69745
(Y1) 69780
(Y1) 69803

2018 02 12
2018 03 30
2018 03 01
2018 04 17
2018 04 22
2018 03 18
2018 03 03
2014 11 17
2013 10 18
2018 04 04
2018 03 18
2015 10 09
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Nr 4/2019

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

120
REJESTRACJA
(od nr 25 051 do nr 25 140)
(51) 19‑ 08
(11) 25051
(22) 2018 11 15
(21) 27112
(73) POCHRZĘST BERNADETTA, Warszawa, PL.; POCHRZĘST
KRZYSZTOF, Warszawa, PL.
(72) POCHRZĘST BERNADETTA, POCHRZĘST KRZYSZTOF
(54) Etykieta
(55)

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

25‑ 01
(11) 25052
(22) 2018 06 29
KRAMARZ JÓZEF, Krobica, PL.
KRAMARZ JÓZEF
Łata absorbująca ciepło

(21) 26703

(51) 14‑ 02
(11) 25053
(22) 2018 02 05
(21) 26243
(73) NETRIX SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(72) GOŁĄBEK MICHAŁ, STANIKOWSKI ANDRZEJ, ADAMKIEWICZ

PRZEMYSŁAW, RYMARCZYK TOMASZ
(54) Obudowa modułu radiowego
(55)

01‑ 01
(11) 25054
(22) 2018 02 02
RAMSKA MONIKA, Lubin, PL.
RAMSKI MAREK, RAMSKA MONIKA
Wafle‑rożki

(21) 26236

(51) 06‑ 09
(11) 25055
(22) 2016 12 05
(73) LIBRANT KATARZYNA, Kraków, PL.
(72) LIBRANT KATARZYNA

(21) 25024

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

Nr 4/2019
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(54) Poduszka
(55)

(54) Podstawa znicza nagrobnego
(55)

(51) 19‑ 08
(11) 25056
(22) 2018 07 27
(21) 26816
(73) LOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białystok, PL.
(72) MACIEJEWSKI MARCIN
(54) Etykieta opakowania pokarmu dla pszczół
(55)

(51) 14‑ 02
(11) 25059
(22) 2018 10 25
(21) 27051
(73) WATAHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowogród Bobrzański, PL.
(72) ZIÓŁKOWSKI MAREK
(54) Przenośny terminal komputerowy
(55)

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

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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24‑ 04, 30‑ 01 (11) 25057
(22) 2018 04 17 (21) 26468
NOWIŃSKI JAKUB KUNA, Łódź, PL.
NOWIŃSKI JAKUB
Opatrunek pooperacyjny dla psów i kotów na łapę i bark

32‑ 00
(11) 25060
(22) 2018 10 27
BARCZAK ŁUKASZ OLINK, Zielona Góra, PL.
GRECH RADOSŁAW
Znak graficzny

(21) 27054

(51) 09‑ 05
(11) 25061
(22) 2018 11 08
(21) 27084
(73) CIEŚLIŃSKA ANNA KAROLINA, Woryty, PL.; ŻYWICKI
MIROSŁAW JAN, Olsztyn, PL.
(72) CIEŚLIŃSKA ANNA KAROLINA, ŻYWICKI MIROSŁAW JAN
(54) Worek foliowy na śmieci
(55)

(51) 12‑ 07
(11) 25062
(22) 2019 01 08
(21) 27068
(73) AEROKLUB ZIEMI LUBUSKIEJ STOWARZYSZENIE, Przylep, PL.
(72) WILER JĘDRZEJ, KAZAK JAN, GRZELAK BARTŁOMIEJ,
GIBOWSKI SŁAWOMIR, MRÓWCZYŃSKA MARIA
(54) Dron
(55)

(51) 26‑ 01
(11) 25058
(22) 2018 07 13
(73) GLIŃSKA MARTA, Blachownia, PL.
(72) KAMIŃSKI MAREK

(21) 27049

(51) 02‑ 02, 02‑ 03, 02‑ 04, 02‑ 06, 02‑ 07
(11) 25063
(22) 2018 11 06
(21) 27080
(73) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
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(72) KOSZELA MAGDALENA
(54) Strój Mikołaja
(55)

Nr 4/2019

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

32‑ 00
(11) 25067
(22) 2018 12 05
(21) 27155
STĘPIEŃ BARTŁOMIEJ RAGLAN, Nowe Bystre, PL.
STĘPIEŃ BARTŁOMIEJ
Wzory graficzne

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

06‑ 01
(11) 25068
(22) 2018 12 12
POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL.
PRZYSTUPA KRZYSZTOF
Taboret

(21) 27187

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

21‑ 02
(11) 25069
(22) 2018 07 18
MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa, PL.
MASGUTOW DENIS
Przyrząd do nauki przysiadów

(21) 26857

(51) 09‑ 05
(11) 25064
(22) 2018 11 08
(21) 27085
(73) CIEŚLIŃSKA ANNA KAROLINA, Woryty, PL.; ŻYWICKI
MIROSŁAW JAN, Olsztyn, PL.
(72) CIEŚLIŃSKA ANNA KAROLINA, ŻYWICKI MIROSŁAW JAN
(54) Worek na śmieci
(55)

(51) 02‑ 01
(11) 25065
(22) 2018 11 21
(73) PROHACCP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cedzyna, PL.
(72) KASPRZYK SEBASTIAN
(54) Odzież ochronna
(55)

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

25‑ 02
(11) 25066
(22) 2018 12 05
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Konstrukcja wsporcza

(21) 27119

(21) 27153

Nr 4/2019
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

21‑ 02
(11) 25070
(22) 2018 07 18
MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa, PL.
MASGUTOW DENIS
Schody rehabilitacyjne

(21) 26858

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

21‑ 02
(11) 25071
(22) 2018 07 18
MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa, PL.
MASGUTOW DENIS
Przyrząd do balansowania

(21) 26859

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

24‑ 02
(11) 25072
(22) 2018 07 18
MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa, PL.
MASGUTOVA SVETLANA
Przyrząd diagnostyczno‑terapeutyczny
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(54) Wykałaczka
(55)

(51) 28‑ 03
(11) 25074
(22) 2018 08 30
(21) 26898
(73) SOKOŁOWSKI EUGENIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWO‑BUDOWLANE SAMAN, Inowrocław, PL.
(72) SOKOŁOWSKI EUGENIUSZ
(54) Wykałaczka
(55)

(21) 26860

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

(51) 28‑ 03
(11) 25073
(22) 2018 08 30
(21) 26897
(73) SOKOŁOWSKI EUGENIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWO‑BUDOWLANE SAMAN, Inowrocław, PL.
(72) SOKOŁOWSKI EUGENIUSZ

30‑ 03
(11) 25075
(22) 2018 09 05
FORYŚ KRZYSZTOF PIOTR, Spalice, PL.
FORYŚ KRZYSZTOF PIOTR
Automatyczny karmnik dla kur

(21) 26912
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(51) 20‑ 03
(11) 25076
(22) 2018 09 10
(21) 26932
(73) VOIGT PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Police, PL.
(72) HOFMAN BARTOSZ
(54) Stelaż do mocowania, przesuwania i ekspozycji banera rekla‑
mowego
(55)

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

06‑ 06
(11) 25077
(22) 2018 09 17
GUBERNAT IWONA IMG VIDEO, Kraków, PL.
KULIŚ PAULINA
Podnóżek / stojak do pedicure

(54) Tacka przenośna
(55)

(21) 26941

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

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

05‑ 04
(11) 25078
(22) 2018 09 20
GRABOWSKI DARIUSZ DARTRANS, Rupin, PL.
GRABOWSKI DARIUSZ
Element ozdobny

Nr 4/2019

09‑ 09
(11) 25080
(22) 2018 09 28
CHĘCIŃSKI TOMASZ, Kraśnik, PL.
CHĘCIŃSKI TOMASZ, NIEDZIELA ADAM
Pojemnik na odpady

(21) 26988

(21) 26962

(51) 26‑ 05
(11) 25081
(22) 2018 11 13
(21) 27106
(73) DZIEDZIC ZBIGNIEW ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWY MODUS, Andrychów, PL.
(72) DZIEDZIC ZBIGNIEW
(54) Lampa LED nad lustro
(55)

(51) 07‑ 01
(11) 25079
(22) 2018 09 26
(73) RÓŻALSKI PIOTR, Zgierz, PL.
(72) RÓŻALSKI PIOTR

(21) 26974

(51) 09‑ 03
(11) 25082
(22) 2018 10 01
(73) PRODUKTY POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żarów, PL.
(72) WAWRZYŃCZAK BARTŁOMIEJ

(21) 26989

Nr 4/2019
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(51) 23‑ 04
(11) 25086
(22) 2018 10 29
(21) 27061
(73) AERECO WENTYLACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) PRAWDZIK ADAM, FINSTER RAFAŁ
(54) Wentylator
(55)

(54) Pudełko zdobione naturalnym bursztynem
(55)

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

06‑ 06
(11) 25083
(22) 2018 10 16
(21) 27031
KUBIESA‑PINKOSZ JOANNA MONIKA, Wrocław, PL.
KUBIESA‑PINKOSZ JOANNA MONIKA
Wieszak na ubrania

(51) 15‑99
(11) 25084
(22) 2018 10 20
(73) REAC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(72) SIELSKI ZBIGNIEW
(54) Śruba‑ łożysko
(55)

(21) 27043

(51) 32‑ 00
(11) 25087
(22) 2018 10 30
(21) 27069
(73) 4CS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra, PL.
(72) KOZIEŁ SŁAWOMIR
(54) Wzór graficzny
(55)

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

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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06‑ 06
(11) 25088
(22) 2018 10 30
(21) 27073
KUBIESA‑PINKOSZ JOANNA MONIKA, Wrocław, PL.
KUBIESA‑PINKOSZ JOANNA MONIKA
Wieszak na ubrania

06‑ 06
(11) 25085
(22) 2018 10 27
(21) 27053
KUBIESA‑PINKOSZ JOANNA MONIKA, Wrocław, PL.
KUBIESA‑PINKOSZ JOANNA MONIKA
Wieszak na ubrania

(51) 19‑ 08
(11) 25089
(22) 2018 11 05
(21) 27078
(73) HETMAŃCZUK KRZYSZTOF COLLAGE‑FLEX, Wrocław, PL.

1040

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(72) HETMAŃCZUK KRZYSZTOF
(54) ETYKIETA
(55)

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

32‑ 00
(11) 25090
(22) 2018 11 08
SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów, PL.
GABTENI LEILA
Logotyp

(21) 27088

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

32‑ 00
(11) 25091
(22) 2018 11 08
SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów, PL.
GABTENI LEILA
Logotyp

(21) 27094

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

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

32‑ 00
(11) 25092
(22) 2018 11 08
SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów, PL.
GABTENI LEILA
Logotyp

32‑ 00
(11) 25093
(22) 2018 11 08
SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów, PL.
GABTENI LEILA
Logotyp

Nr 4/2019

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

32‑ 00
(11) 25094
(22) 2018 11 08
SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów, PL.
GABTENI LEILA
Logotyp

(21) 27098

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

32‑ 00
(11) 25095
(22) 2018 11 08
SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA, Chorzów, PL.
GABTENI LEILA
Logotyp

(21) 27099

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

23‑ 02
(11) 25096
(22) 2018 11 10
NAKWASKI ROBERT, Płock, PL.
NAKWASKI ROBERT
Dozownik saszetek

(21) 27104

(21) 27096

(51) 08‑ 08
(11) 25097
(22) 2018 11 13
(21) 27105
(73) BARECKI ZBIGNIEW, Gliwice, PL.
(72) IWANOWICZ ROMAN, KACZMARZYK STANISŁAW, BARECKI
ZBIGNIEW
(54) Strzemię obudowy górniczej
(55)

(21) 27097

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

21‑ 01
(11) 25098
(22) 2018 11 13
CEGIELSKI MACIEJ, Wołomin, PL.
CEGIELSKI MACIEJ
Gra planszowa

(21) 27107

Nr 4/2019
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(51) 20‑ 02
(11) 25099
(22) 2018 11 15
(21) 27111
(73) MANUFAKTURA WÓDKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łosice, PL.
(72) WASILUK LESZEK
(54) Ekspozytor na butelki
(55)

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

06‑ 03
(11) 25100
DUDEK PIOTR, Łódź, PL.
DUDEK PIOTR
Stół warsztatowy

(22) 2018 11 26

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

09‑ 09
(11) 25103
(22) 2018 12 10
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do segregacji odpadów

(21) 27176

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

09‑ 09
(11) 25104
(22) 2018 12 10
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do segregacji odpadów

(21) 27177

(21) 27131

(51) 06‑ 06
(11) 25101
(22) 2018 11 28
(73) KUBASIAK TOMASZ F.P.U.H. AKCES‑PLAST,
Sucha Beskidzka, PL.
(72) KUBASIAK TOMASZ
(54) Noga meblowa
(55)

(21) 27134

09‑ 09
(11) 25102
(22) 2018 12 05
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do segregacji odpadów

(21) 27154

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

1041

(51) 12‑12
(11) 25105
(22) 2018 12 10
(21) 27178
(73) TRYLSKI GRZEGORZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWE TAKO, Częstochowa, PL.
(72) TRYLSKI GRZEGORZ, TRYLSKI MATEUSZ
(54) Stelaż wózka dziecięcego
(55)

(51) 19‑ 04
(11) 25106
(22) 2018 12 11
(73) ROGER PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) SOCHACKI‑WÓJCICKA NICOLE
(54) Segregator
(55)

(21) 27179
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(51) 19‑ 04
(11) 25107
(22) 2018 12 11
(21) 27180
(73) ROGER PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) ZYCH‑ROZPĘDOWSKA KAROLINA, WÓJCICKI JAKUB
(54) Segregator
(55)

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

26‑ 01
(11) 25111
(22) 2018 12 11
WALĘDZIAK STEFAN INTERLIGHT, Brańsk, PL.
WALĘDZIAK STEFAN
Osłona znicza

(21) 27186

(51) 19‑ 04
(11) 25108
(22) 2018 12 11
(73) ROGER PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) SOCHACKI‑WÓJCICKA NICOLE
(54) Segregator
(55)

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

10‑ 04
(11) 25112
(22) 2018 12 29
INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa, PL.
ANISZEWICZ ANDRZEJ
Przyrząd pomiarowy

(21) 27228

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

10‑ 04
(11) 25113
(22) 2018 12 29
INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa, PL.
ANISZEWICZ ANDRZEJ
Przyrząd pomiarowy

(21) 27229

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

10‑ 04
(11) 25114
(22) 2018 12 29
INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa, PL.
ANISZEWICZ ANDRZEJ
Przyrząd pomiarowy

(21) 27235

(51) 19‑ 04
(11) 25109
(22) 2018 12 11
(73) ROGER PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) JACZEWSKA ALICJA, WÓJCICKI JAKUB
(54) Segregator
(55)

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

(21) 27181

(21) 27182

25‑ 02
(11) 25110
(22) 2018 12 11
(21) 27185
LANCEWICZ ANETTA GASTRO SERWIS, Karzcino, PL.
LANCEWICZ KRZYSZTOF
Węzeł mocujący panel ogrodzeniowy

Nr 4/2019
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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10‑ 04
(11) 25115
(22) 2018 12 29
INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa, PL.
ANISZEWICZ ANDRZEJ
Przyrząd pomiarowy

(21) 27236

(51) 19‑ 08
(11) 25116
(22) 2018 12 31
(21) 27238
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(72) BROŻYNA STANISŁAW
(54) Etykieta
(55)

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

09‑ 09
(11) 25117
(22) 2018 12 13
(21) 27190
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko edukacyjne do selektywnej segregacji odpadów

1043

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

09‑ 09
(11) 25118
(22) 2018 12 13
(21) 27191
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko edukacyjne do segregacji odpadów

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

09‑ 09
(11) 25119
(22) 2018 12 13
(21) 27196
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko edukacyjne do selektywnej segregacji odpadów

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

09‑ 09
(11) 25120
(22) 2018 12 13
(21) 27197
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko edukacyjne do segregacji odpadów

(51) 25‑ 01
(11) 25121
(22) 2018 12 18
(21) 27212
(73) CORAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn, PL.
(72) BIAŁY HENRYK
(54) Belka konstrukcyjna
(55)

(51) 06‑ 06
(11) 25122
(22) 2018 12 19
(73) KUBASIAK TOMASZ F.P.U.H. AKCES‑PLAST,
Sucha Beskidzka, PL.
(72) KUBASIAK TOMASZ

(21) 27213
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(51) 06‑10
(11) 25125
(22) 2018 12 27
(21) 27222
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) SOSNOWSKA MAGDALENA
(54) Zasłona okienna
(55)

(54) Noga meblowa
(55)

(51) 05‑ 05
(11) 25123
(22) 2018 12 21
(73) PIANPOL TEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża, PL.
(72) STYŁA WŁADYSŁAW MICHAŁ
(54) Tkanina dekoracyjna
(55)

Nr 4/2019

(21) 27219

(51) 15‑ 05
(11) 25124
(22) 2018 12 21
(21) 27220
(73) DUDEK ALEKSANDER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWO‑USŁUGOWE OLBUT, Myszków, PL.
(72) DUDEK MARCIN
(54) Odkurzacz
(55)

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

10‑ 04
(11) 25126
(22) 2018 12 29
INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa, PL.
ANISZEWICZ ANDRZEJ
Przyrząd pomiarowy

(21) 27224

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

10‑ 04
(11) 25127
(22) 2018 12 29
INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa, PL.
ANISZEWICZ ANDRZEJ
Przyrząd pomiarowy

(21) 27225

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

10‑ 04
(11) 25128
(22) 2018 12 29
INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa, PL.
ANISZEWICZ ANDRZEJ
Przyrząd pomiarowy

(21) 27226

Nr 4/2019
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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10‑ 04
(11) 25129
(22) 2018 12 29
INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa, PL.
ANISZEWICZ ANDRZEJ
Przyrząd pomiarowy

(21) 27227

(51) 32‑ 00
(11) 25130
(22) 2018 12 31
(21) 27239
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(72) BROŻYNA STANISŁAW
(54) Graficzny znak reklamowy
(55)

(51) 19‑ 08
(11) 25131
(22) 2018 12 31
(21) 27240
(73) BARWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(72) BROŻYNA STANISŁAW
(54) Etykieta
(55)
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(51) 19‑ 08
(11) 25132
(22) 2018 12 31
(21) 27242
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) OLENKOWICZ‑TREMPAŁA PAULINA
(54) Zakładka do książki
(55)

(51) 31‑ 00
(11) 25133
(22) 2019 01 09
(21) 27258
(73) DUDEK ALEKSANDER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO‑USŁUGOWE OLBUT, Myszków, .
(72) DUDEK MARCIN
(54) Blender ręczny
(55)

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

02‑ 02
(11) 25134
(22) 2019 01 11
GRYCZ BEATA, Warszawa, PL.
GRYCZ BEATA
Spódnica

(21) 27277

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

07‑ 07
(11) 25135
(22) 2019 01 11
WYSOCKI RYSZARD, Jarosław, PL.
WYSOCKI RYSZARD
Lodówka turystyczna

(21) 27278
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(51) 09‑ 03
(11) 25136
(22) 2019 01 14
(73) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA,
Wysokie Mazowieckie, PL.
(72) SAPIŃSKI DARIUSZ
(54) Opakowanie na produkt mleczarski
(55)

(21) 27281

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

10‑ 04
(11) 25137
(22) 2018 12 29
INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa, PL.
ANISZEWICZ ANDRZEJ
Przyrząd pomiarowy

(21) 27233

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

25‑ 02
(11) 25138
(22) 2019 01 11
PICHETA TOMASZ, Strawczyn, PL.
PICHETA TOMASZ
Przęsło ogrodzeniowe

(21) 27279

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

Nr 4/2019

19‑ 08
(11) 25139
(22) 2018 09 17
ZARĘBSKA TERESA NATA, Gdańsk, PL.
ZARĘBSKA TERESA
Etykieta

(21) 26947

(51) 09‑ 03
(11) 25140
(22) 2018 11 20
(21) 27117
(73) MARIA ZIĘBIŃSKA, STANISŁAW ZIĘBIŃSKI ICE MASTRY
SPÓŁKA JAWNA, Czaniec, PL.
(72) ZIĘBIŃSKA MARIA
(54) Pojemnik na lody
(55)

121
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzoru
przemysłowego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru wzorów przemysłowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji
podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - przedmiot wzoru przemysłowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru przemysłowego oraz jego
miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo z rejestracji,

Nr 4/2019
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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.
19564 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA ZA‑
KŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpi‑
su: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA-KOMANDYTOWO AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
19564 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑
-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska
19575 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA ZA‑
KŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpi‑
su: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA-KOMANDYTOWO AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
19575 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑
-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska
19579 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSIŃSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA AKCYJNA ZA‑
KŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpi‑
su: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA-KOMANDYTOWO AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska
19579 2018 09 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROSINSKI PACKAGING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑
-AKCYJNA, Bielsko-Biała, Polska i dokonanie wpisu: ROSINSKI
PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, Polska
122
DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera numer zgłoszenia wzoru
przemysłowego.
25824
26045
26229
26279
26432

26459
26589
26676
26248
26428

26281
25971
26387
25937
26341
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04996 2018-02-27
04997 2018-02-26
05009 2018-02-13
05094 2018-02-05
05098 2018-02-27
05108 2018-02-25
05290 2018-02-03
05324 2018-02-27
05422 2018-02-20
07250 2014-04-20
07722 2009-02-23
08006 2009-06-23
08216 2009-09-20
11919 2012-03-09
13058 2018-02-12
13177 2018-02-18
13218 2018-02-01
13220 2018-02-15
13274 2018-02-18
13646 2018-02-21
15597 2014-12-29
17707 2016-03-10
18850 2017-04-15
19339 2017-10-22
19509 2018-01-23
19511 2018-01-02
19677 2018-02-01
19718 2018-02-08
19719 2018-02-08
19720 2018-02-08
19721 2018-02-08
19722 2018-02-08
19723 2018-02-08
19724 2018-02-08
19735 2018-02-12
19737 2018-02-01
19631 2018-01-08
19640 2018-01-15
19647 2018-01-30
19663 2018-01-14
19671 2018-01-23
19672 2018-01-23
19676 2018-01-24
19729 2018-01-01
19730 2018-01-04
19731 2018-01-11
19732 2018-01-28
19741 2018-02-07
19745 2018-02-11
19746 2018-02-11
19747 2018-02-12

19748 2018-02-12
19749 2018-02-13
19750 2018-02-13
19751 2018-02-13
19758 2018-02-14
19759 2018-02-14
19760 2018-02-14
19761 2018-02-14
19762 2018-02-14
19764 2018-02-14
19765 2018-02-14
19766 2018-02-14
19767 2018-02-14
19768 2018-02-14
19769 2018-02-14
19770 2018-02-15
19771 2018-02-15
19772 2018-02-19
19776 2018-02-19
19780 2018-02-19
19785 2018-02-19
19790 2018-02-26
19791 2018-02-26
19807 2018-02-15
19809 2018-02-18
19810 2018-02-18
19813 2018-02-22
19816 2018-02-25
19817 2018-02-25
19846 2018-02-22
19886 2018-01-31
19887 2018-01-31
19890 2018-01-17
19891 2018-02-14
19899 2018-02-25
19901 2018-02-25
19903 2018-02-27
19912 2018-02-15
19922 2018-02-25
19923 2018-02-25
19929 2018-01-17
19936 2018-02-14
19946 2018-02-25
19948 2018-02-27
19949 2018-02-27
19950 2018-02-28
19975 2018-01-30
21058 2018-01-26
09291 2011-06-10
16090 2014-07-31

25468
26414

123
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji
wzorów przemysłowych, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym uchylona lub zmieniona decyzja została
umieszczona, datę i treść decyzji, w której zmieniono decyzję
poprzednią.

04969 2018-02-21
04973 2018-02-24

23851 01/2018 2018 10 05 Uchylono decyzję o udzieleniu pra‑
wa z rejestracji.

DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI

04974 2018-02-24
04995 2018-02-27
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
UZNANA W POLSCE

(51) 12-08 (11) DM/200 371 (15) 05.12.2018
(45) 29.03.2019
(73) PSA AUTOMOBILES SA, 2-10 Boulevard de l’Europe, 78300
Paris (FR)
(54) 1. Pojazd mechaniczny, 2-3. Kratownice wlotu powietrza
do pojazdów, 4. Wyświetlacz i urządzenie kontrolujące do pojaz‑
dów, 5.Kierownica z wyświetlaczem do pojazdów
(55)

Nr 4/2019

Nr 4/2019
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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

126
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 316 101 do nr 317 100 oraz 286 044, 286 045, 286 046, 264 911)
(111) 264911
(220) 2011 10 24
(210) 391910
(151) 2018 11 29
(441) 2012 01 30
(732) INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MOTOGEN.PL
(540)

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 15.07.15, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie badania rynku, sondaże opinii pu‑
blicznej, zwłaszcza związane z tematyką motoryzacyjną, organizo‑
wanie targów i wystaw handlowych w celach handlowych i rekla‑
mowych dotyczących zagadnień motoryzacji, zarządzanie targami
i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, pozyskiwanie
danych do baz danych, systematyzowanie tych danych i zarządzanie
tymi danymi, zarządzanie zbiorami informatycznymi, organizowanie
i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów rekla‑
mowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych,
usługi reklamowe i promocyjne, dostarczanie informacji marketin‑
gowych, handlowych i statystycznych dotyczących biznesu, po‑
moc w nawiązywaniu sieci kontaktów handlowych, pośrednictwo
w kontaktach handlowych i gospodarczych, organizowanie i prowa‑
dzenie imprez biznesowych w celach handlowych i reklamowych,
usługi w zakresie marketingu i prezentacji, 41 wydawanie gazety
internetowej o charakterze branżowym, dotyczącym tematyki mo‑
toryzacyjnej i informacji, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie
motoryzacji, organizowanie eskpozycji, wystaw, seminariów, konfe‑
rencji, wykładów, grup dyskusyjnych związanych z tematyką moto‑
ryzacyjną, organizowanie zjazdów, pokazów i prezentacji osiągnięć
naukowo‑technicznych, w szczególności w zakresie techniki mo‑
toryzacyjnej, publikowanie tekstów innych niż o charakterze rekla‑
mowym, w tym czasopism branżowych i tematyce motoryzacyjnej

w formie tradycyjnej oraz z zastosowaniem sieci informatycznych
Internetu, obsługiwanie, uaktualnianie publikacji elektronicznych
dostarczanych do odbiorców drogą on‑line, nauczanie i szkolenia
kadr z zakresu motoryzacji, organizowanie konkursów edukacyjnych
zwłaszcza w dziedzinie techniki motoryzacyjnej i zaawansowanych
technologii, dostarczanie informacji, w tym informacji o charakterze
edukacyjnym i szkoleniowym za pomocą stron internetowych, dzia‑
łających w globalnej sieci komputerowej, reportaże, wywiady, usługi
radiowe i telewizyjne, publikowanie tekstów i fotografii, programy
telwizyjne lub radiowe poświęcone tematyce motoryzacyjnej, do‑
starczanie informacji z kraju i ze świata na temat imprez motoryza‑
cyjnych, nowości w tematyce motoryzacyjnej, testowania pojazdów
i akcesoriów, różnych wydarzeń ze świata dotyczących tej tematyki,
42 prowadzenie portali internetowych o charakterze branżowym,
w szczególności dotyczących tematyki motocykli, skuterów, quadów
i sportu samochodowego, administrowanie stronami komputerowy‑
mi (internetowymi).

(111) 286044
(220) 2015 10 26
(210) 448508
(151) 2018 09 11
(441) 2016 02 01
(732) KVBW PROPCO PL POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Półwiejska_2
(510), (511) 35 dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w zakre‑
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz‑
two w zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama, reklama za
pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi se‑
kretarskie, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, organizacja wystaw w celach handlowych i reklamo‑
wych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 administrowanie
nieruchomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa
w handlu nieruchomościami, dzierżawa majątku nieruchomego,
dzierżawa nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
oszacowanie [wycena] majątku nieruchomego, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku
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nieruchomego, ściąganie czynszów, wycena nieruchomości, wy‑
najmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], 37 budowa,
doradztwo inżynieryjne [budownictwo], rozbiórka budynków, nad‑
zór budowlany, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie
budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn, instalowanie drzwi i okien, instalowanie i napra‑
wa urządzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalo‑
wanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, malowanie, in‑
stalacja drzwi i okien, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo
zniszczonych, tapetowanie, 39 dostarczanie korespondencji, prze‑
syłek, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie],
wynajmowanie garaży, magazynowanie, magazynowanie elek‑
tronicznych nośników danych lub dokumentów, wynajmowanie
magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, prowadzenie
parkingów, dostarczanie przesyłek, składowanie, składowanie to‑
warów, dostarczanie towarów, zaopatrywanie w wodę, 43 kawiar‑
nie, restauracje, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia
[mityngi, narady], 45 dozór nocny, kontrola bagaży dla celów bez‑
pieczeństwa, monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłama‑
niowych, ochrona osobista, usługi w zakresie ochrony.

(111) 286045
(220) 2015 10 26
(210) 448513
(151) 2018 09 11
(441) 2016 02 01
(732) KVBW PROPCO PL POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PÓŁWIEJSKA_2
(540)

Kolor znaku: szary, fioletowy, czarny, biały
(531) 26.07.25, 24.17.25, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 35 dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama, reklama za pośred‑
nictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamo‑
wej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi sekretarskie,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, or‑
ganizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie
zbiorami informatycznym, 36 administrowanie nieruchomościami,
agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomo‑
ściami, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości,
zarządzanie majątkiem nieruchomym, oszacowanie [wycena] mająt‑
ku nieruchomego, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, po‑
średnictwo w sprawach majątku nieruchomego, ściąganie czynszów,
wycena nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nie‑
ruchomości], 37 budowa, doradztwo inżynieryjne [budownictwo],
rozbiórka budynków, nadzór budowlany, czyszczenie budynków od
wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien,
instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie drzwi i okien,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i na‑
prawa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych,
malowanie, instalacja drzwi i okien, regeneracja maszyn zużytych lub
częściowo zniszczonych, tapetowanie, 39 dostarczanie koresponden‑
cji, przesyłek, dostarczanie paczek, dostarczanie towarów [zaopa‑
trzenie], wynajmowanie garaży, magazynowanie, magazynowanie
elektronicznych nośników danych lub dokumentów, wynajmowanie
magazynów, wynajmowanie miejsc parkingowych, prowadzenie
parkingów, dostarczanie przesyłek, składowanie, składowanie towa‑
rów, dostarczanie towarów, zaopatrywanie w wodę, 43 kawiarnie, re‑
stauracje, usługi barowe, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi,
narady], 45 dozór nocny, kontrola bagaży dla celów bezpieczeństwa,
monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona
osobista, usługi w zakresie ochrony.
(111) 286046
(220) 2015 10 26
(210) 448514
(151) 2018 09 11
(441) 2016 02 01
(732) KVBW PROPCO PL POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

Nr 4/2019

(540) PÓŁWIEJSKA_2
(540)

Kolor znaku: różowy, niebieski, błękitny, fioletowy, biały, czarny
(531) 26.11.03, 26.04.02, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz‑
two w zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama, reklama za
pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, usługi se‑
kretarskie, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biu‑
rowego, organizacja wystaw w celach handlowych i reklamowych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 administrowanie nieru‑
chomościami, agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w han‑
dlu nieruchomościami, dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa
nieruchomości, zarządzanie majątkiem nieruchomym, oszacowanie
[wycena] majątku nieruchomego, pośrednictwo w obrocie nieru‑
chomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
ściąganie czynszów, wycena nieruchomości, wynajmowanie po‑
mieszczeń biurowych [nieruchomości], 37 budowa, doradztwo
inżynieryjne [budownictwo], rozbiórka budynków, nadzór budow‑
lany, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków
‑od zewnątrz, czyszczenie okien, instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa urzą‑
dzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, malowanie, instalacja drzwi
i okien, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych,
tapetowanie, 39 dostarczanie korespondencji, przesyłek, dostarcza‑
nie paczek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], wynajmowanie
garaży, magazynowanie, magazynowanie elektronicznych nośników
danych lub dokumentów, wynajmowanie magazynów, wynajmo‑
wanie miejsc parkingowych, prowadzenie parkingów, dostarczanie
przesyłek, składowanie, składowanie towarów, dostarczanie towa‑
rów, zaopatrywanie w wodę, 43 kawiarnie, restauracje, usługi baro‑
we, wynajmowanie sal na posiedzenia [mityngi, narady], 45 dozór
nocny, kontrola bagaży dla celów bezpieczeństwa, monitoring syste‑
mów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona osobista, usługi
w zakresie ochrony.
(111) 316101
(220) 2017 05 15
(210) 471685
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 09
(732) HANSPED TRANSPORT I SPEDYCJA A. HANUSIAK SPÓŁKA
JAWNA, Katowice, PL.
(540) hansped TRANSPORT I SPEDYCJA
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoniebieski
(531) 29.01.12, 24.15.02, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 39 dostarczanie towarów na zaopatrzenie, fracht, po‑
średnictwo frachtowe, usługi kierowcy, magazynowanie, wynajmo‑
wanie magazynów, pakowanie towarów, dostarczanie przesyłek,
przewożenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, usługi
rozładunku, rezerwacja transportu, transport samochodowy, spedy‑
cja, składowanie towarów, pośrednictwo w transporcie, wypożycza‑
nie ciężarówek.
(111) 316102
(220) 2018 02 27
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 482878

Nr 4/2019
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(540) iWIEM
(540)

(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, żółty, biały
(531) 26.01.03, 26.01.10, 26.01.18, 26.01.20, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe edukacyjne, eduka‑
cyjne materiały na zajęcia do pobrania, komputerowe bazy danych,
elektroniczne nośniki danych, w tym: magnetyczne i optyczne, kar‑
ty i taśmy magnetyczne, dyski, dyskietki, nośniki danych w postaci
pamięci komputerowej, audiowizualne urządzenia dydaktyczne, na‑
grane dyski kompaktowe, publikacje elektroniczne, 16 podręczniki,
książki, publikacje edukacyjne, materiały drukowane, drukowane in‑
strukcje dotyczące metod nauczania, biuletyny, gazety, albumy, ka‑
talogi, broszury, plakaty, naklejki, materiały, przyrządy do rysowania
i malowania, przybory do pisania, zakładki, kalendarze, artykuły pi‑
śmiennicze, bloczki do notowania, 35 pozyskiwanie danych dla kom‑
puterowych baz danych, systematyzacja danych komputerowych,
analizy i badania rynkowe, doradztwo rynkowe, administrowanie
programami wymiany kulturalnej i edukacyjnej, zarządzanie bazami
danych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych i re‑
klamowych, marketing, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji
tekstowej i obrazowej za pomocą komputerów, usługi w zakresie
poczty elektronicznej, usługi w zakresie udostępniania Internetu
dla forów dyskusyjnych, forów tematycznych, serwisów branżo‑
wych, stron internetowych, udostępnianie Internetu dla systemów
i programów komputerowych działających on‑line, platform infor‑
matycznych, usługi w zakresie przydzielania dostępu do systemów
i platform informatycznych, w tym internetowych systemów i plat‑
form informatycznych, usługi udostępniania on
‑line programów
komputerowych, usługi udostępniania programów komputerowych
działających w trybie on‑line, udostępnianie instalacji telekonferen‑
cyjnych do celów edukacyjnych, 41 usługi edukacyjne, nauczanie, or‑
ganizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, seminariów, kursów
i konkursów, udostępnianie publikacji elektronicznych, edukacyjne
usługi doradcze, organizowanie wykładów, opracowywanie pod‑
ręczników edukacyjnych, rozpowszechnianie materiałów edukacyj‑
nych, organizowanie imprez edukacyjnych, informacja o edukacji,
organizowanie imprez rozrywkowych, organizowanie webinariów.
(111) 316103
(220) 2018 04 03
(151) 2018 10 03
(441) 2018 06 18
(732) UNITAS Group s.r.o, Bratysława, SK.
(540) sushi time great food. fast
(540)
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(210) 482807

(531) 03.13.01, 27.05.01
(510), (511) 24 bielizna kąpielowa, z wyjątkiem odzieży, 25 bielizna
osobista, biustonosze, body [bielizna], bokserki, gorsety, gorsety
[bielizna damska], halki [bielizna], halki, półhalki, kąpielówki, kostiu‑
my kąpielowe, krótkie haleczki na ramiączkach, majtki, majtki dam‑
skie, piżamy, podwiązki, odzież, 40 krawiectwo.
(111) 316105
(220) 2018 03 08
(151) 2018 08 21
(441) 2018 04 30
(732) ZYGAN ANNA, Łaziska, PL.
(540) zypi smartfabric
(540)

(210) 483256

(531) 26.03.07, 26.04.11, 27.05.01
(510), (511) 10 odzież kompresyjna, odzież lecznicza dla ludzi, odzież
ochronna do celów medycznych, rękawy kompresyjne na kończyny do
użytku sportowego, nakolanniki w postaci opasek elastycznych, inne niż
artykuły sportowe, maski ochronne na twarz do użytku medycznego,
opaski uciskowe na kostkę do użytku medycznego, 24 dzianiny elastycz‑
ne na odzież sportową, dzianiny elastyczne na stroje gimnastyczne, mate‑
riały nietkane wykonane z włókien syntetycznych, 25 artykuły odzieżowe
dla wędkarzy, artykuły odzieżowe do uprawiania jeździectwa konnego,
inne niż kaski jeździeckie, bielizna termoaktywna, bielizna wchłaniająca
pot, czapki i czapeczki sportowe, funkcjonalne spodnie termoaktywne,
funkcjonalne koszulki termoaktywne, kombinezony jednoczęściowe dla
płetwonurków, kombinezony jednoczęściowe dla motocyklistów, komi‑
niarki dla narciarzy, kominiarki dla motocyklistów, kominiarki dla płetwo‑
nurków, odzież do jazdy na motocyklu, odzież do biegania, odzież dla ro‑
werzystów, odzież dla kierowców samochodowych, odzież triatlonowa,
odzież surfingowa, odzież robocza, odzież wojskowa z khaki, skarpetki
wchłaniające pot, skarpety termoaktywne, spodnie sportowe pochła‑
niające wilgoć, 28 artykuły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne,
artykuły gimnastyczne i sportowe, artykuły sportowe nie ujęte w innych
klasach, maski osłaniające twarz, do użytku sportowego, ochraniacze na
nadgarstki do użytku sportowego, ochraniacze dłoni do użytku sporto‑
wego, ochraniacze do uprawiania sportu, ochraniacze ciała do użytku
sportowego, ochraniacze nóg do użytku sportowego, ochraniacze na
ręce przystosowane do użytku sportowego, ochraniacze na ręce przysto‑
sowane do użytku podczas zajęć sportowych, rękawice do gier, rękawice
wykonane specjalnie do noszenia podczas uprawiania sportu, sportowe
ochraniacze na ręce do jazdy na rowerze, sportowe ochraniacze na nad‑
garstki do jazdy na rowerze, sportowe nałokietniki do jazdy na rowerze,
sportowe nakolanniki do jazdy na rowerze.
(111) 316106
(220) 2018 03 30
(210) 484306
(151) 2018 08 21
(441) 2018 05 07
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze‑Helenka, PL.
(540) RAPTOPUR VC 100
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, jasnoszary, biały
(531) 26.01.04, 26.11.02, 29.01.14, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 29 rybne potrawy, 30 sushi, 39 dostarczanie towarów,
43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem.
(111) 316104
(220) 2018 03 08
(151) 2018 08 20
(441) 2018 04 30
(732) KOTYNIA EWA NESSA, Danków, PL.
(540) nessa

(210) 483255

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 25.07.03, 12.03.03, 12.03.04, 14.03.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele my‑
jące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizują‑
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ce i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki i preparaty
czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące do powierzchni
wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia naczyń, środki do my‑
cia sprzętów gastronomicznych, detergenty do zmywarek, środki do
czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny
do podłóg, pasty do podłóg i mebli, preparaty do zmywania pasty do
podłóg, preparaty konserwujące do podłóg, preparaty antystatyczne
do celów domowych, preparaty do polerowania, środki do nadawa‑
nia połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania
kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do od‑
tłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, prepara‑
ty do usuwania rdzy, preparaty do odwapniania i odkamieniania do
celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia,
rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanaliza‑
cyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów
i toalet, preparaty czyszczące do piekarników, preparaty czyszczące
do samochodów, szampony samochodowe, preparaty do czyszcze‑
nia szkła i luster, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do prania,
odplamiacze, zmiękczacze do tkanin, dodatki do prania, preparaty
do wybielania, krochmal do prania, preparaty do prania do suszarek,
preparaty czyszczące do dywanów, produkty toaletowe, środki za‑
pachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary
z lub bez składników dezynfekujących.

(111) 316107
(220) 2017 05 25
(210) 472145
(151) 2018 08 20
(441) 2018 04 30
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) Long4Lashes
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skó‑
ry, preparaty przeciwsłoneczne, preparaty po opalaniu, mydła, środ‑
ki do mycia i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, kosmetyki do rzęs,
kosmetyki do brwi, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do
pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki koloro‑
we, tusze do rzęs, stylizatory do brwi w postaci ołówka, żelu, kremu,
proszku, cieni, sztuczne rzęsy, odżywki do rzęs, serum przyspieszają‑
ce wzrost rzęs i brwi, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty do pielę‑
gnacji skóry do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry do
celów leczniczych, tusze do rzęs do celów lecznichych, odżywki do
rzęs do celów leczniczych, preparaty do rzęs do celów leczniczych,
preparaty na porost rzęs do celów leczniczych, preparaty do brwi co
celów leczniczych, preparaty na porost brwi do celów leczniczych,
preparaty na porost włosów do celów leczniczych, preparaty na po‑
rost paznokci do celów leczniczych, podkłady do celów leczniczych,
pudry do celów leczniczych.
(111) 316108
(220) 2018 02 16
(210) 482463
(151) 2018 09 28
(441) 2018 06 11
(732) OBRÓBKA METALI DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) D DETAL r. zał 1982
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 6 wyroby metalowe dla budownictwa, konstrukcje me‑
talowe, sakralne wyroby metalowe, meble metalowe, metalowe ele‑
menty wyposażenia wnętrz, drzwi metalowe, ogrodzenia metalowe,
balustrady, bramy, kraty, metalowe przedmioty użytku domowego,
uchwyty metalowe, 35 sprzedaż: metali i rud metali, drewna, wyrobów
metalowych dla budownictwa, balustrad, konstrukcji metalowych,
sakralnych wyrobów metalowych, mebli metalowych, drzwi metalo‑
wych, elementów wyposażenia wnętrz, ogrodzeń metalowych, bram,
krat, kluczy, metalowych przedmiotów użytku domowego, materia‑
łów budowlanych, materiałów instalacyjnych, uchwytów metalowych,
wyrobów metalowych łączonych ze szkłem, wyrobów metalowych łą‑
czonych z drewnem, wyrobów metalowych łączonych z tworzywami
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sztucznymi, sprzedaż profesjonalnych urządzeń i narzędzi służących
do obróbki wyrobów metalowych, drewna, szkła, tworzyw sztucznych,
obróbki plastycznej metalu oraz obróbki skrawaniem, sprzedaż wypo‑
sażenia mieszkań i lokali użytkowych, usługi związane z dystrybucją
wyrobów metalowych, maszyn i urządzeń przez Internet, publikowanie
tekstów reklamowych, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów re‑
klamowych, prowadzenie komputerowych baz danych, usługi agencji
importowo‑eksportowych, usługi związane z prowadzeniem przedsta‑
wicielstw podmiotów zagranicznych, 40 obróbka metalu skrawaniem,
obróbka metalu plastyczna, kucie, spawanie, obróbka drewna, obróbka
szkła, obróbka tworzyw sztucznych, 42 projektowanie form przemy‑
słowych, wzornictwo przemysłowe, aranżacja i projektowanie wnętrz,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie techniczne, usługi inży‑
nieryjne, opracowywanie projektów technicznych.

(111) 316109
(220) 2018 01 18
(210) 481286
(151) 2018 10 23
(441) 2018 04 16
(732) AEROKLUB NOWYCH TECHNOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielec, PL.
(540) KRZYŻÓWKI Z KORONĄ
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny, złoty, żółty, pomarańczowy,
czerwony, fioletowy, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 24.09.02, 26.04.02, 26.01.02, 01.01.01
(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) 316110
(220) 2016 03 01
(210) 453013
(151) 2018 11 27
(441) 2016 06 06
(732) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,, .
(540) Myconafine 1%
(510), (511) 5 leki, suplementy diety do celów medycznych, środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów me‑
dycznych (dla ludzi), materiały, bandaże, plastry opatrunkowe, implan‑
ty chirurgiczne, aerozole chłodzące do celów medycznych, preparaty
bakteriologiczne do celów medycznych, preparaty bakteryjne do ce‑
lów medycznych, balsamy do użytku medycznego, preparaty biolo‑
giczne do celów medycznych, biologiczne kultury tkankowe do celów
medycznych, bransolety do celów medycznych, chusteczki do celów
medycznych, gaza opatrunkowa, gazy do celów medycznych, gąbka
do ran, kompresy, okłady, plastry samoprzylepne, plastry do celów
medycznych, 10 rozpylacze aerozoli do celów medycznych, aparatura
do analizy do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory ban‑
daży, aplikatory do leków, aplikatory do preparatów antyseptycznych,
aplikatory do preparatów farmaceutycznych, aplikatory do prepara‑
tów antybakteryjnych, ręczne spraye do celów medycznych, spraye
[aerozole] do celów medycznych, inhalatory, inhalatory tlenowe do
celów medycznych, bandaże elastyczne, bandaże gipsowe, butelki dla
niemowląt, smoczki do butelek dla niemowląt, zamknięcia do butelek
dla niemowląt, gorsety do celów leczniczych, gryzaki dla ząbkują‑
cych dzieci, igły co celów medycznych, inkubatory dla noworodków,
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inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory do
wstrzykiwań, butelki do karmienia, kompresory stosowane w chirur‑
gii, lekarskie przyborniki, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania
leków, nici chirurgiczne, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące, opa‑
ski usztywniające stawy, opaski, bandaże przepuklinowe, poduszki do
celów leczniczych, przyborniki na instrumenty medyczne, rozpylacze
do celów leczniczych, smoczki, smoczki do butelek do karmienia,
smoczki dziecięce, strzykawki do celów medycznych, strzykawki do
cewki moczowej, strzykawki do użytku medycznego, strzykawki do
zastrzyków, strzykawki domaciczne, strzykawki dopochwowe, strzy‑
kawki podskórne, szczoteczki do czyszczenia języka, szczoteczki do
czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne,
termoelektryczne kompresy stosowane w chirurgii, termometry do
celów medycznych, zamknięcia do butelek do karmienia, igły do zszy‑
wania, materiały do zszywania, kremy o statusie wyrobu medycznego.

(111) 316111
(220) 2018 04 11
(210) 484662
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 09
(732) POMERANIAN TIMBER SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, PL.
(540) POMERANIAN TIMBER
(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 wielowarstwo‑
we, drewno półobrobione, budowlane (drewno-), drewno zakon‑
serwowane [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 drewnopo‑
dobnych), drewno do użytku w budownictwie, 31 surowe drewno,
drewno okrągłe, drewno niesezonowane, drewno nieobrobione,
drewno nieokorowane.
(111) 316112
(220) 2018 04 11
(210) 484669
(151) 2018 11 09
(441) 2018 07 09
(732) POMERANIAN TIMBER SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, PL.
(540) POMERANIAN BEECH
(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 wielowarstwo‑
we, drewno półobrobione, budowlane (drewno-), drewno zakon‑
serwowane [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 drewnopo‑
dobnych), drewno do użytku w budownictwie, 31 surowe drewno,
drewno okrągłe, drewno niesezonowane, drewno nieobrobione,
drewno nieokorowane.
(111) 316113
(220) 2018 04 11
(210) 484671
(151) 2018 11 09
(441) 2018 07 09
(732) POMERANIAN TIMBER SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, PL.
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(540) POM
(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 wielowarstwo‑
we, drewno półobrobione, budowlane (drewno-), drewno zakon‑
serwowane [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 drewnopo‑
dobnych), drewno do użytku w budownictwie, 31 surowe drewno,
drewno okrągłe, drewno niesezonowane, drewno nieobrobione,
drewno nieokorowane.
(111) 316114
(220) 2015 05 29
(210) 443121
(151) 2016 12 20
(441) 2015 09 14
(732) SEROCKA MAŁGORZATA CENTRUM OBUWIA DZIECIĘCEGO
‑KRASNAL, Toruń, PL.
(540) KRASNAL ORTO
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, fioletowy, żółty, biały,
ciemnoniebieski, zielony, beżowy
(531) 04.05.05, 09.09.01, 09.09.03, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 10 wkładki do butów przeciwko płaskostopiu, wkład‑
ki ortopedyczne, usztywniające wkładki ortopedyczne do obuwia,
ortopedyczne obuwie, profilaktyczne wkładki do butów, profilak‑
tyczne obuwie dla dzieci, 25 buty, buty sportowe, buty sznurowane,
kalosze, kamasze, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie,
obuwie plażowe, obuwie sportowe, podeszwy butów, półbuty, san‑
dały, sandały kąpielowe, obuwie dziecięce, buty dla dzieci, 35 dys‑
trybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), dekoracja wystaw sklepowych, detaliczny handel jako
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz‑
nej, prowadzenie sklepów branży obuwniczej, sprzedaż i promocja
sprzedaży obuwia dziecięcego przez Internet, reklama .
(111) 316115
(220) 2015 09 02
(210) 446553
(151) 2016 12 12
(441) 2015 12 07
(732) MACIEJEWSKI JACEK JACO, Warszawa, PL.
(540) ATOPIKS
(510), (511) 3 balsam do skóry, krem do twarzy, szampon, płyn do
kąpieli, krem do rąk, 16 wydawnictwa książkowe.
(111) 316116
(220) 2015 09 07
(210) 446694
(151) 2017 03 23
(441) 2015 12 07
(732) SIEWIERSKI MARIUSZ GLOBAL SERVICE MANAGEMENT M.S.,
Warszawa, PL.
(540) Forma.fit
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.02, 05.03.14
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon‑
serwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, dżemy,
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kompoty, jaja, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie
ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, na‑
siona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód.

(111) 316117
(220) 2015 12 14
(210) 450386
(151) 2016 09 30
(441) 2016 03 14
(732) ARCHIWUM LEWAK SPÓŁKA JAWNA, Lublin, PL.
(540) S W
(540)

(531) 03.04.01, 03.04.02, 03.04.24, 03.04.26, 26.15.09, 27.05.01,
26.01.03, 26.01.15
(510), (511) 43 restauracje.
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przystosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przy‑
stosowane do celów medycznych.

(111) 316120
(220) 2016 03 25
(210) 454104
(151) 2017 02 06
(441) 2016 07 04
(732) CENATORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Urban.one
(510), (511) 36 usługi w zakresie wykonywania analiz finansowych,
usługi w zakresie wyceny nieruchomości i majątku, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, doradztwo finansowe, usługi
finansowe, finansowa wycena nieruchomości, 42 usługi w zakresie
tworzenia banku danych dotyczących kupna‑sprzedaży nierucho‑
mości, projektowanie systemów komputerowych do weryfikacji
wartości nieruchomości, projektowanie oprogramowania kompute‑
rowego.
(111) 316121
(220) 2016 03 25
(151) 2017 02 06
(441) 2016 07 04
(732) CENATORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) U1
(540)

(210) 454110

(111) 316118
(220) 2016 01 25
(210) 451629
(151) 2016 11 30
(441) 2016 04 25
(732) STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY FOOTBALL PROJECT,
Suszec, PL.
(540) FOOTBALL PROJECT KREUJEMY MŁODYCH MISTRZÓW
(540)
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie wykonywania analiz finansowych,
usługi w zakresie wyceny nieruchomości i majątku, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, doradztwo finansowe, usługi
finansowe, finansowa wycena nieruchomości, 42 usługi w zakresie
tworzenia banku danych dotyczących kupna‑sprzedaży nierucho‑
mości, projektowanie systemów komputerowych do weryfikacji
wartości nieruchomości, projektowanie oprogramowania kompute‑
rowego.
Kolor znaku: jasnozloty, ciemnozłoty, niebieski, czarny, biały,
szary
(531) 01.01.05, 21.03.01, 24.01.05, 24.01.17, 24.01.20, 26.11.03,
26.11.08, 26.11.12, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 16 długopisy, kalendarze, ulotki, foldery, teczki papiero‑
we i z tektury, karty piłkarzy, plakaty, butony, koperty, papier firmo‑
wy, identyfikatory, bilety, karnety, torby papierowe, naklejki papie‑
rowe, chorągiewki papierowe, banery papierowe, koperty, papiery
firmowe, 25 odzież, bielizna osobista, odzież sportowa i rekreacyjna,
nakrycia głowy, daszki przeciwsłoneczne, szaliki, chusty, szarfy, kra‑
waty, kapelusze od słońca, obuwie, 41 organizacja i uczestnictwo
w zawodach sportowych profesjonalnych i amatorskich, organizo‑
wanie festynów i innych imprez sportowo‑rekreacyjno‑kulturalno
‑rozrywkowych, działalność wydawnicza, szkolenia, kursy, produkcja
filmów, usługi w zakresie rekreacji.
(111) 316119
(220) 2016 03 15
(151) 2016 12 06
(441) 2016 06 20
(732) PHARMNEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) UROZAX
(540)

(210) 453720

Kolor znaku: czerwony, zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty witaminowe i mineralne, preparaty farma‑
ceutyczne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi i zwie‑
rząt, preparaty chemiczno‑farmaceutyczne, dietetyczna żywność

(111) 316122
(220) 2016 09 05
(210) 461127
(151) 2017 02 09
(441) 2016 10 24
(732) TACTICA PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) SKURCZ BLOKER
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryj‑
ne, aerozole chłodzące do celów medycznych, białkowe suplementy
diety, cukierki do celów leczniczych, dietetyczna żywność przystoso‑
wana do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki
do użytku medycznego, leki pomocnicze, leki wzmacniające, maści
do celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, odżywcze
suplementy diety, płyny farmaceutyczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, preparaty witaminowe, przeciwbólowe środki, syropy do użytku
farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, 10 aparaty
i instrumenty medyczne, buteleczki z kroplomierzem do celów lecz‑
niczych, inhalatory, rozpylacze do celów leczniczych, urządzenia roz‑
pylające do aerozoli do celów medycznych .
(111) 316123
(220) 2016 09 26
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) AH HARDT SPÓŁKA JAWNA, Cholerzyn, PL.

(210) 461953
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(540) AH
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, czarny, biały
(531) 01.15.03, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 piorunochrony, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa to‑
warów obejmujących wyroby metalowe jak: drut, bednarka, śruby,
nakrętki, blachy, pręty, prościarki do drutu i bednarki, kable i przewo‑
dy elektryczne, osprzęt elektryczny i odgromowy, podzespoły kom‑
puterowe i elektryczne, 37 usługi w zakresie montażu instalacji elek‑
trycznych i odgromowych, usługi w zakresie montażu i demontażu
konstrukcji stalowych, rusztowań, usługi zakresie rozbiórki budyn‑
ków, usługi malarskie, szklarskie, sprzątanie budynków i obiektów
przemysłowych, odśnieżanie dachów, 40 usługi produkcji elemen‑
tów plastikowych na wtryskarkach na zamówienie .
(111) 316124
(220) 2017 05 22
(210) 471976
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 13
(732) POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) INNVENTO
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, pomoc i do‑
radztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami
w sektorze energetycznym, wsparcie w dziedzinie promocji bizne‑
su, wsparcie w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, wsparcie
i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej
organizacji, doradztwo w zakresie administrowania i zarządzania
działalnością gospodarczą, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej,
usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], usłu‑
gi księgowe i rachunkowe, 36 pozyskiwanie funduszy dla rozwoju
nowych technologii, konsultacje finansowe w sektorze energetyki,
konsultacje dotyczące finansowania projektów energetycznych,
pośrednictwo w zakresie inwestycji finansowych w firmy energe‑
tyczne, wynajem powierzchni biurowej, 41 usługi edukacyjne doty‑
czące nowych technologii w zakresie pozyskiwania energii cieplnej,
publikowanie i wydawanie prac naukowych związanych z nowymi
technologiami pozyskiwania energii cieplnej, szkolenia w zakre‑
sie bezpieczeństwa w technologii wiercenia, nauczanie i szkolenia
w dziedzinie biznesu, przemysłu i nowych technologii pozyskiwania
energii cieplnej, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie sprze‑
daży paliw, paliw gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej
i produktów ropopochodnych i energetycznych oraz pojazdów,
w zakresie badania rynku i opinii publicznej, w zakresie przetwa‑
rzania danych i zarządzania nimi, usługi edukacyjne i szkoleniowe
w zakresie usług finansowych oraz ubezpieczeniowych, w zakresie
usług budowlanych i instalacyjnych, usługi edukacyjne i szkolenio‑
we w zakresie montażu i naprawy instalacji grzewczych, gazowych,
wentylacyjnych, w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, w zakresie
usług stacji paliw i autogazu, w zakresie eksploatacji złóż ropy nafto‑
wej i gazu ziemnego, w zakresie budowy i konserwacji rurociągów
i gazociągów, w zakresie wykonywania robót budowlanych obiek‑
tów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektro‑
trakcyjnych i telekomunikacyjno‑przesyłowych, usługi edukacyjne
i szkoleniowe w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw, energii, cie‑
pła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów ropopochodnych
i gazopochodnych, w zakresie transportu poprzez rurociągi, usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie bezzbiornikowego magazyno‑
wania gazu ziemnego i składowania odpadów w złożach, w zakresie
wytwarzania energii, w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz
ropy naftowej i produktów jej rafinacji, w zakresie wytwarzania pro‑
duktów rafinacji, w zakresie wytwarzania paliw, usługi edukacyjne
i szkoleniowe w zakresie produkcji ciepła, w zakresie badań, prac
badawczych i ekspertyz naukowych i technicznych oraz projekto‑
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wania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, w zakresie
planowania urbanistycznego, w zakresie poszukiwań geologicznych,
w szczególności ropy naftowej i gazu ziemnego, w zakresie usług
geodezyjnych i kartograficznych, 42 badania technologiczne, do‑
radztwo technologiczne, analizy w zakresie inżynierii technologicz‑
nej, doradztwo w zakresie realizowania projektów technologicznych,
przygotowywanie raportów dotyczących badań technologicznych,
opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, usługi inży‑
nieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, usługi w zakresie
udzielania informacji technologicznych, usługi w zakresie testów
bezpieczeństwa technologicznego, usługi doradztwa w dziedzinie
rozwoju technologicznego, doradztwo technologiczne w zakresie
produkcji i używania energii, usługi doradztwa technologicznego
w dziedzinie generowania energii alternatywnych, doradztwo zwią‑
zane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd
i energię, analizy technologiczne związane z zapotrzebowaniem na
energię i prąd osób trzecich, audyt energetyczny, badania w dzie‑
dzinie energii, profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem
energii, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do za‑
rządzania energią, prowadzenie badań i opracowywanie projektów
technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł
energii, udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowa‑
niami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania natu‑
ralnych źródeł energii, 45 doradztwo prawne, licencjonowanie praw
autorskich, usługi prawne w zakresie licencjonowania patentów,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(111) 316125
(220) 2017 05 22
(210) 471977
(151) 2018 03 15
(441) 2017 11 13
(732) POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) InnVento
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01, 29.01.04
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie zarządzania działalnością
gospodarczą w dziedzinie technologii informacyjnej, pomoc i do‑
radztwo w zakresie zarządzania biznesowego przedsiębiorstwami
w sektorze energetycznym, wsparcie w dziedzinie promocji bizne‑
su, wsparcie w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa, wsparcie
i doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą i jej
organizacji, doradztwo w zakresie administrowania i zarządzania
działalnością gospodarczą, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
administrowanie dotyczące planowania działalności gospodarczej,
usługi w zakresie administracji biurowej [dla osób trzecich], usłu‑
gi księgowe i rachunkowe, 36 pozyskiwanie funduszy dla rozwoju
nowych technologii, konsultacje finansowe w sektorze energetyki,
konsultacje dotyczące finansowania projektów energetycznych,
pośrednictwo w zakresie inwestycji finansowych w firmy energe‑
tyczne, wynajem powierzchni biurowej, 41 usługi edukacyjne doty‑
czące nowych technologii w zakresie pozyskiwania energii cieplnej,
publikowanie i wydawanie prac naukowych związanych z nowymi
technologiami pozyskiwania energii cieplnej, szkolenia w zakre‑
sie bezpieczeństwa w technologii wiercenia, nauczanie i szkolenia
w dziedzinie biznesu, przemysłu i nowych technologii pozyskiwania
energii cieplnej, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie sprze‑
daży paliw, paliw gazowych, gazu ziemnego oraz ropy naftowej
i produktów ropopochodnych i energetycznych oraz pojazdów,
w zakresie badania rynku i opinii publicznej, w zakresie przetwa‑
rzania danych i zarządzania nimi, usługi edukacyjne i szkoleniowe
w zakresie usług finansowych oraz ubezpieczeniowych, w zakresie
usług budowlanych i instalacyjnych, usługi edukacyjne i szkolenio‑
we w zakresie montażu i naprawy instalacji grzewczych, gazowych,
wentylacyjnych, w zakresie obsługi i naprawy pojazdów, w zakresie
usług stacji paliw i autogazu, w zakresie eksploatacji złóż ropy nafto‑
wej i gazu ziemnego, w zakresie budowy i konserwacji rurociągów
i gazociągów, w zakresie wykonywania robót budowlanych obiek‑
tów liniowych, rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektro‑
trakcyjnych i telekomunikacyjno‑przesyłowych, usługi edukacyjne
i szkoleniowe w zakresie dystrybucji i przesyłu paliw, energii, cie‑
pła, gazu ziemnego, gazu płynnego i produktów ropopochodnych
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i gazopochodnych, w zakresie transportu poprzez rurociągi, usługi
edukacyjne i szkoleniowe w zakresie bezzbiornikowego magazyno‑
wania gazu ziemnego i składowania odpadów w złożach, w zakresie
wytwarzania energii, w zakresie przetwarzania gazu ziemnego oraz
ropy naftowej i produktów jej rafinacji, w zakresie wytwarzania pro‑
duktów rafinacji, w zakresie wytwarzania paliw, usługi edukacyjne
i szkoleniowe w zakresie produkcji ciepła, w zakresie badań, prac
badawczych i ekspertyz naukowych i technicznych oraz projekto‑
wania inżynierskiego, budowlanego i technologicznego, w zakresie
planowania urbanistycznego, w zakresie poszukiwań geologicznych,
w szczególności ropy naftowej i gazu ziemnego, w zakresie usług
geodezyjnych i kartograficznych, 42 badania technologiczne, do‑
radztwo technologiczne, analizy w zakresie inżynierii technologicz‑
nej, doradztwo w zakresie realizowania projektów technologicznych,
przygotowywanie raportów dotyczących badań technologicznych,
opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, usługi inży‑
nieryjne w dziedzinie technologii energetycznej, usługi w zakresie
udzielania informacji technologicznych, usługi w zakresie testów
bezpieczeństwa technologicznego, usługi doradztwa w dziedzinie
rozwoju technologicznego, doradztwo technologiczne w zakresie
produkcji i używania energii, usługi doradztwa technologicznego
w dziedzinie generowania energii alternatywnych, doradztwo zwią‑
zane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia w prąd
i energię, analizy technologiczne związane z zapotrzebowaniem na
energię i prąd osób trzecich, audyt energetyczny, badania w dzie‑
dzinie energii, profesjonalne doradztwo związane z zachowaniem
energii, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do za‑
rządzania energią, prowadzenie badań i opracowywanie projektów
technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł
energii, udzielanie informacji związanych z badaniami i opracowa‑
niami projektów technicznych dotyczących wykorzystywania natu‑
ralnych źródeł energii, 45 doradztwo prawne, licencjonowanie praw
autorskich, usługi prawne w zakresie licencjonowania patentów,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.

(111) 316126
(220) 2017 07 13
(210) 474038
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) IBUM
(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy, biały, srebrny, zielony
(531) 19.13.21, 26.11.21, 01.15.09, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki przeciwmigrenowe,
tabletki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycz‑
nych, przeciwbólowe środki.
(111) 316127
(220) 2018 03 22
(210) 483919
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) SUŁAWA PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE VENTI, Mazańcowice, PL.
(540) VENTI
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, pomarańczowy, biały
(531) 26.03.05, 26.03.22, 26.04.01, 26.04.03, 26.04.18, 26.11.05,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.14
(510), (511) 11 lampy klasyczne, lampy kryształowe, plafoniery, lam‑
py akrylowe, lampy modelowane, plafoniery nowoczesne, kinkiety,
lampy biurkowe, abażury, klosze do lamp, lampy elektryczne, lampy
oświetleniowe, latarnie oświetleniowe, latarnie weneckie, obudo‑
wy lamp, oprawki do lamp elektrycznych, osłony do lamp, przyrzą‑
dy ochronne do oświetlenia, urządzenia i instalacje do oświetlenia,
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oświetlenie sufitowe, zawieszenia do lamp, żarówki oświetleniowe,
35 usługi w zakresie sprzedaży, usługi w zakresie franchisingu, do‑
radztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością go‑
spodarczą, promocja i reklama, organizowanie pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie sklepami detalicz‑
nymi, hurtowymi, internetowymi, usługi reklamowe, usługi reklamy
za pośrednictwem środków masowego przekazu: Internet, radio, te‑
lewizja, dystrybucja materiałów reklamowych.

(111) 316128
(220) 2018 05 17
(210) 486051
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) GAŁCZYŃSKI JERZY, Kraków, PL.
(540) GAŁCZYŃSKI
(510), (511) 25 garnitury wizytowe, garnitury damskie, garnitury mę‑
skie, garnitury wieczorowe, garnitury ze skóry, garnitury trzyczęścio‑
we [odzież], garnitury w sportowym stylu, odzież, garnitury, spodnie,
spodnie przeciwdeszczowe, spodnie nieprzemakalne, spodnie gol‑
fowe, eleganckie spodnie, bryczesy [spodnie], spodnie wierzchnie,
spodnie skórzane, spodnie dresowe, spodnie dziecięce, spodnie
sportowe, spodnie sztruksowe, spódnico‑spodnie, koszule, koszule
codzienne, koszule sportowe, koszule eleganckie, koszule zapinane,
koszule z kołnierzykiem, koszule do garniturów, koszule z dzianiny,
koszule z krótkimi rękawami, koszule niezapięte pod szyją, krawaty,
jedwabne krawaty, fulary [ozdobne krawaty], skarpety do kostek,
skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], swetry, swetry rozpina‑
ne, swetry polo, swetry marynarskie, swetry bez rękawów, swetry
z golfem, płaszcze, peleryny [płaszcze], płaszcze skórzane, płaszcze
wieczorowe, płaszcze futrzane, płaszcze przeciwdeszczowe, płasz‑
cze mundurowe [zimowe], płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do
samochodu], płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze ze skóry owczej,
kurtki, długie kurtki, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki safari, kurt‑
ki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki wiatrówki, kurtki przeciwdesz‑
czowe, kurtki skórzane, kurtki motocyklowe, kurtki sportowe, kurtki
futrzane, kurtki nieprzemakalne, kurtki zamszowe, kurtki puchowe,
podkoszulki, podkoszulki sportowe, podkoszulki bez rękawów, pod‑
koszulki z długimi rękawami, muszki, czapki futrzane, czapki wełnia‑
ne, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki [nakrycia głowy], czapki
z daszkiem, czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki i cza‑
peczki sportowe, bielizna osobista, bielizna, suspensorium [bielizna
osobista], bielizna [część garderoby], bielizna wchłaniająca pot, buty,
buty płócienne, buty marynarskie, buty wsuwane, buty sznurowane,
buty zimowe, buty skórzane, paski, paski tekstylne, paski do smokin‑
gów, paski skórzane [odzież], paski z materiału, kapelusze, cylindry
[kapelusze], apaszki, blezery, figi, szorty i slipy, kąpielówki, odzież
wierzchnia dla mężczyzn, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry,
palta, prochowce, pulowery, pulowery z kapturem, smokingi, stroje
do użytku handlowego, trencze, żakiety męskie, spódnice, żakie‑
ty damskie, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej związa‑
ne ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą butów, usługi sprzedaży hurtowej
związane ze sprzedażą butów, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie sklepów detalicz‑
nych w branży odzieżowej, 40 krawiectwo, krawiectwo lub krawiec‑
two lekkie, aplikacja monogramów na odzież, formowanie teksty‑
liów, produkcja rzemieślnicza odzieży na zamówienie i montowanie
wykonanych elementów, hafciarstwo, krojenie tkanin, obrębianie
tkanin, przeróbki odzieży, robótki ręczne i krawiectwo, szycie (pro‑
dukcja na zamówienie).
(111) 316129
(220) 2018 03 22
(210) 483884
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) SUŁAWA PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE VENTI, Mazańcowice, PL.
(540) VENTI
(510), (511) 11 lampy klasyczne, lampy kryształowe, plafoniery, lam‑
py akrylowe, lampy modelowane, plafoniery nowoczesne, kinkiety,
lampy biurkowe, abażury, klosze do lamp, lampy elektryczne, lampy
oświetleniowe, latarnie oświetleniowe, latarnie weneckie, obudo‑
wy lamp, oprawki do lamp elektrycznych, osłony do lamp, przyrzą‑
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dy ochronne do oświetlenia, urządzenia i instalacje do oświetlenia,
oświetlenie sufitowe, zawieszenia do lamp, żarówki oświetleniowe,
35 usługi w zakresie sprzedaży, usługi w zakresie franchisingu, do‑
radztwo w zakresie organizowania i zarządzania działalnością go‑
spodarczą, promocja i reklama, organizowanie pokazów i wystaw
w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie sklepami detalicz‑
nymi, hurtowymi, internetowymi, usługi reklamowe, usługi reklamy
za pośrednictwem środków masowego przekazu: Internet, radio, te‑
lewizja, dystrybucja materiałów reklamowych.

(111) 316130
(220) 2018 03 05
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) JĘDRZEJCZAK MARIUSZ, Łódź, PL.
(540) RB
(540)

(210) 483072

Kolor znaku: czarny, biały, bordowy
(531) 01.01.02, 01.01.10, 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24, 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 działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnia‑
nie materiałów reklamowych, zarządzanie działalnością gospodar‑
czą, usługi sprzedaży artykułów żywnościowych, 43 usługi barowe,
przygotowywanie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce
konsumpcji, organizowanie przyjęć, koktajli w celach gastronomicz‑
nych, prowadzenie lokali gastronomicznych, usługi w zakresie pro‑
wadzenia pizzerii, restauracji, usługi prowadzenia klubów w zakresie
dostarczania żywności i napojów, bary szybkiej obsługi, usługi cate‑
ringowe, restauracje samoobsługowe, snack‑bary, stołówki, obsługa
gastronomiczna kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, kon‑
kursów rozrywkowych.
(111) 316131
(220) 2017 10 12
(210) 477600
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 09
(732) NELFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czeladź, PL.
(540) Żel do higieny intymnej SREBRO intima NelFARMA
(540)

Kolor znaku: srebrny, ciemnoróżowy, ciemnoróżowy
(531) 02.03.02, 05.03.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.13,
26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 3 aerozole do gardła [nielecznicze], balsam do cery z wy‑
pryskami, balsam do ciała, balsam po goleniu, balsamy do celów ko‑
smetycznych, balsamy do ciała, balsamy do golenia, balsamy do stóp
(nielecznicze-), chusteczki do twarzy nasączane kosmetykami, chus‑
teczki jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twa‑
rzy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasą‑
czane preparatami kosmetycznymi, chusteczki nasączone olejkami
eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone prepa‑
ratem do oczyszczania skóry, chusteczki nasączone preparatami czysz‑
czącymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu,
chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, chus‑
teczki oczyszczające do higieny intymnej dla kobiet, chusteczki perfu‑
mowane, chusteczki pielęgnacyjne dla niemowląt, chusteczki zawiera‑
jące preparaty czyszczące, emulsje do ciała, emulsje do depilacji,
emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, emulsje do twarzy [do
użytku kosmetycznego], emulsje na dzień, emulsje po goleniu, kosme‑
tyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do
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pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do
użytku osobistego, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki i preparaty ko‑
smetyczne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki
w postaci płynów, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki
zawierające pantenol, kostki mydła do czyszczenia do użytku domowe‑
go, kostki mydła do mycia ciała, kremowe mydło do ciała, kremy do cia‑
ła, kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, kremy
do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do skóry, kremy, emulsje i żele
nawilżające, maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry
[kosmetyki], maseczki do twarzy, maseczki do twarzy, do celów toaleto‑
wych, maseczki oczyszczające, maseczki zwężające pory stosowane
jako kosmetyki, mgiełki do ciała, mleczka do ciała, mleczka do demaki‑
jażu, mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka kosmetyczne, mleczka
oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczko do demakijażu, mleczko
kąpielowe, mleczko kosmetyczne, mleczko oczyszczające do twarzy,
mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mleczko po goleniu,
mus do pielęgnacji skóry, musująca piana do kąpieli, mydełka, mydła,
mydła do pielęgnacji ciała, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła do
użytku domowego, mydła do użytku osobistego, mydła i żele, mydła
kosmetyczne, mydła przeciwpotowe do stóp, 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 po‑
staci żelu, mydła w żelu, mydło do golenia, mydło do kąpieli, mydło do
skóry, mydło perfumowane, mydło pielęgnacyjne, mydło pod prysznic,
mydło w listkach do użytku osobistego, mydło w płynie do kąpieli stóp,
nasączone chusteczki do oczyszczania [nielecznicze, do użytku osobi‑
stego], nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego, nasączone
ściereczki do polerowania, nawilżane chusteczki kosmetyczne, nawil‑
żane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nawilżane chus‑
teczki nasączone środkiem oczyszczającym, nawilżane odświeżające
chusteczki kosmetyczne, nielecznicze płukanki do irygacji, nielecznicze
płyny do kąpieli, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nielecznicze
płyny do płukania ust, nielecznicze preparaty do pielęgnacji skóry, nie‑
lecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, nielecznicze pianki do kąpieli,
nielecznicze preparaty do pielęgnacji ciała, nielecznicze produkty toa‑
letowe, nielecznicze serum do skóry, nielecznicze spraye do jamy ust‑
nej, nielecznicze środki do mycia zębów, nielecznicze żele do kąpieli,
niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej, niemedyczne preparaty
do kąpieli, oczyszczające maseczki do twarzy, odświeżacze oddechu,
nie do celów medycznych, odświeżacze oddechu, perfumowane my‑
dła, perfumowane płyny pielęgnacyjne do ciała, perfumowane saszet‑
ki, pianka do golenia, pianka oczyszczająca, pianka pod prysznic i do
kąpieli, pianki do golenia, pianki do oczyszczania ciała, pianki [kosmety‑
ki], pianki oczyszczające, pianki oczyszczające do skóry, pianki pod
prysznic, piany do kąpieli, pieniące się płyny do kąpieli, pieniące się żele
do kąpieli, płatki oczyszczające nasączone preparatami toaletowymi,
płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, płatki kąpielowe, płyn
do czyszczenia zębów, płyn do golenia, płyn do kąpieli, płyn do twarzy,
płyn tonizujący do twarzy, ciała i rąk, płyny do czyszczenia zębów, pły‑
ny do demakijażu, płyny do golenia, płyny do mycia twarzy [kosmety‑
ki], płyny do oczyszczania skóry, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny do płukania jamy ustnej, płyny
do płukania jamy ustnej, nie do użytku medycznego, płyny do płukania
ust do celów niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higie‑
ny intymnej lub dezodoryzacji, płyny do stóp nielecznicze, płyny do
twarzy [kosmetyki], płyny oczyszczające, płyny pielęgnacyjne, płyny
pielęgnacyjne do włosów, płyny po goleniu, preparaty do czyszczenia
nosa do celów higieny osobistej, preparaty do demakijażu, preparaty
do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorują‑
cych [przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, preparaty do mycia rąk, preparaty do pielęgnacji skó‑
ry, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty higienicz‑
ne w postaci środków toaletowych, preparaty kosmetyczne do twarzy,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy, preparaty kosmetyczne
do oczyszczania skóry, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji jamy ustnej i zębów, preparaty kosmetycz‑
ne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznico‑
we, preparaty kosmetyczne do pod prysznic, preparaty myjące, prepa‑
raty odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty pod prysznic,
preparaty przeciwpotne, preparaty toaletowe, produkty do golenia
wpłynie, produkty do mycia rąk, produkty do odświeżania oddechu
w sprayu, produkty z mydła, serum do celów kosmetycznych, serum do
twarzy do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyjne, spraye do ciała
[nielecznicze], spraye do jamy ustnej, nie do celów medycznych, środek
do mycia rąk, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środ‑

1058

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

ki do czyszczenia zębów i płyny do płukania jamy ustnej, środki do de‑
makijażu, środki do higieny jamy ustnej, środki do oczyszczania skóry
twarzy [kosmetyki], środki toaletowe, toniki do skóry, toniki do skóry
nielecznicze, toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do użytku kosmetycz‑
nego, toniki kosmetyczne do ciała, toniki kosmetyczne do twarzy, toniki
[kosmetyki], żel pod prysznic i do kąpieli, żel do kąpieli, żel po goleniu,
żele do ciała, żele do czyszczenia zębów, żele do demakijażu, żele do
golenia, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, żele do
rąk, żele do twarzy, żele do użytku kosmetycznego, żele oczyszczające,
żele pod prysznic, zestawy produktów do higieny jamy ustnej, 5 anty‑
bakteryjne pieniące się środki do mycia, antybakteryjne płyny do rąk,
antybakteryjne środki do mycia twarzy, antybakteryjne środki do my‑
cia, antybakteryjne środki do mycia rąk, antybakteryjny preparat do
mycia rąk, antyseptyczne preparaty do mycia, antyseptyczne preparaty
do pielęgnacji ciała, antyseptyczne preparaty oczyszczające, antysep‑
tyczny płyn do płukania ust, chusteczki do celów medycznych, chus‑
teczki nasączone preparatami przeciwbakteryjnymi, chusteczki nasą‑
czane płynami farmaceutycznymi, chusteczki wilgotne nasączone
płynem farmaceutycznym, lecznicze płyny do płukania ust, lecznicze
płyny do płukania jamy ustnej, lecznicze płyny do przemywania oczu,
lecznicze płyny po goleniu, lecznicze preparaty do leczenia skóry, lecz‑
nicze preparaty do mycia rąk, lecznicze preparaty do pielęgnacji ust,
lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze preparaty w sprayu do nosa,
lecznicze przeciwpróchnicze płyny do ust, leczniczy środek do mycia
rąk, leczniczy spray do jamy ustnej, leczniczy balsam do rąk, lecznicze
żele do higieny jamy ustnej aplikowane za pomocą szczoteczki, leczni‑
cze żele do ciała, leki przeciwtrądzikowe, mydła antybakteryjne, mydła
dezynfekujące, mydła i detergenty lecznicze i odkażające, mydła leczni‑
cze, nasączane chusteczki antyseptyczne, nasączone chusteczki leczni‑
cze, nasączone płatki lecznicze, nasączone waciki lecznicze, nutraceu‑
tyki do celów terapeutycznych, odświeżacie oddechu do celów
medycznych, płyny do pielęgnacji skóry [lecznicze], płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych, płyny do płukania jamy ustnej do
celów medycznych [płyny do płukania gardła], płyny do płukania ust,
płyny do płukania ust do użytku medycznego, płyny do przemywania
pochwy do celów medycznych, płyny do przemywania pochwy, płyny
lecznicze do płukania ust, płyny medyczne do skóry, płyny do przemy‑
wania oczu, preparaty antybakteryjne, preparaty antybakteryjne prze‑
ciwtrądzikowe, preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], preparaty
antyseptyczne, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do nawilżania
pochwy, preparaty do leczenia trądziku, preparaty do kąpieli, lecznicze,
preparaty do kąpieli do celów medycznych, preparaty do irygacji do
celów medycznych, preparaty do pielęgnacji stóp do celów medycz‑
nych, preparaty do pielęgnacji skóry do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty farmakologiczne do
pielęgnacji skóry, produkty higieniczne dla kobiet, przeciwtrądzikowe
środki myjące [preparaty farmaceutyczne], przeciwdrobnoustrojowe
płyny do mycia twarzy, przeciwdrobnoustrojowe płyny do płukania
jamy ustnej, przeciwbakteryjne preparaty farmaceutyczne, spraye an‑
tybakteryjne, spray do nosa do leczenia alergii, środki do higieny intym‑
nej dla kobiet, środki do nawilżania pochwy, środki nawilżające do po‑
chwy, środki odkażające drogi moczowe, środki przeciw trądowi, środki
przeciwdrobnoustrojowe do mycia rąk, środki przeciwdrobnoustrojo‑
we pochodzenia naturalnego do użytku dermatologicznego, terapeu‑
tyczne lecznicze preparaty do kąpieli, toniki do celów medycznych, to‑
niki do skóry [lecznicze], toniki [leczniczej, żele przeciwzapalne, żele
z aloesem do celów terapeutycznych, żele plemnikobójcze, żele nawil‑
żające do użytku osobistego, żele do użytku dermatologicznego, żele
do stymulacji seksualnej, żele do stosowania miejscowego do użytku
medycznego i terapeutycznego, żele do ciała do użytku farmaceutycz‑
nego, żele antybakteryjne.

(111) 316132
(220) 2017 12 19
(210) 480331
(151) 2018 08 30
(441) 2018 04 30
(732) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, Lublin, PL.
(540) MIODOFIT
(510), (511) 30 miód.
(111) 316133
(220) 2018 01 25
(210) 481597
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 07
(732) SAMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) 4S

Nr 4/2019

(540)

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.17, 26.01.18
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania i rejestracji obrazu
i dźwięku, alarmowe, 37 wykonywanie systemów monitoringu
w obiektach, 38 transmisja obrazu i dźwięku po sieciach teletransmi‑
syjnych.
(111) 316134
(220) 2018 01 25
(210) 481604
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 07
(732) NIEMIRO PAWEŁ, NIEMIRO MONIKA FORCLEVER SPÓŁKA
CYWILNA, Złotokłos, PL.
(540) FORCLEVER
(540)

Kolor znaku: szary, srebrny
(531) 04.02.01, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, płyny do celów weterynaryjnych, preparaty chemiczne do ce‑
lów medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych,
preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, preparaty wi‑
taminowe, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety zawie‑
rające propolis, zioła lecznicze.
(111) 316135
(220) 2018 02 02
(151) 2018 11 29
(441) 2018 04 09
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce, PL.
(540) PUPIL CARE
(540)

(210) 481876

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 03.01.08, 03.01.06, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne, 31 artykuły spożywcze dla
zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt, herbaty dla psów
i kotów, ciastka, przekąski, przegryzki dla psów i kotów, mleko dla kotów.
(111) 316136
(220) 2018 02 02
(151) 2018 11 29
(441) 2018 04 09
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce, PL.
(540) PUPIL LONG LIFE
(540)

(210) 481878

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 03.01.06, 03.01.08, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne, 31 artykuły spożywcze dla
zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt, herbaty dla psów
i kotów, ciastka, przekąski, przegryzki dla psów i kotów, mleko dla kotów.
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(111) 316137
(220) 2018 01 25
(210) 481580
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 07
(732) SKIBICKA KATARZYNA, Bogatka, PL.
(540) OCZAMI NIEWIDOMEGO DZIECKA
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie].
(111) 316138
(220) 2018 01 09
(210) 480918
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 02
(732) KLIMAS KRZYSZTOF GABINET WETERYNARYJNY, Kraków, PL.
(540) DERMO₃ZON NATURALNY PRODUKT ZAWIERAJĄCY
BIOLOGICZNIE CZYNNY OZON
(540)

Kolor znaku: szary, biały, niebieski, granatowy, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 25.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 316139
(220) 2018 01 15
(210) 481115
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) GRUSZKO PATRYCJUSZ, Warszawa, PL.
(540) LITERATKI
(510), (511) 30 cukierki, trufle, karmelki, czekolady, czekoladki, bom‑
boniery, batony, pianka w czekoladzie, ciasteczka, marcepanki, lody
spożywcze, pralinki.
(111) 316140
(220) 2018 02 02
(151) 2018 11 29
(441) 2018 04 09
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce, PL.
(540) PUPIL LONG LIFE HEALTHY PROTECTION
(540)

(210) 481879

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 03.01.06, 03.01.08, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty weterynaryjne, 31 artykuły spożywcze dla
zwierząt, pokarm dla zwierząt, napoje dla zwierząt, herbaty dla psów
i kotów, ciastka, przekąski, przegryzki dla psów i kotów, mleko dla ko‑
tów.
(111) 316141
(220) 2018 05 30
(210) 486585
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) STAUBER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) Stauber.
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, złoty
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje i zaprawy klejowe do celów budowlanych, 2 po‑
krywające powierzchnie dekoracyjne i ochronne kompozycje trwałe
lub tymczasowe, w szczególności farby i lakiery, preparaty zabezpie‑
czające do metali, podkłady, powłoki gruntowe, środki zabezpiecza‑
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jące przed niszczeniem murów w formie preparatów proszkowych,
płynnych, półpłynnych, 17 kleje izolacyjne, preparaty płynne, pół‑
płynne i w postaci proszku do rozprowadzania cieczą, przeznaczone
do uzyskiwania powłok uszczelniających i hydroizolujących w bu‑
downictwie, zaprawy izolacyjne, żywice ochronne, 19 cementowe
powłoki budowlane, materiały budowlane niemetalowe, masy tyn‑
karskie, zaprawy budowlane.

(111) 316142
(220) 2018 05 31
(210) 486587
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 30
(732) HORAŁA MAGDALENA IVEMAX, Tarnowo Podgórne, PL.
(540) IVEMAX
(510), (511) 12 części konstrukcyjne do samochodów, części samo‑
chodowe, części zamienne do samochodów, układy zawieszenia do
samochodów, obwody hydrauliczne do samochodów, części hamul‑
cowe do samochodów, części wykończenia wnętrza samochodów,
części karoserii do samochodów, okna do samochodów osobowych,
podwozia samochodów, nadwozia samochodów, zderzaki samo‑
chodowe, koła samochodowe, samochodowe systemy alarmowe,
osie jako części samochodowe, mechanizmy napędowe jako części
samochodowe, skrzynie biegów jako części samochodowe, akceso‑
ria samochodowe takie jak: błotniki [do samochodów], dopasowane
pokrowce na kierownice do pojazdów, dopasowane pokrowce na
siedzenia do użytku w samochodach, haki holownicze do pojazdów,
lusterka do pojazdów, pojemniki na drobiazgi do samochodów, po‑
pielniczki do pojazdów, ramki do tablic rejestracyjnych, uchwyty
na szklankę do samochodów, wycieraczki do przednich szyb samo‑
chodów, zapalniczki samochodowe, zagłówki do siedzeń do samo‑
chodów osobowych, sygnalizatory cofania do pojazdów, uchwyty
pasów bezpieczeństwa, kołpaki, ozdobne osłony kół pojazdów,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakre‑
sie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
w zakresie akcesoriów samochodowych świadczone online, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie części samochodowych
świadczone online.
(111) 316143
(220) 2018 06 01
(210) 486591
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) INSTANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, PL.
(540) MONT ROYAL
(510), (511) 30 kawa, kawa rozpuszczalna, namiastki kawy.
(111) 316144
(220) 2018 06 01
(210) 486592
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) INSTANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, PL.
(540) BEFIT
(510), (511) 30 kawa, kawa rozpuszczalna, namiastki kawy.
(111) 316145
(220) 2018 06 01
(210) 486593
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) JANECZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wisła, PL.
(540) Cukiernia u Janeczki
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 30 żywność na bazie mąki spożywczej i preparatów
zbożowych, wyroby piekarnicze, ciastkarskie i cukiernicze: babki,
babeczki, bezy, biszkopty, bułeczki słodkie, ciasta, ciastka, kruche
ciasteczka, ciasto na ciastka, gofry, krajanki, kremówki, makowce,
pączki, piernik, pierniczki, paluszki waflowe, rogaliki, rożki, rurki, ser‑
niki, torciki, torty, wafle suche i przekładane, waflowe paluszki i rur‑
ki nadziewane, waflowe torty i torciki, wyroby cukiernicze na bazie
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migdałów i orzechów arachidowych, słodycze: cukierki, czekolada,
galaretki owocowe, makaroniki, marcepan, pastylki i pomadki jako
cukierki, słodycze do ssania, lody spożywcze, desery lodowe, sorbe‑
ty lodowe, rolady i torty lodowe, sosy i polewy do deserów, kakao,
wyroby z kakao, kawa, kawa mrożona, kawowe aromaty, 35 usłu‑
gi importowo
‑eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na
rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzeda‑
ży w sklepach, hurtowniach, cukierniach oraz za pośrednictwem
strony internetowej towarów takich jak: wyroby piekarnicze, wyro‑
by ciastkarskie, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, desery lodowe,
rolady i torty lodowe, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, usługi
w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe i promocyj‑
ne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyro‑
bów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, 43 usługi gastronomiczne
związane z podawaniem potraw i napojów w barach, cukierniach,
karczmach, kafeteriach, kawiarniach, lodziarniach i restauracjach,
przygotowanie dań na zamówienie oraz ich dostawa‑katering, ob‑
sługa imprez promocyjnych, okolicznościowych, plenerowych, przy‑
jęć, bankietów, zabaw, bali na zlecenie osób trzecich polegające na
zaopatrzeniu w żywność i napoje.

(111) 316146
(220) 2018 06 04
(210) 486690
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 09
(732) FIBER#1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) fiber1
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 9 anteny, aplikacje komputerowe do pobrania, druty
[przewody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, dyski obli‑
czeniowe, dyski optyczne, interfejsy komputerowe, kable koncentrycz‑
ne, kable światłowodowe, komputery, komputery cienki klient, kom‑
putery przenośne [podręczne], maszty do anten bezprzewodowych,
modemy, nadajniki [telekomunikacja], odbiorniki radiotelefoniczne,
oprogramowanie gier, pamięci komputerowe, programy komputero‑
we [oprogramowanie do pobrania], programy sterujące komputero‑
we, nagrane, przyrządy pomiarowe, smartfony, sprzęt komputerowy,
światłowody, telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórko‑
we, układy scalone, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urzą‑
dzenia do przetwarzania danych, urządzenia do transmisji dźwięku,
urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia telewizyjne, urządzenia
zdalnego sterowania, 35 handlowe informacje i porady udzielane kon‑
sumentom w wyborze towarów i usług, komputerowe bazy danych
(pozyskiwanie danych do), komputerowe zarządzanie plikami, pomoc
przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowy‑
mi, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyj‑
nych dla osób trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w za‑
kresie projektów budowlanych, 37 instalowanie i naprawa telefonów,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie, konser‑
wacja i naprawa sprzętu komputerowego, 38 komunikacja radiowa,
komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja
za pośrednictwem telefonów komórkowych, nadawanie bezprzewo‑
dowe, nadawanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomu‑
nikacyjnych z globalną siecią komputerową, transfer strumieniowy da‑
nych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych,
transmisja programów telewizyjnych, transmisja wideo na żądanie,
usługi telefoniczne, zapewnianie dostępu do globalnych sieci kom‑
puterowych, 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów te‑
lewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wi‑
deo na żądanie, telewizyjne usługi rozrywkowe, 42 analizy systemów
komputerowych, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputero‑
wego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projekto‑
wania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o tech‑
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nologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, hosting serwerów, hosting stron internetowych, insta‑
lacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowa‑
nia 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 bez‑
pieczeństwa danych, opracowywanie projektów technicznych, opro‑
gramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS], prace
badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
projektowanie budowlane, projektowanie oprogramowania kompu‑
terowego, projektowanie systemów komputerowych, przechowywa‑
nie danych elektronicznych, tworzenie i utrzymywanie stron interne‑
towych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza
lokalizacją użytkownika, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomuni‑
kacyjnej, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej,
wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów
WWW.

(111) 316147
(220) 2018 06 04
(210) 486691
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 09
(732) STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI MATEMATYKI,
Bielsko-Biała, PL.
(540) Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, niebieski, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, czarny
(531) 26.15.09, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 zapewnianie kursów edukacyjnych, wypożyczanie
materiałów edukacyjnych, organizowanie sympozjów edukacyjnych,
organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizacja konferencji eduka‑
cyjnych, edukacja, zapewnianie edukacji, edukacja dorosłych, eduka‑
cja przedszkolna, edukacja [nauczanie], szkolenia edukacyjne, usługi
edukacyjne, badania edukacyjne, sprawdziany edukacyjne, seminaria
edukacyjne, pokazy edukacyjne, testy edukacyjne, usługi szkół [edu‑
kacja], informacja o edukacji, edukacyjne usługi doradcze, publikacja
materiałów edukacyjnych, publikowanie tekstów edukacyjnych, pu‑
blikowanie książek edukacyjnych, opracowywanie materiałów eduka‑
cyjnych, wypożyczanie urządzeń edukacyjnych, wyznaczanie standar‑
dów edukacyjnych, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie
seminariów edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, usługi
doradztwa edukacyjnego, organizowanie kongresów edukacyjnych,
rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, dostarczanie informacji
edukacyjnych, organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowa‑
nie konkursów edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych,
zarządzanie usługami edukacyjnymi, usługi instytutów edukacyjnych,
prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji
edukacyjnych, opracowywanie podręczników edukacyjnych, prowa‑
dzenie imprez edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych,
zapewnianie pokazów edukacyjnych, przyznawanie świadectw edu‑
kacyjnych, wydawanie nagród edukacyjnych, usługi edukacyjne w za‑
kresie zapewniania kursów edukacyjnych, sympozja związane z edu‑
kacją, usługi edukacji dla dorosłych, usługi informacyjne dotyczące
edukacji, dostarczanie informacji dotyczących edukacji, organizo‑
wanie seminariów dotyczących edukacji, organizowanie seminariów
edukacji ustawicznej, organizacja sympozjów dotyczących edukacji,
organizowanie konferencji dotyczących edukacji, edukacja, rozrywka
i sport, usługi edukacyjne i instruktażowe, organizowanie corocznych
konferencji edukacyjnych, publikowanie drukowanych materiałów
edukacyjnych, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyj‑
nych, warsztaty w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], usługi doradcze w zakresie edukacji, doradz‑
two specjalistyczne w zakresie edukacji, organizowanie zawodów
[edukacja lub rozrywka], organizowanie konkursów [edukacja lub roz‑
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rywka], organizowanie seminariów związanych z edukacją, obozy let‑
nie [rozrywka i edukacja], organizacja wystaw w celach edukacyjnych,
prowadzenie wystaw w celach edukacyjnych, organizowanie pokazów
w celach edukacyjnych, organizowanie widowisk w celach edukacyj‑
nych, organizowanie wystaw do celów edukacyjnych, organizowanie
i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie prezentacji
do celów edukacyjnych, produkcja filmów w celach edukacyjnych,
wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyjnych, organizowanie
festiwali do celów edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach
edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, pla‑
nowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie wykładów
w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach edukacyj‑
nych, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, planowanie
seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw w celach
edukacyjnych, organizowanie festynów w celach edukacyjnych, or‑
ganizowanie konferencji w celach edukacyjnych, przygotowywanie
kursów edukacyjnych i egzaminów, publikowanie przewodników
edukacyjnych i szkoleniowych, opracowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych,
edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, usługi dorad‑
cze dotyczące edukacji i szkoleń, usługi w zakresie edukacji i naucza‑
nia, zajęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], usługi
placówek edukacyjnych zapewniających kursy instruktażowe, usługi
prezentacji audiowizualnych do celów edukacyjnych, organizowanie
uczestnictwa uczniów w kursach edukacyjnych, organizacja wystaw
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja i wypożyczanie
materiałów edukacyjnych i instruktażowych, organizowanie i prowa‑
dzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie
kongresów i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, pro‑
wadzenie kursów instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla
młodych ludzi i dorosłych, edukacja online z komputerowej bazy da‑
nych lub za pomocą Internetu czy ekstranetów.

(111) 316148
(220) 2018 06 04
(210) 486692
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 09
(732) STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI MATEMATYKI,
Bielsko-Biała, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, jasnoniebieski, ciemnonoebieski,
granatowy
(531) 26.15.09, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 41 zapewnianie kursów edukacyjnych, wypożyczanie
materiałów edukacyjnych, organizowanie sympozjów edukacyjnych,
organizowanie zjazdów edukacyjnych, organizacja konferencji eduka‑
cyjnych, edukacja, zapewnianie edukacji, edukacja dorosłych, edukacja
przedszkolna, edukacja [nauczanie], szkolenia edukacyjne, usługi edu‑
kacyjne, badania edukacyjne, sprawdziany edukacyjne, seminaria edu‑
kacyjne, pokazy edukacyjne, testy edukacyjne, usługi szkół [edukacja],
informacja o edukacji, edukacyjne usługi doradcze, publikacja materia‑
łów edukacyjnych, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie
książek edukacyjnych, opracowywanie materiałów edukacyjnych, wy‑
pożyczanie urządzeń edukacyjnych, wyznaczanie standardów eduka‑
cyjnych, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie seminariów
edukacyjnych, prowadzenie kursów edukacyjnych, usługi doradztwa
edukacyjnego, organizowanie kongresów edukacyjnych, rozpowszech‑
nianie materiałów edukacyjnych, dostarczanie informacji edukacyjnych,
organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie konkursów
edukacyjnych, organizacja konkursów edukacyjnych, zarządzanie usłu‑
gami edukacyjnymi, usługi instytutów edukacyjnych, prowadzenie
konferencji edukacyjnych, organizowanie konferencji edukacyjnych,
opracowywanie podręczników edukacyjnych, prowadzenie imprez
edukacyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, zapewnianie po‑
kazów edukacyjnych, przyznawanie świadectw edukacyjnych, wyda‑
wanie nagród edukacyjnych, usługi edukacyjne w zakresie zapewniania
kursów edukacyjnych, sympozja związane z edukacją, usługi edukacji
dla dorosłych, usługi informacyjne dotyczące edukacji, dostarczanie
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informacji dotyczących edukacji, organizowanie seminariów dotyczą‑
cych edukacji, organizowanie seminariów edukacji ustawicznej, orga‑
nizacja sympozjów dotyczących edukacji, organizowanie konferencji
dotyczących edukacji, edukacja, rozrywka i sport, usługi edukacyjne
i instruktażowe, organizowanie corocznych konferencji edukacyjnych,
publikowanie drukowanych materiałów edukacyjnych, publikowanie
dydaktycznych materiałów edukacyjnych, warsztaty w celach edu‑
kacyjnych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], usługi
doradcze w zakresie edukacji, doradztwo specjalistyczne w zakresie
edukacji, organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], organizo‑
wanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie seminariów
związanych z edukacją, obozy letnie [rozrywka i edukacja], organizacja
wystaw w celach edukacyjnych, prowadzenie wystaw w celach eduka‑
cyjnych, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, organizowa‑
nie widowisk w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw do celów
edukacyjnych, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych,
organizowanie prezentacji do celów edukacyjnych, produkcja filmów
w celach edukacyjnych, wypożyczanie materiałów i urządzeń edukacyj‑
nych, organizowanie festiwali do celów edukacyjnych, organizowanie
festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach edu‑
kacyjnych, planowanie konferencji w celach edukacyjnych, planowanie
wykładów w celach edukacyjnych, organizowanie konkursów w celach
edukacyjnych, organizowanie seminariów w celach edukacyjnych, pla‑
nowanie seminariów w celach edukacyjnych, organizowanie wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie festynów w celach edukacyj‑
nych, organizowanie konferencji w celach edukacyjnych, przygotowy‑
wanie kursów edukacyjnych i egzaminów, publikowanie przewodników
edukacyjnych i szkoleniowych, opracowywanie kursów edukacyjnych
i egzaminów, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych,
edukacja w dziedzinie posługiwania się komputerami, usługi doradcze
dotyczące edukacji i szkoleń, usługi w zakresie edukacji i nauczania, za‑
jęcia zorganizowane, dla dzieci [rozrywka/edukacja], usługi placówek
edukacyjnych zapewniających kursy instruktażowe, usługi prezentacji
audiowizualnych do celów edukacyjnych, organizowanie uczestnic‑
twa uczniów w kursach edukacyjnych, organizacja wystaw do celów
kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja i wypożyczanie materiałów
edukacyjnych i instruktażowych, organizowanie i prowadzenie kon‑
kursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], organizowanie kongresów
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, prowadzenie kursów
instruktażowych, edukacyjnych i szkoleniowych dla młodych ludzi i do‑
rosłych, edukacja online z komputerowej bazy danych lub za pomocą
Internetu czy ekstranetów.

(111) 316149
(220) 2018 06 04
(210) 486693
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 16
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) axotonil
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple‑
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do
celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrak‑
ty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz‑
ków, pianek, aerozoli.
(111) 316150
(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) 486694

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony
(531) 21.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 anteny, aplikacje komputerowe do pobrania, druty [prze‑
wody] telefoniczne, druty [przewody] telegraficzne, dyski obliczeniowe,
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dyski optyczne, interfejsy komputerowe, kable koncentryczne, kable
światłowodowe, komputery, komputery cienki klient, komputery prze‑
nośne [podręczne], maszty do anten bezprzewodowych, modemy,
nadajniki [telekomunikacja], odbiorniki radiotelefoniczne, oprogramo‑
wanie gier, pamięci komputerowe, programy komputerowe [oprogra‑
mowanie do pobrania], programy sterujące komputerowe, nagrane,
przyrządy pomiarowe, smartfony, sprzęt komputerowy, światłowody,
telefony, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, układy scalo‑
ne, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do przetwarza‑
nia 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, komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do),
komputerowe zarządzanie plikami, pomoc przy zarządzaniu przed‑
siębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi pośrednictwa
w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów budow‑
lanych, 37 instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego, 38 komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednic‑
twem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefo‑
nów komórkowych, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji
kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, transfer strumieniowy danych, transmisja plików cyfro‑
wych, transmisja programów radiowych, transmisja programów telewi‑
zyjnych, 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 rozrywko‑
we, 42 analizy systemów komputerowych, doradztwo dotyczące bez‑
pieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeń‑
stwa danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego,
doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, do‑
radztwo w zakresie projektowania stron internetowych, dostarczanie
informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośred‑
nictwem strony internetowej, hosting serwerów, hosting stron inter‑
netowych, instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, konwersja danych lub dokumen‑
tów na formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych
i danych, inna niż konwersja fizyczna, monitoring systemów kompu‑
terowych 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 technicz‑
nych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], platforma jako usługa [PaaS],
prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
projektowanie budowlane, projektowanie oprogramowania kompute‑
rowego, 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.
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(510), (511) 30 kanapki, dania gotowe i wytrawne przekąski, wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolady i desery, ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże.

(111) 316152
(220) 2018 06 04
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) CWK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka, PL.
(540) Carpathia Hunting & Forestry
(540)

(210) 486685

(531) 03.04.07, 05.01.01, 06.01.02, 26.01.15, 27.05.01
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych.
(111) 316153
(220) 2018 06 01
(210) 486595
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) INSTANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, PL.
(540) OMBRE
(510), (511) 30 kawa, kawa rozpuszczalna, namiastki kawy.
(111) 316154
(220) 2013 03 01
(210) 411213
(151) 2016 10 24
(441) 2013 06 10
(732) AUTOMET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sanok, PL.
(540) AUTOMET
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 18.01.07, 18.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 elementy z tworzyw sztucznych do silników innych
niż do pojazdów lądowych, obudowy maszyn, elementy z tworzyw
sztucznych do silników samochodowych, 12 elementy z tworzyw
sztucznych do nadwozi samochodowych, elementy z tworzyw
sztucznych do podwozi samochodowych, 42 opracowania projek‑
tów technicznych wyrobów z tworzyw sztucznych dla pojazdów sa‑
mochodowych.
(111) 316155
(220) 2015 06 19
(151) 2018 11 21
(441) 2015 09 28
(732) LUTOBORSKA ANITA ADVI, Warszawa, PL.
(540) blue
(540)

(210) 443840

(111) 316151
(220) 2018 06 04
(210) 486698
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) MALANOWSKA MAŁGORZATA, CIEBIELSKA‑BORUTA ALICJA
SKLEP ROGAL SPÓŁKA CYWILNA, Głogów, PL.
(540) KANAPKI DO ŁAPKI
(540)
Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały, szary
(531) 26.04.01, 26.04.10, 26.04.18, 26.01.01, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.13
(510), (511) 25 odzież damska, 40 usługi produkcji odzieży damskiej.

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 08.01.06, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12

(111) 316156
(220) 2017 02 24
(210) 468065
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 02
(732) HADART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) hadart
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(510), (511) 37 instalowanie, naprawy i konserwacja urządzeń i sys‑
temów do nawadniania, 42 projektowanie architektoniczne dekora‑
cji wnętrz, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz, 44 ogrodnictwo
krajobrazowe.

(111) 316157
(220) 2018 05 09
(210) 485774
(151) 2018 11 21
(441) 2018 07 09
(732) PROGRAF SG GRZĘDZIELSKI, STRÓŻYŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Warszawa, PL.
(540) ANTARE
(510), (511) 9 neony reklamowe, ekrany fluorescencyjne, szyldy
świecące, elektroniczne szyldy cyfrowe, urządzenia audiowizualne
i fotograficzne, urządzenia do przechowywania danych, urządze‑
nia mocujące do monitorów, instalacje laserowe, inne niż do celów
medycznych, światła neonowe [znaki], lampy sygnalizacyjne, tablice
sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, mechaniczne podświe‑
tlane szyldy, 11 elektryczne urządzenia oświetlenia dekoracyjnego,
elektryczne żarówki fluorescencyjne, halogenowe architektoniczne
instalacje oświetleniowe, instalacje oświetleniowe, lampy do celów
oświetleniowych, lampy elektryczne, lampy LED, lampy halogenowe,
listwy świetlne, neonowe lampy oświetleniowe, osprzęt do oświetle‑
nia, oświetlenie dekoracyjne, oświetlenie elektryczne, światła do in‑
stalacji na zewnątrz, świetlówki, urządzenia i instalacje oświetlenio‑
we, 16 reklamowe szyldy papierowe, szyldy z papieru lub z kartonu,
szyldy reklamowe z papieru lub z kartonu, afisze, plakaty, banery wy‑
stawowe z papieru, broszury, druki handlowe, drukowane materiały
promocyjne, nadruki, reklamowe znaki z tektury, reklamy drukowa‑
ne, tablice reklamowe z tektury, ulotki, wizytówki, 20 stoiska wysta‑
wowe, witryny wystawowe, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych,
balony reklamowe, cenniki w punktach sprzedaży wykonane z mate‑
riałów z tworzyw sztucznych, dekoracyjne listwy z tworzyw sztucz‑
nych do umieszczania na szafkach wystawowych, gabloty wysta‑
wiennicze, kartonowe stojaki do ekspozycji towarów, lady do celów
prezentacji, litery [inne niż czcionki drukarskie i modelowe] wykona‑
ne głównie z tworzyw sztucznych, meble do celów wystawowych,
meble do ekspozycji produktów w punktach sprzedaży, niemeta‑
lowe stoiska wystawowe, reklamowe tablice wystawowe, składane
ekrany wystawowe, standy wystawowe, stojaki wystawowe, tablice
reklamowe, 40 produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowa‑
nie wykonanych elementów, usługi drukowania, drukowanie 3D,
drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób
trzecich, w celach promocyjnych i reklamowych, grawerowanie form,
grawerowanie pieczątek, wyrób produktów na zamówienie, wytła‑
czanie znaków, usługi druki na tkaninach, przetwarzanie przeźroczy
i druków, usługi wykańczania druków, 42 usługi graficzne, doradz‑
two projektowe, doradztwo w zakresie opracowywania produktów,
doradztwo w zakresie projektowania opakowań, grafika artystyczna,
projektowanie druków, projektowanie graficzne, projektowanie opa‑
kowań, usługi projektowe w zakresie wystaw sklepowych.
(111) 316158
(220) 2017 05 25
(210) 470879
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 23
(732) BOBOBABY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chróścina, PL.
(540) babybobo
(510), (511) 5 Pieluszki z tkanin wielorazowe, pieluszki dla dzieci
z materiałów tekstylnych., 20 Poduszki dla dzieci, materace wierzch‑
nie dla niemowląt w postaci nakładek (podkładów) do łóżek i łó‑
żeczek podnoszących komfort snu, pościel., 24 Kocyki, kocyki dla
dzieci, koce, koce dla dzieci, pledy dla dzieci, prześcieradła poście‑
lowe, prześcieradła dla dzieci, bielizna kąpielowa dla dzieci, ręczni‑
ki dla niemowląt i dzieci, bielizna pościelowa dla dzieci z wyjątkiem
odzieży, wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tka‑
niny, tkaniny ubraniowe, pościelowe, dziane, bawełniane, lniane,
poliestrowe, drukowane, z syntetycznych włókien, z mieszanek
włókien, tekstylne, syntetyczne, z włókna półsyntetycznego, na
bielizną osobistą, do produkcji prześcieradeł, odzieży, ręczników,
bielizny, koców, kocyków, szlafroków, śliniaków, okryć kąpielowych,
pieluszek, tkaniny zbliżone do pluszowych, mieszanki tkanin, ety‑
kiety z materiału tekstylnego, tekstylne aplikacje na tkaniny, myjki
kąpielowe dla niemowlaków i dzieci, w tym z materiałów tekstyl‑
nych, bawełny., 25 Odzież dla niemowląt i dzieci, ubrania dla dzie‑
ci i niemowląt, obuwie dla niemowląt i dzieci, obuwie dla dzieci
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całoroczne, obuwie dziecięce tekstylne, papcie domowe dla dzieci,
skarpetki dla niemowląt i dzieci, skarpetki antypoślizgowe dla nie‑
mowląt i dzieci, nakrycia głowy dla dzieci, czapki i czapeczki, ślinia‑
ki, śliniaki z materiałów tekstylnych, śliniaki niepapierowe, okrycia
kąpielowe dla dzieci, szlafroki dziecięce, 35 Usługi w zakresie pro‑
wadzenia punktów sprzedaży hurtowej i detalicznej, sklepów, sieci
sklepów różnych produktów dla niemowląt i dzieci, w tym teksty‑
liów i artykułów dziecięcych oraz towarów takich jak: kocyki i koce
dla dzieci, pledy dla dzieci, prześcieradła pościelowe, prześcieradła
dla dzieci, bielizny kąpielowej dla dzieci, ręczników dla niemowląt
i dzieci, bielizny pościelowej dla dzieci, poduszek dla dzieci, mate‑
raców wierzchnich dla niemowląt w postaci nakładek (podkładów)
do łóżek, łóżeczek podnoszących komfort snu, pościeli, wyrobów
tekstylnych i substytutów wyrobów tekstylnych, tkanin, tkanin ubra‑
niowych, pościelowych, dzianych, bawełnianych, lnianych, poliestro‑
wych, drukowanych, z syntetycznych włókien, z mieszanek włókien,
tekstylnych, syntetycznych, z włókna półsyntetycznego, na bieliznę
osobistą, do produkcji prześcieradeł, odzieży, ręczników, bielizny,
koców, kocyków, szlafroków, śliniaków, okryć kąpielowych, pieluszek
wraz z produktami finalnymi, takimi jak ubrania dla dzieci i niemow‑
ląt, pościel, prześcieradła ochronne, prześcieradła nieprzemakalne,
prześcieradła w postaci podkładów i pokryć na materace, ręczniki,
szlafroki dziecięce, okryci kąpielowe, śliniaki, bielizna osobista dzie‑
cięca, tkanin zbliżonych do pluszowych, mieszanek tkanin, etykiet
z materiału tekstylnego, tekstylnych aplikacji na tkaniny, odzieży dla
niemowląt i dzieci, obuwia dla niemowląt i dzieci, obuwia dla dzieci
całorocznego, obuwia dziecięce tekstylnego, obuwia domowego dla
dzieci, skarpetek dla niemowląt i dzieci, skarpetek antypoślizgowych
dla niemowląt i dzieci, nakryć głowy dla dzieci, czapek i czapeczek,
pieluszek dla dzieci z materiałów tekstylnych, śliniaków z materiałów
tekstylnych, śliniaków niepapierowych, okryć kąpielowych dla dzieci,
myjek kąpielowych dla niemowlaków i dzieci, między innymi z ma‑
teriałów tekstylnych, bawełny, grzechotek, grzechotek do wózków
dziecięcych, karuzel do łóżeczek, zabawek do chwytania, zabawek
w formie gryzaczków, zabawek z pozytywką, zabawek pluszowych
w tym pluszowych zabawek z pozytywką, maskotek, zabawek do
kąpieli, zabawek do przytulania, zabawek edukacyjnych, zabawek
manualnych, zabawek ruchomych, zabawek interaktywnych, urzą‑
dzeń do odtwarzania dźwięku jako zabawki, zabawek, klocków, la‑
lek, pluszowych misiów, gier edukacyjnych, mat edukacyjnych dla
niemowląt, sprzedaż wysyłkowa i katalogowej za pośrednictwem
sieci dystrybucji oraz przedstawicieli handlowych, a także import
i export oraz doradztwo w handlu produktów dla niemowląt i dzieci,
w tym tekstyliów i artykułów dziecięcych oraz towarów takich jak:
kocyki i koce dla dzieci, pledy dla dzieci, prześcieradła pościelowe,
prześcieradła dla dzieci, bielizny kąpielowej dla dzieci, ręczników
dla niemowląt i dzieci, bielizny pościelowej dla dzieci, poduszek
dla dzieci, materaców wierzchnich dla niemowląt w postaci nakła‑
dek (podkładów) do łóżek, łóżeczek podnoszących komfort snu,
pościeli, wyrobów tekstylnych i substytutów wyrobów tekstylnych,
tkanin, tkanin ubraniowych, pościelowych, dzianych, bawełnianych,
lnianych, poliestrowych, drukowanych, z syntetycznych włókien,
z mieszanek włókien, tekstylnych, syntetycznych, z włókna półsynte‑
tycznego, na bieliznę osobistą, do produkcji prześcieradeł, odzieży,
ręczników, bielizny, koców, kocyków, szlafroków, śliniaków, okryć ką‑
pielowych, pieluszek wraz z produktami finalnymi, takimi jak ubrania
dla dzieci i niemowląt, pościel, prześcieradła ochronne, prześcieradła
nieprzemakalne, prześcieradła w postaci podkładów i pokryć na ma‑
terace, ręczniki, szlafroki dziecięce, okryci kąpielowe, śliniaki, bielizna
osobista dziecięca, tkanin zbliżonych do pluszowych, mieszanek tka‑
nin, etykiet z materiału tekstylnego, tekstylnych aplikacji na tkaniny,
odzieży dla niemowląt i dzieci, obuwia dla niemowląt i dzieci, obuwia
dla dzieci całorocznego, obuwia dziecięcego tekstylnego, obuwia
domowego dla dzieci, skarpetek dla niemowląt i dzieci, skarpetek
antypoślizgowych dla niemowląt i dzieci, nakryć głowy dla dzieci,
czapek i czapeczek, pieluszek dla dzieci z materiałów tekstylnych,
śliniaków z materiałów tekstylnych, śliniaków niepapierowych, okryć
kąpielowych dla dzieci, myjek kąpielowych dla niemowlaków i dzie‑
ci, między innymi z materiałów tekstylnych, bawełny, grzechotek,
grzechotek do wózków dziecięcych, karuzel do łóżeczek, zabawek
do chwytania, zabawek w formie gryzaczków, zabawek z pozytyw‑
ką, zabawek pluszowych w tym pluszowych zabawek z pozytywką,
maskotek, zabawek do kąpieli, zabawek do przytulania, zabawek
edukacyjnych, zabawek manualnych, zabawek ruchomych, zabawek
interaktywnych, urządzeń do odtwarzania dźwięku jako zabawki,
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zabawek klocków, lalek, pluszowych misiów, gier edukacyjnych, mat
edukacyjnych dla niemowląt, pośrednictwo handlowe, prezentowa‑
nie oferty handlowej w środkach masowego przekazu, w tym w sieci
Internet, dostarczanie informacji handlowej, promocja sprzedaży,
reklama, reklama za pośrednictwem Internetu, Internetowe przeka‑
zywanie informacji tekstowej i obrazowej na temat sprzedaży towa‑
rów dla dzieci, prezentowanie towarów za pośrednictwem mediów,
w tym mediów audiowizualnych, społecznościowych, informacyj‑
nych, elektronicznych, w szczególności Internetu.

(111) 316159
(220) 2018 05 14
(210) 485894
(151) 2018 11 09
(441) 2018 07 23
(732) KASPEREK MACIEJ DEMES‑MACIEJ KASPEREK, Łódź, PL.
(540) DEMES
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, agen‑
cje informacji handlowej, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzy‑
mywanie informacji w rejestrach, analizy kosztów, audyt działalno‑
ści gospodarczej, audyt finansowy, badania rynkowe, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo biznesowe, dostarczanie informacji dotyczących kon‑
taktów handlowych i biznesowych, prognozy ekonomiczne, infor‑
macja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do kom‑
puterowych baz danych, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, pro‑
jektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, rozpowszechnianie reklam, systematyzacja danych w kompu‑
terowych bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych, usługi
marketingowe, wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych.
(111) 316160
(220) 2018 05 17
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) GAŁCZYŃSKI JERZY, Kraków, PL.
(540) J. Gałczyński
(540)

(210) 486052

(531) 27.05.13
(510), (511) 25 garnitury wizytowe, garnitury damskie, garnitury mę‑
skie, garnitury wieczorowe, garnitury ze skóry, garnitury trzyczęścio‑
we [odzież], garnitury w sportowym stylu, odzież, garnitury, spodnie,
spodnie przeciwdeszczowe, spodnie nieprzemakalne, spodnie gol‑
fowe, eleganckie spodnie, bryczesy [spodnie], spodnie wierzchnie,
spodnie skórzane, spodnie dresowe, spodnie dziecięce, spodnie
sportowe, spodnie sztruksowe, spódnico‑spodnie, koszule, koszule
codzienne, koszule sportowe, koszule eleganckie, koszule zapinane,
koszule z kołnierzykiem, koszule do garniturów, koszule z dzianiny,
koszule z krótkimi rękawami, koszule niezapięte pod szyją, krawaty,
jedwabne krawaty, fulary [ozdobne krawaty], skarpety do kostek,
skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki], swetry, swetry rozpina‑
ne, swetry polo, swetry marynarskie, swetry bez rękawów, swetry
z golfem, płaszcze, peleryny [płaszcze], płaszcze skórzane, płaszcze
wieczorowe, płaszcze futrzane, płaszcze przeciwdeszczowe, płasz‑
cze mundurowe [zimowe], płaszcze z bawełny, krótkie płaszcze [do
samochodu], płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze ze skóry owczej,
kurtki, długie kurtki, grube kurtki, ocieplane kurtki, kurtki safari, kurt‑
ki budrysówki, kurtki dżinsowe, kurtki wiatrówki, kurtki przeciwdesz‑
czowe, kurtki skórzane, kurtki motocyklowe, kurtki sportowe, kurtki
futrzane, kurtki nieprzemakalne, kurtki zamszowe, kurtki puchowe,
podkoszulki, podkoszulki sportowe, podkoszulki bez rękawów, pod‑
koszulki z długimi rękawami, muszki, czapki futrzane, czapki wełnia‑
ne, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki [nakrycia głowy], czapki
z daszkiem, czapki z pomponem, czapki bez daszków, czapki i cza‑
peczki sportowe, bielizna osobista, bielizna, suspensorium [bielizna
osobista], bielizna [część garderoby], bielizna wchłaniająca pot, buty,
buty płócienne, buty marynarskie, buty wsuwane, buty sznurowane,
buty zimowe, buty skórzane, paski, paski tekstylne, paski do smokin‑
gów, paski skórzane [odzież], paski z materiału, kapelusze, cylindry
[kapelusze], apaszki, blezery, figi, szorty i slipy, kąpielówki, odzież
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wierzchnia dla mężczyzn, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry,
palta, prochowce, pulowery, pulowery z kapturem, smokingi, stroje
do użytku handlowego, trencze, żakiety męskie, spódnice, żakie‑
ty damskie, 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej związa‑
ne ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą butów, usługi sprzedaży hurtowej
związane ze sprzedażą butów, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z tkaninami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie sklepów detalicz‑
nych w branży odzieżowej, 40 krawiectwo, krawiectwo lub krawiec‑
two lekkie, aplikacja monogramów na odzież, formowanie teksty‑
liów, produkcja rzemieślnicza odzieży na zamówienie i montowanie
wykonanych elementów, hafciarstwo, krojenie tkanin, obrębianie
tkanin, przeróbki odzieży, robótki ręczne i krawiectwo, szycie (pro‑
dukcja na zamówienie).

(111) 316161
(220) 2017 04 25
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 23
(732) BOBOBABY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chróścina, PL.
(540) babybobo safe&care
(540)

(210) 470884

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 02.09.01, 02.09.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 Pieluszki z tkanin wielorazowe, pieluszki dla dzieci z ma‑
teriałów tekstylnych, 20 Poduszki dla dzieci, materace wierzchnie dla
niemowląt w postaci nakładek (podkładów) do łóżek i łóżeczek pod‑
noszących komfort snu, pościel, 24 Kocyki, kocyki dla dzieci, koce, koce
dla dzieci, pledy dla dzieci, prześcieradła pościelowe, prześcieradła dla
dzieci, bielizna kąpielowa dla dzieci, ręczniki dla niemowląt i dzieci,
bielizna pościelowa dla dzieci z wyjątkiem odzieży, wyroby tekstylne
i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, tkaniny ubraniowe, poście‑
lowe, dziane, bawełniane, lniane, poliestrowe, drukowane, z syntetycz‑
nych włókien, z mieszanek włókien, tekstylne, syntetyczne, z włókna
półsyntetycznego, na bielizną osobistą, do produkcji prześcieradeł,
odzieży, ręczników, bielizny, koców, kocyków, szlafroków, śliniaków,
okryć kąpielowych, pieluszek, tkaniny zbliżone do pluszowych, mie‑
szanki tkanin, etykiety z materiału tekstylnego, tekstylne aplikacje na
tkaniny, myjki kąpielowe dla niemowlaków i dzieci, w tym z materia‑
łów tekstylnych, bawełny, 25 Odzież dla niemowląt i dzieci, ubrania dla
dzieci i niemowląt, obuwie dla niemowląt i dzieci, obuwie dla dzieci ca‑
łoroczne, obuwie dziecięce tekstylne, papcie domowe dla dzieci, skar‑
petki dla niemowląt i dzieci, skarpetki antypoślizgowe dla niemowląt
i dzieci, nakrycia głowy dla dzieci, czapki i czapeczki, śliniaki, śliniaki
z materiałów tekstylnych, śliniaki niepapierowe, okrycia kąpielowe dla
dzieci, szlafroki dziecięce, 35 Usługi w zakresie prowadzenia punktów
sprzedaży hurtowej i detalicznej, sklepów, sieci sklepów różnych pro‑
duktów dla niemowląt i dzieci, w tym tekstyliów i artykułów dziecię‑
cych oraz towarów takich jak: kocyki i koce dla dzieci, pledy dla dzieci,
prześcieradła pościelowe, prześcieradła dla dzieci, bielizny kąpielowej
dla dzieci, ręczników dla niemowląt i dzieci, bielizny pościelowej dla
dzieci, poduszek dla dzieci, materaców wierzchnich dla niemowląt
w postaci nakładek (podkładów) do łóżek, łóżeczek podnoszących
komfort snu, pościeli, wyrobów tekstylnych i substytutów wyrobów
tekstylnych, tkanin, tkanin ubraniowych, pościelowych, dzianych, ba‑
wełnianych, lnianych, poliestrowych, drukowanych, z syntetycznych
włókien, z mieszanek włókien, tekstylnych, syntetycznych, z włókna
półsyntetycznego, na bieliznę osobistą, do produkcji prześcieradeł,
odzieży, ręczników, bielizny, koców, kocyków, szlafroków, śliniaków,
okryć kąpielowych, pieluszek wraz z produktami finalnymi, takimi
jak ubrania dla dzieci i niemowląt, pościel, prześcieradła ochronne,
prześcieradła nieprzemakalne, prześcieradła w postaci podkładów
i pokryć na materace, ręczniki, szlafroki dziecięce, okrycia kąpielowe,
śliniaki, bielizna osobista dziecięca, tkanin zbliżonych do pluszowych,
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mieszanek tkanin, etykiet z materiału tekstylnego, tekstylnych aplika‑
cji na tkaniny, odzieży dla niemowląt i dzieci, obuwia dla niemowląt
i dzieci, obuwia dla dzieci całorocznego, obuwia dziecięce tekstylne‑
go, obuwia domowego dla dzieci, skarpetek dla niemowląt i dzieci,
skarpetek antypoślizgowych dla niemowląt i dzieci, nakryć głowy dla
dzieci, czapek i czapeczek, pieluszek dla dzieci z materiałów tekstyl‑
nych, śliniaków z materiałów tekstylnych, śliniaków niepapierowych,
okryć kąpielowych dla dzieci, myjek kąpielowych dla niemowlaków
i dzieci, między innymi z materiałów tekstylnych, bawełny, grzecho‑
tek, grzechotek do wózków dziecięcych, karuzel do łóżeczek, zabawek
do chwytania, zabawek w formie gryzaczków, zabawek z pozytywką,
zabawek pluszowych w tym pluszowych zabawek z pozytywką, ma‑
skotek, zabawek do kąpieli, zabawek do przytulania, zabawek eduka‑
cyjnych, zabawek manualnych, zabawek ruchomych, zabawek interak‑
tywnych, urządzeń do odtwarzania dźwięku jako zabawki, zabawek,
klocków, lalek, pluszowych misiów, gier edukacyjnych, mat eduka‑
cyjnych dla niemowląt, sprzedaż wysyłkowa i katalogowej za pośred‑
nictwem sieci dystrybucji oraz przedstawicieli handlowych, a także
import i export oraz doradztwo w handlu produktów dla niemowląt
i dzieci, w tym tekstyliów i artykułów dziecięcych oraz towarów takich
jak: kocyki i koce dla dzieci, pledy dla dzieci, prześcieradła pościelowe,
prześcieradła dla dzieci, bielizny kąpielowej dla dzieci, ręczników dla
niemowląt i dzieci, bielizny pościelowej dla dzieci, poduszek dla dzieci,
materaców wierzchnich dla niemowląt w postaci nakładek (podkła‑
dów) do łóżek, łóżeczek podnoszących komfort snu, pościeli, wyro‑
bów tekstylnych i substytutów wyrobów tekstylnych, tkanin, tkanin
ubraniowych, pościelowych, dzianych, bawełnianych, lnianych, polie‑
strowych, drukowanych, z syntetycznych włókien, z mieszanek włó‑
kien, tekstylnych, syntetycznych, z włókna półsyntetycznego, na bie‑
liznę osobistą, do produkcji prześcieradeł, odzieży, ręczników, bielizny,
koców, kocyków, szlafroków, śliniaków, okryć kąpielowych, pieluszek
wraz z produktami finalnymi, takimi jak ubrania dla dzieci i niemowląt,
pościel, prześcieradła ochronne, prześcieradła nieprzemakalne, prze‑
ścieradła w postaci podkładów i pokryć na materace, ręczniki, szlafroki
dziecięce, okryci kąpielowe, śliniaki, bielizna osobista dziecięca, tka‑
nin zbliżonych do pluszowych, mieszanek tkanin, etykiet z materiału
tekstylnego, tekstylnych aplikacji na tkaniny, odzieży dla niemowląt
i dzieci, obuwia dla niemowląt i dzieci, obuwia dla dzieci całoroczne‑
go, obuwia dziecięcego tekstylnego, obuwia domowego dla dzieci,
skarpetek dla niemowląt i dzieci, skarpetek antypoślizgowych dla nie‑
mowląt i dzieci, nakryć głowy dla dzieci, czapek i czapeczek, pieluszek
dla dzieci z materiałów tekstylnych, śliniaków z materiałów tekstyl‑
nych, śliniaków niepapierowych, okryć kąpielowych dla dzieci, myjek
kąpielowych dla niemowlaków i dzieci, między innymi z materiałów
tekstylnych, bawełny, grzechotek, grzechotek do wózków dziecięcych,
karuzel do łóżeczek, zabawek do chwytania, zabawek w formie gry‑
zaczków, zabawek z pozytywką, zabawek pluszowych w tym pluszo‑
wych zabawek z pozytywką, maskotek, zabawek do kąpieli, zabawek
do przytulania, zabawek edukacyjnych, zabawek manualnych, zaba‑
wek ruchomych, zabawek interaktywnych, urządzeń do odtwarzania
dźwięku jako zabawki, zabawek klocków, lalek, pluszowych misiów,
gier edukacyjnych, mat edukacyjnych dla niemowląt, pośrednictwo
handlowe, prezentowanie oferty handlowej w środkach masowego
przekazu, w tym w sieci Internet, dostarczanie informacji handlowej,
promocja sprzedaży, reklama, reklama za pośrednictwem Internetu,
Internetowe przekazywanie informacji tekstowej i obrazowej na temat
sprzedaży towarów dla dzieci, prezentowanie towarów za pośrednic‑
twem mediów, w tym mediów audiowizualnych, społecznościowych,
informacyjnych, elektronicznych, w szczególności Internetu.
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(510), (511) 16 artykuły papiernicze, artykuły biurowe zawarte w tej
klasie, blankiety, broszury, czasopisma, druki, etykiety nie z materiału
tekstylnego, emblematy, książki, maszyny do pieczętowania, maszy‑
ny do pisania, materiały drukowane, materiały piśmienne, zawarte
w tej klasie materiały do introligatorstwa oraz aparatura i urządzenia
do introligatorstwa, nalepki, naklejki, odbitki i reprodukcje graficz‑
ne, podkładki papierowe pod pieczęcie tłoczone i odbijane, prasy
biurowe do zszywania, biurowe gilotynki do papieru, urządzenia do
laminowania dokumentów do użytku biurowego, maszyny do po‑
wielania, zawarte w tej klasie zestawy drukarskie, opakowania, pu‑
dełka kartonowe lub papierowe, torby do pakowania z papieru lub
z tworzyw sztucznych, torebki papierowe do odkurzaczy, torby na
śmieci z papieru lub tworzyw sztucznych, 40 usługi poligraficzne,
drukowanie litograficzne, drukowanie offsetowe, introligatorstwo,
usługi drukarskie.

(111) 316163
(220) 2017 08 16
(210) 475394
(151) 2018 06 18
(441) 2018 02 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO‑USŁUGOWE DEPO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) DEPO AGENCJA I SKŁAD CELNY
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, szary
(531) 01.17.02, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 26.04.02,
26.04.16
(510), (511) 39 usługi agencji i składu celnego.
(111) 316164
(220) 2017 10 16
(210) 477698
(151) 2018 08 03
(441) 2018 03 19
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA
AKCYJNA, Ciechocinek, PL.
(540) SOLE CIECHOCIŃSKIE
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 3 sole do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli, sole zapa‑
chowe do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole
pod prysznic nie do celów medycznych, 5 sole wód mineralnych, sole
do celów medycznych, sole mineralne do kąpieli, sole do kąpieli mi‑
neralnych, sole mineralne do celów medycznych, sole do kąpieli do
celów medycznych, 30 sól kuchenna, sól stołowa, sól do konserwo‑
wania żywności, sól spożywcza, sole mineralne do konserwowania
żywności.

(111) 316162
(220) 2017 07 10
(210) 473894
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) DZIEWIĄTKOWSKI TOMASZ, Częstochowa, PL.
(540) ekokancelaria
(540)

(111) 316165
(220) 2018 01 23
(151) 2018 07 27
(441) 2018 03 05
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540)
(540)

(531) 27.05.01, 26.02.07, 05.03.14, 03.07.19

(531) 02.01.23, 08.01.03

(210) 481485
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(510), (511) 30 przekąski z produktów zbożowych, kanapki, bagietki,
rogaliki, 39 dostawa produktów spożywczych, 43 usługi zaopatrze‑
nia w żywność i napoje.

(111) 316166
(220) 2016 11 04 K
(210) 480623
(151) 2018 11 23
(441) 2018 05 28
(732) CREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) CREM
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, agencje nieru‑
chomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, nabywa‑
nie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizowanie finan‑
sowania w zakresie operacji budowlanych, zapewnianie środków
finansowych na rozwój nieruchomości, doradztwo w zakresie nie‑
ruchomości, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami,
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, administrowa‑
nie nieruchomościami, wycena i zarządzanie nieruchomościami,
dzierżawa nieruchomości [tylko nieruchomości], organizowanie
wynajmu nieruchomości, wynajem mieszkań i pomieszczeń biu‑
rowych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych,
udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, usługi w zakre‑
sie zakwaterowań.
(111) 316167
(220) 2018 05 18
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 16
(732) PIETKIEWICZ MARCIN, Działdowo, PL.
(540) NO.TABLE
(540)

(210) 486075

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 24.15.02, 24.15.13, 25.01.09, 25.01.13, 24.17.01, 24.17.02,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy.
(111) 316168
(220) 2018 05 18
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 16
(732) MANIEWSKI PIOTR, Czermin, PL.
(540) PLESZEWSKA FABRYKA KOTŁÓW
(540)

(210) 486077

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 09.07.01, 09.07.25, 15.07.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 kotły grzewcze.
(111) 316169
(220) 2018 05 18
(210) 486090
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) eTrader Pekao
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, doradztwo fi‑
nansowe, usługi inwestycyjne, usługi bankowości inwestycyjnej,
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usługi funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwe‑
stycyjnymi, usługi maklerskie, usługi faktoringu, usługi prowa‑
dzenia operacji finansowych, bankowych, walutowych, usługi
prowadzenia operacji giełdowych, pośrednictwo giełdowe, po‑
średnictwo w obrocie papierami wartościowymi, akcjami, analizy
finansowe, analizy w zakresie operacji giełdowych, udzielanie in‑
formacji dotyczących notowań giełdowych, badania i ekspertyzy
w zakresie obrotu papierami wartościowymi, usługi w zakresie
ubezpieczeń, usługi wyceny finansowej w zakresie ubezpieczeń,
banków, nieruchomości, usługi w zakresie inwestycji kapitało‑
wych, usługi funduszy inwestycyjnych, finansowanie pożyczek,
usługi pożyczek pod zastaw, usługi transakcji finansowych, spon‑
sorowanie finansowe, doradztwo w zakresie ww. usług, infor‑
macja w zakresie ww. usług, w tym prezentowana w Internecie,
38 usługi przesyłania informacji tekstowej, obrazowej, dźwię‑
kowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz
udostępniania łączności do przesyłania takiej informacji poprzez
terminale komputerowe, sieci światłowodów, urządzenia teleko‑
munikacyjne oraz urządzenia satelitarne, usługi w zakresie trans‑
misji internetowych, usługi udostępniania portali internetowych,
usługi prowadzenia forum on‑line, usługi przydzielania dostępu
do portalu z informacjami finansowymi, bankowymi, gospodar‑
czymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarza‑
mi i poradami dla konsumentów i inwestorów, usługi udostępnia‑
nia platformy internetowej używanej do wykonywania operacji
finansowych i bankowych oraz prezentowania informacji, usługi
przydzielania dostępu do baz danych dostępnych przez Internet,
usługi udostępniania środków łączności umożliwiających obsłu‑
gę klienta przez Internet, informacja o powyższych usługach,
w tym prezentowana w Internecie.

(111) 316170
(220) 2018 05 19
(210) 486106
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 30
(732) PRINTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Marki, PL.
(540) printext
(510), (511) 2 tonery i tusze drukarskie, 35 sprzedaż materiałów biu‑
rowych i drukarskich, tuszy i tonerów zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów takich jak tonery, tusze drukarskie, bębny, dru‑
karki, drukarki 3D, urządzenia do kopiowania, maszyny zszywające,
niszczarki, papier do drukarek, przenośne drukarki etykiet, pozwa‑
lające potencjalnemu odbiorcy wygodnie zapoznawać się z ofertą
oraz kupować te towary w sklepie, z katalogu różnych artykułów, na
stronie internetowej, za pośrednictwem usługi elektronicznej, za po‑
średnictwem systemu telezakupów, wykorzystując zamówienie ko‑
respondencyjne, używając środków telekomunikacji, skup tonerów,
37 regeneracja i napełnianie tuszów, konserwacja i naprawa druka‑
rek, urządzeń do kopiowania, urządzeń biurowych.
(111) 316171
(220) 2018 05 21
(210) 486115
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCZY SPÓŁKA AKCYJNA,
Częstochowa, PL.
(540) LEŚNA RADOŚĆ REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCZY
(540)

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony, czarny
(531) 29.01.03, 26.03.04, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10
(510), (511) 39 usługi przystani dla łodzi, 41 organizowanie imprez
okolicznościowych i rozrywkowych, organizowanie spotkań i kon‑
ferencji, świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, usługi
rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe, wynajem sprzętu sportowego,
43 usługi barowe, usługi hotelowe, usługi restauracji, wynajmowanie
pokoi, wynajmowanie sal konferencyjnych, tymczasowe zakwatero‑
wanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
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(111) 316172
(220) 2018 05 21
(210) 486117
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCZY SPÓŁKA AKCYJNA,
Częstochowa, PL.
(540) Jurajska Przystań
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.12, 18.03.02
(510), (511) 39 usługi przystani dla łodzi [cumowanie, przechowy‑
wanie], usługi przystani jachtowej, udzielanie informacji odnośnie
przystani, usługi przystani dla łodzi, 41 organizacja imprez rozrywko‑
wych, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie spotkań
i konferencji, świadczenie usług związanych z rekreacją wodną, udo‑
stępnianie obiektów i sprzętu do celów rozrywkowych, udostępnia‑
nie obiektów i sprzętu do celów rekreacyjnych, usługi rekreacyjne,
wynajem sprzętu sportowego, 43 oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, tymczasowe zakwaterowanie, usługi baro‑
we, usługi hotelowe, usługi restauracji, wynajmowanie pokoi, wynaj‑
mowanie sal konferencyjnych.
(111) 316173
(220) 2018 05 21
(210) 486148
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 30
(732) BRUBECK GLOBAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Na program zaprasza/zaprosił Brubeck, Główny Sponsor
Festiwalu Górskiego w Lądku Zdrój
(510), (511) 25 odzież, odzież narciarska, odzież termoaktywna,
odzież treningowa, odzież sportowa, nakrycia głowy, sportowe na‑
krycia głowy [inne niż kaski], obuwie sportowe, buty narciarskie, obu‑
wie, bielizna, bielizna termoaktywna, bluzy sportowe, koszulki bez
rękawów, bluzy z kapturem, czapki dziane, czapki narciarskie, czapki
i czapeczki sportowe, kominiarki, kurtki, kurtki snowboardowe, kurt‑
ki sportowe, kurtki narciarskie, koszulki polo, bielizna wchłaniająca
pot, skarpety termoaktywne, spodnie kolarskie, koszulki kolarskie,
odzież dla rowerzystów, spodnie narciarskie, spodnie snowboar‑
dowe, spodnie sportowe, spodenki, skarpety sportowe, bokserki,
koszulki z krótkim lub z długim rękawem, rękawice narciarskie, ręka‑
wice do snowboardu, rękawiczki zimowe, rękawiczki, rękawiczki dla
rowerzystów, szaliki.
(111) 316174
(220) 2018 05 22
(151) 2018 11 27
(441) 2018 07 30
(732) JAKUBIAK MAREK, Warszawa, PL.
(540) K15
(540)

(210) 486161

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.17, 27.05.21, 27.07.01, 27.07.21, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 45 usługi
w zakresie lobbingu politycznego.
(111) 316175
(220) 2018 05 22
(210) 486176
(151) 2018 11 27
(441) 2018 07 30
(732) ALEKSANDROWICZ I PARTNERZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sopot, PL.
(540) VIRTUS R. ALEKSANDROWICZ & D. MAKOWSKI
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(540)

(531) 02.01.02, 02.01.22, 27.05.01
(510), (511) 35 biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, audyt
działalności gospodarczej, doradztwo podatkowe [rachunkowość],
doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, 36 doradztwo
w zakresie nieruchomości, wynajem nieruchomości, powiernictwo,
wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, 45 badanie stanu
prawnego nieruchomości, doradztwo prawne, doradztwo prawne
w dziedzinie opodatkowania, doradztwo prawne związane z pra‑
wami własności intelektualnej, doradztwo w sporach sądowych, do‑
radztwo w zakresie sporów sądowych, mediacje.
(111) 316176
(220) 2018 05 22
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 16
(732) PIETRASZ MAREK PROTECH SC, Sokółka, PL.
(540) piranha cut
(540)

(210) 486185

(531) 03.09.01, 27.05.01
(510), (511) 7 piły otwornice [maszyny], tarcze ścierne do szlifierek
elektrycznych, wiertła do maszyn, wkrętarki elektryczne, wiertła pneu‑
matyczne, 8 narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji,
tarcze ścierne (narzędzia ręczne), tarcze tnące [narzędzia obsługiwane
ręcznie], wiertła, wiertła do wiertarek ręcznych, wiertła ręczne [narzę‑
dzia], 35 usługi handlu hurtowego związane z następującymi produkta‑
mi: piły otwornice [maszyny], tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych,
wiertła do maszyn, wkrętarki elektryczne, wiertła pneumatyczne, narzę‑
dzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, tarcze ścierne (na‑
rzędzia ręczne), tarcze tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertła,
wiertła do wiertarek ręcznych, wiertła ręczne [narzędzia], usługi sprze‑
daży detalicznej online związane z następującymi produktami: piły
otwornice [maszyny], tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, wiertła
do maszyn, wkrętarki elektryczne, wiertła pneumatyczne, narzędzia
ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, tarcze ścierne (narzędzia
ręczne), tarcze tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertła, wiertła
do wiertarek ręcznych, wiertła ręczne [narzędzia], usługi sprzedaży de‑
talicznej za pomocą katalogów związane z następującymi produktami:
piły otwornice [maszyny], tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych,
wiertła do maszyn, wkrętarki elektryczne, wiertła pneumatyczne, na‑
rzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, tarcze ścierne (na‑
rzędzia ręczne), tarcze tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertła,
wiertła do wiertarek ręcznych, wiertła ręczne [narzędzia], usługi sprze‑
daży detalicznej związane z następującymi produktami: piły otwornice
[maszyny], tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, wiertła do maszyn,
wkrętarki elektryczne, wiertła pneumatyczne, narzędzia ręczne budow‑
lane, do naprawy i konserwacji, tarcze ścierne (narzędzia ręczne), tarcze
tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertła, wiertła do wiertarek
ręcznych, wiertła ręczne [narzędzia], usługi wysyłkowej sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: piły otwornice [maszyny],
tarcze ścierne do szlifierek elektrycznych, wiertła do maszyn, wkrętarki
elektryczne, wiertła pneumatyczne, narzędzia ręczne budowlane, do
naprawy i konserwacji, tarcze ścierne (narzędzia ręczne), tarcze tnące
[narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertła, wiertła do wiertarek ręcznych,
wiertła ręczne [narzędzia].
(111) 316177
(220) 2018 05 22
(210) 486196
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 30
(732) HIRSZ AGNIESZKA PATRYCJA NOBLE COSMETIC,
Suchy Dwór, PL.

1068

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 4/2019

(540) NOBLE
(540)

(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, admi‑
nistrowanie działalności handlowej, prace biurowe, 36 ubezpiecze‑
nia, usługi finansowe, bankowość, majątek nieruchomy, 41 naucza‑
nie, kształcenie, rozrywka, usługi związane ze sportem i kulturą.

Kolor znaku: czarny, fioletowy
(531) 27.05.01, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 18 kosmetyczki bez wyposażenia, 21 kosmetyczki po‑
dróżne.

(111) 316182
(220) 2016 06 15
(210) 457872
(151) 2016 12 29
(441) 2016 08 29
(732) KANTOR POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) KP KANTOR POLSKI SA ogólnopolska sieć usług finansowych
(540)

(111) 316178
(220) 2018 05 23
(210) 486223
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) oneco2
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, w szczególności dwutlenek węgla, 35 publiko‑
wanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, han‑
dlowych, przygotowywanie reklam w tym papierowych, radiowych,
telewizyjnych, prezentowanie produktów w mediach, za pośrednic‑
twem sieci komputerowych, internetowych, on‑line, rozpowszech‑
nianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja sprzeda‑
ży nawozów, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych
dla osób trzecich, organizacja wystaw, targów w celach handlowych
lub reklamowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem
mediów społecznościowych.
(111) 316179
(220) 2018 05 23
(210) 486224
(151) 2018 11 27
(441) 2018 07 30
(732) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA
AKCYJNA, Puławy, PL.
(540) ONeCO2
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, w szczególności dwutlenek węgla, 35 publiko‑
wanie tekstów reklamowych, sponsorowanych, promocyjnych, han‑
dlowych, przygotowywanie reklam w tym papierowych, radiowych,
telewizyjnych, prezentowanie produktów w mediach, za pośrednic‑
twem sieci komputerowych, internetowych, on‑line, rozpowszech‑
nianie materiałów reklamowych, promocyjnych, promocja sprzeda‑
ży nawozów, preparatów, środków chemicznych i agrochemicznych
dla osób trzecich, organizacja wystaw, targów w celach handlowych
lub reklamowych, komunikacja marketingowa z wykorzystaniem
mediów społecznościowych.
(111) 316180
(220) 2018 05 23
(210) 486238
(151) 2018 11 27
(441) 2018 07 30
(732) MIKOŁAJEK NATALIA POZYTYWNY START, Gdańsk, PL.
(540) MOMENTOWNIK
(510), (511) 16 pamiętnik, dziennik, kalendarz, notes, personalny no‑
tatnik, rysunkowy dziennik, zeszyt.
(111) 316181
(220) 2018 05 30
(210) 486549
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 16
(732) AFLOPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pabianice, PL.
(540) WOZOWNIA
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 15.07.09, 15.07.19, 27.05.01, 29.01.12, 26.04.02, 26.04.05,
26.04.16

Kolor znaku: czerwony, szary, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 27.05.22
(510), (511) 35 analizy, ekspertyzy, badania, doradztwo i pomoc
w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działalno‑
ścią gospodarczą, badania rynku, badania opinii publicznej, usługi
rachunkowo‑księgowe, pozyskiwanie i systematyzacja danych do
baz komputerowych, wyszukiwanie informacji w bazach danych,
tworzenie i zarządzanie bazami danych, tworzenie i zarządzanie
bazami danych oraz zbiorami informatycznymi, komputerowe
przetwarzanie danych,, 36 doradztwo, analizy, informacje oraz
pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe, leasing finansowy,
usługi kredytowe, pożyczkowe, emisja i obsługa kart kredytowych,
usługi transferu środków finansowych, operacje walutowe, wymia‑
na walut, inwestycje i lokaty kapitałowe, usługi ubezpieczeniowe
i emerytalno‑rentowe, usługi windykacji długów i ściągania wierzy‑
telności, pośrednictwo w obrocie, wycena, wynajem, zarządzanie,
dzierżawa i administrowanie w zakresie nieruchomości i innego ma‑
jątku o ile zawarte w tej klasie, 42 analizy, projektowanie, instalacja,
aktualizacja, konserwacja i wyposażenie systemów komputerowych
oraz oprogramowania komputerów, tworzenie, utrzymanie i admini‑
strowanie stronami internetowymi oraz sieciowymi.
(111) 316183
(220) 2018 05 30
(210) 486543
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) REMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ruda Śląska, PL.
(540) WHR
(510), (511) 7 maszyny dla górnictwa, 12 wózki hamulcowe, podze‑
społy sprzęgające kolejki podwieszane.
(111) 316184
(220) 2018 05 30
(210) 486540
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 16
(732) ŁOMOZIK MAGDALENA SHAMASA, Skoczów, PL.
(540) SHAMASA
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
organiczne, kosmetyki naturalne, olejki naturalne do celów kosme‑
tycznych, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, perfumy, maseczki z glinki do skóry, mydła,
masło do ciała, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelin‑
gi], kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, hydrolaty, 35 usługi
sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem sieci Internet
w związku z kosmetykami, olejkami i produktami perfumeryjnymi.
(111) 316185
(220) 2018 05 30
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 16
(732) NOWAKK PAWEŁ, Częstochowa, PL.
(540) racing corner
(540)

(210) 486539

(531) 26.04.09, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów sa‑
mochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samocho‑
dowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodo‑
wych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych.
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(111) 316186
(220) 2018 05 30
(210) 486537
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 16
(732) DĄBROWSKI TOMASZ ATOM PRACOWNIA RTG, Białystok, PL.
(540) ATOM PRACOWNIA RTG
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 316187
(220) 2018 05 30
(210) 486534
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 30
(732) FABRYKA APARATURY ELEKTRYCZNEJ EMA‑ELFA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, PL.
(540) E ELFA
(540)

(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 7 części do maszyn, urządzeń i sprzętu górniczego, czę‑
ści maszyn i urządzeń dźwigowo‑transportowych, sprzęgła i hamul‑
ce sterowane, wyposażenie maszyn wirujących prądu zmiennego
i prądu stałego, hamulce silników elektrycznych, aparatura rozdziel‑
cza, łączeniowa i zabezpieczająca niskiego napięcia, łączniki prądu
zmiennego, aparatura dźwigowa, aparatura elektryczna dla jedno‑
stek trakcyjnych, 9 części do maszyn, urządzeń i sprzętu górnicze‑
go, części maszyn i urządzeń dźwigowo‑transportowych, sprzęgła
i hamulce sterowane, wyposażenie maszyn wirujących prądu zmien‑
nego i prądu stałego, hamulce silników elektrycznych, aparatura
rozdzielcza, łączeniowa i zabezpieczająca niskiego napięcia, łączniki
prądu zmiennego, aparatura dźwigowa, aparatura elektryczna dla
jednostek trakcyjnych.
(111) 316188
(220) 2018 05 29
(210) 486527
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) DOGMAT SYSTEMY SPÓŁKA AKCYJNA, Suchy Las, PL.
(540) F+ Faktoring+
(540)

Kolor znaku: fioletowy, różowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.15.01, 24.13.25, 24.15.13, 24.17.05
(510), (511) 35 usługi fakturowania dla przedsiębiorstw, fakturowa‑
nie, 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
długu, usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelno‑
ści, finansowanie projektów, zapewnianie finansowania, finansowa‑
nie pożyczek, usługi finansowania, finansowe usługi konsultingowe,
indywidualne planowanie finansowe, gromadzenie funduszy i spon‑
sorowanie finansowe, pomoc finansowa, inwestycje finansowe, or‑
ganizowanie transakcji finansowych, zarządzanie ryzykiem finanso‑
wym, usługi finansowo‑inwestycyjne, informacja finansowa, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, zapewnienie finan‑
sowania dla firm, zapewnienie finansowania dla przedsiębiorstw,
usługi finansowe dla spółek, usługi finansowe, pieniężne i bankowe,
ściąganie należności i faktoring.
(111) 316189
(220) 2018 05 30
(210) 486569
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SZKWAŁ
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(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.

(111) 316190
(220) 2018 05 17
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) ANDRZEJEWSKI MARCIN, Warszawa, PL.
(540) TYGRYSY BIZNESU
(540)

(210) 486023

(531) 03.01.04, 03.01.26, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 16 druki, dzienniki, czasopisma, gazety, kalendarze,
książki, notatniki, plakaty, albumy, prospekty, broszury, informato‑
ry, 35 reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, rozpowszechnianie reklam, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, organizowanie targów w celach
handlowych lub reklamowych, wynajem czasu reklamowego we
wszystkich środkach przekazu, produkcja filmów reklamowych, pro‑
jektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, uaktualnianie materia‑
łów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, kom‑
puterowe zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputero‑
wych bazach danych, badania dotyczące działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradz‑
two w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodar‑
czej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, sprzedaż czaso‑
pism, gazet, plakatów, albumów, książek, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie i prowadze‑
nie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, organizowanie
balów, eventów, konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw,
zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmo‑
wych, usługi edukacyjne, prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów,
kształcenie praktyczne w formie pokazów, nauczanie indywidualne,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
usługi reporterskie, usługi wydawnicze, komputerowe przygotowa‑
nie materiałów do publikacji, publikowanie książek, publikowanie
on‑line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, 45 usługi serwisów społecznościowych
online, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, licencjono‑
wanie własności intelektualnej, prawne administrowanie licencjami,
zarządzanie prawami autorskimi.
(111) 316191
(220) 2018 05 30
(151) 2018 11 30
(441) 2018 08 06
(732) MIŚKOWIEC IRENEUSZ ARTUR VELOPROFIT,
Jastrzębie-Zdrój, PL.
(540) OTOROWER.pl
(540)

(210) 486575

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 10.03.13, 18.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlowe online w ramach których sprzeda‑
jący wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za po‑
średnictwem Internetu, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, organizowanie i przepro‑
wadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, organizowanie aukcji
internetowych, marketing internetowy, usługi sprzedaży: rowerów,
akcesoriów rowerowych oraz części rowerowych.
(111) 316192
(151) 2018 11 08

(220) 2018 02 12
(441) 2018 04 23

(210) 482284
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(732) AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA, Bieruń, PL.
(540) ROOKS GARAGE SPECIALIZED AUTOMOTIVE TOOLS
(540)

(111) 316196
(220) 2018 02 05
(210) 481945
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 07
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) eat’n’go
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryj‑
ne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięs, szynka, kiełbasa, kabanosy,
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa z dodatkiem warzyw.

Kolor znaku: czerwony, szary, czarny, biały
(531) 26.01.04, 26.01.08, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 8 narzędzia ręczne o napędzie ręcznym.

(111) 316197
(220) 2018 04 12
(210) 484773
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 02
(732) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) gdanskin
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji
włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do włosów, środki do pie‑
lęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy, żele, mleczka, emulsje, pe‑
elingi, toniki, maseczki, płyny regeneracyjne, preparaty kosmetyczne
do i po opalaniu, środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli,
preparaty do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po go‑
leniu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki do
masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki do czyszcze‑
nia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty i półprodukty farma‑
ceutyczne, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, lecznicze
środki do mycia i pielęgnacji włosów, preparaty przeciwgrzybiczne,
preparaty antybakteryjne, produkty higieniczne, środki sanitarne
stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, środki dezynfekcyjne.

(111) 316193
(220) 2018 04 12
(210) 484772
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 02
(732) ZIAJA LTD ZAKŁAD PRODUKCJI LEKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) yej
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, środki do mycia i pielęgnacji
włosów, szampony, odżywki, lotony, farby do włosów, środki do pie‑
lęgnacji i ochrony skóry, kremy, balsamy, żele, mleczka, emulsje, pe‑
elingi, toniki, maseczki, płyny regeneracyjne, preparaty kosmetyczne
do i po opalaniu, środki do mycia, mydła, żele, preparaty do kąpieli,
preparaty do higieny intymnej, preparaty do golenia, przed i po go‑
leniu, wody toaletowe, wody kolońskie, olejki eteryczne, olejki do
masażu, antyperspiranty, dezodoranty osobiste, środki do czyszcze‑
nia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 produkty i półprodukty farma‑
ceutyczne, produkty kosmetyczne o działaniu leczniczym, lecznicze
środki do mycia i pielęgnacji włosów, preparaty antybakteryjne, pro‑
dukty higieniczne, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higie‑
nie osobistej, środki dezynfekcyjne.
(111) 316194
(220) 2018 01 23
(151) 2018 07 27
(441) 2018 03 05
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540)
(540)

(210) 481486

(111) 316199
(220) 2018 04 25
(210) 485324
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 09
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) HELIOS DREAMLINER
(510), (511) 20 komfortowe fotele do wyposażenia sal kinowych,
41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, pokazy filmów
kinowych, sale kinowe, sale kinowe o wysokim komforcie i wysokiej
jakości projekcji.

Kolor znaku: beżowy, czarny
(531) 02.01.17, 02.01.30, 08.01.08, 29.01.12
(510), (511) 30 przekąski z produktów zbożowych, kanapki, bagietki,
rogaliki, 39 dostawa produktów spożywczych, 43 usługi zaopatrze‑
nia w żywność i napoje.
(111) 316195
(220) 2018 02 02
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 09
(732) MACKIEWICZ ELŻBIETA, Poznań, PL.
(540) tf THE FIRST
(540)

Kolor znaku: złoty, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.02, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 25 ubrania.

(111) 316198
(220) 2018 04 25
(210) 485323
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 09
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) HELIOS DREAM
(510), (511) 20 komfortowe fotele do wyposażenia sal kinowych,
41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, pokazy filmów
kinowych, sale kinowe, sale kinowe o wysokim komforcie i wysokiej
jakości projekcji.

(210) 481900

(111) 316200
(220) 2018 04 25
(210) 485325
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 09
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) DREAMLINER
(510), (511) 20 komfortowe fotele do wyposażenia sal kinowych,
41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, pokazy filmów
kinowych, sale kinowe, sale kinowe o wysokim komforcie i wysokiej
jakości projekcji.
(111) 316201
(220) 2018 04 25
(210) 485326
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 09
(732) HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) DREAM
(510), (511) 20 komfortowe fotele do wyposażenia sal kinowych,
41 usługi kinowe, udostępnianie obiektów kinowych, pokazy filmów
kinowych, sale kinowe, sale kinowe o wysokim komforcie i wysokiej
jakości projekcji.
(111) 316202
(220) 2018 04 30
(210) 485511
(151) 2018 11 29
(441) 2018 08 06
(732) WITKOWSKA HANNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
‑USŁUGOWE EKO‑ERA BYDGOSZCZ, Bydgoszcz, PL.

Nr 4/2019
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(540) kokos
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, brązowy, biały, jasnoszary
(531) 05.07.06, 27.05.05, 27.05.08, 29.01.14
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze kokosowe do celów spożywczych,
organiczne oleje kokosowe do celów kulinarnych, napoje na bazie
mleka kokosowego, mleko kokosowe do celów kulinarnych, mleko
kokosowe w proszku, przekąski na bazie kokosu, mleko kokosowe
jako napój, spożywcze oleje kokosowe, suszone orzechy kokosowe,
mleko kokosowe, płatki kokosowe, proszek kokosowy, olej kokoso‑
wy, masło kokosowe [olej kokosowy], wiórki kokosowe, 31 łupiny
orzechów kokosowych, orzechy kokosowe, świeże kokosy, nieprze‑
tworzone kokosy, surowe kokosy.
(111) 316203
(220) 2018 05 07
(151) 2018 11 20
(441) 2018 06 25
(732) MPL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Balice, PL.
(540) mplservices
(540)

(210) 485649

Kolor znaku: czarny, granatowy, niebieski
(531) 26.03.01, 26.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 dzierżawa i wynajem powierzchni handlowych,
37 sprzątanie nieruchomości, sprzątanie pomieszczeń biurowych,
sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie terenów publicznych,
sprzątanie pomieszczeń użyteczności publicznej, zewnętrzne
i wewnętrzne sprzątanie samolotów, 39 prowadzenie parkingów,
usługi parkingowe, wynajmowanie miejsc parkingowych, usługi
udostępniania miejsc parkingowych, wynajem przestrzeni par‑
kingowej dla pojazdów, rezerwacja miejsc parkingowych przy lot‑
niskach, organizowanie transportu taksówkowego, świadczenie
usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji mobil‑
nych, 43 restauracje samoobsługowe, usługi restauracyjne, usługi
restauracji szybkiej obsługi, usługi barów i restauracji, restauracje
oferujące dania na wynos.
(111) 316204
(220) 2018 04 27
(210) 485431
(151) 2018 11 19
(441) 2018 06 11
(732) TAR‑GROCH‑FIL T. KRAKOWSKI, M. KIJOWSKI, E. DROŻDŻ, J.
DROŻDŻ SPÓŁKA JAWNA, Filipowice, PL.
(540) TARGROCH
(510), (511) 5 błonnik pokarmowy, suplementy diety, suplementy
diety zawierające olej lniany, dietetyczna żywność i substancje do
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane do celów me‑
dycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty
ziołowe do celów medycznych, herbata lecznicza, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, korzenie lecznicze, płyny do celów farma‑
ceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi I zwierząt, do‑
datki odżywcze dla celów leczniczych, preparaty witaminowe, leki
wzmacniające, zioła lecznicze, 29 konserwowane, suszone i gotowa‑
ne owoce i warzywa, owoce konserwowane, chipsy owocowe, skórki
owocowe, owoce lukrowane, soki roślinne do gotowania, przecier
pomidorowy, migdały spreparowane, grzyby konserwowane, cebula
konserwowana, daktyle, warzywa suszone, rodzynki, olej kokosowy,
tłuszcz kokosowy, przeciery warzywne, hummus, orzechy, orzechy
preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, pestki słonecznika,
wiórki kokosowe, owoce kandyzowane, oleje spożywcze, pikle, grzy‑
by suszone, suszone owoce, nasiona przetworzone, 30 przekąski ze
zbóż, mąka, mąka kukurydziana, ryż, kukurydza prażona [popcorn],
kasze spożywcze, makarony, jęczmień łuskany, jęczmień gnieciony,
kawa, kawa nie palona, herbata, kakao, przyprawy, imbir [przypra‑
wa], cynamon [przyprawa], cukier, płatki owsiane, płatki kukurydzia‑
ne, muesli, owies łuskany, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na
bazie orzechów arachidowych, mąka sojowa, sól kuchenna, wanilia

1071

[aromat], przekąski z ryżu, płatki kukurydziane, pesto, przyprawy
smakowe (sosy, marynaty), zioła do celów spożywczych, zioła konser‑
wowane, 31 ziarna, nasiona, ziarno do żywienia zwierząt, mąka z ryżu
[pasza], jagody [owoce], pszenica, orzechy, orzechy laskowe, świeże
owoce i warzywa, zioła ogrodowe świeże, 32 napoje bezalkoholowe,
soki owocowe, soki warzywne, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
bezalkoholowe napoje owocowe, esencje do produkcji napojów,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, piwo, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, 35 usługi handlu hurtowego oraz
detalicznego oraz za pomocą sieci Internet towarów jak suplementy
diety, żywność dietetyczna, herbaty ziołowe, leki, owoce i warzywa
suszone, oleje spożywcze, przetwory warzywne, przetwory owoco‑
we, nasiona, ziarna, mąki, makarony, zboża, zioła, owoce, warzywa,
wyroby cukiernicze, przyprawy, herbata, kawa, napoje bezalkoholo‑
we, soki, piwo, syropy.

(111) 316205
(220) 2018 04 27
(210) 485432
(151) 2018 11 19
(441) 2018 06 11
(732) TAR‑GROCH‑FIL T. KRAKOWSKI, M. KIJOWSKI, E. DROŻDŻ,
J. DROŻDŻ SPÓŁKA JAWNA, Filipowice, PL.
(540) TARGROCH 1993
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, jasnozielony, ciemnozielony
(531) 03.07.21, 05.01.16, 25.01.19, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 błonnik pokarmowy, suplementy diety, suplementy
diety zawierające olej lniany, dietetyczna żywność i substancje do
celów leczniczych, dietetyczne napoje przystosowane do celów me‑
dycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych, ekstrakty
ziołowe do celów medycznych, herbata lecznicza, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, korzenie lecznicze, płyny do celów farma‑
ceutycznych, preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, do‑
datki odżywcze dla celów leczniczych, preparaty witaminowe, leki
wzmacniające, zioła lecznicze, 29 konserwowane, suszone i gotowa‑
ne owoce i warzywa, owoce konserwowane, chipsy owocowe, skórki
owocowe, owoce lukrowane, soki roślinne do gotowania, przecier
pomidorowy, migdały spreparowane, grzyby konserwowane, cebula
konserwowana, daktyle, warzywa suszone, rodzynki, olej kokosowy,
tłuszcz kokosowy, przeciery warzywne, hummus, orzechy, orzechy
preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, pestki słonecznika,
wiórki kokosowe, owoce kandyzowane, oleje spożywcze, pikle, grzy‑
by suszone, suszone owoce, nasiona przetworzone, 30 przekąski ze
zbóż, mąka, mąka kukurydziana, ryż, kukurydza prażona [popcorn],
kasze spożywcze, makarony, jęczmień łuskany, jęczmień gnieciony,
kawa, kawa nie palona, herbata, kakao, przyprawy, imbir [przypra‑
wa], cynamon [przyprawa], cukier, płatki owsiane, płatki kukurydzia‑
ne, muesli, owies łuskany, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze na
bazie orzechów arachidowych, mąka sojowa, sól kuchenna, wanilia
[aromat], przekąski z ryżu, płatki kukurydziane, pesto, przyprawy
smakowe (sosy, marynaty), zioła do celów spożywczych, zioła konser‑
wowane, 31 ziarna, nasiona, ziarno do żywienia zwierząt, mąka z ryżu
[pasza], jagody [owoce], pszenica, orzechy, orzechy laskowe, świeże
owoce i warzywa, zioła ogrodowe świeże, 32 napoje bezalkoholowe,
soki owocowe, soki warzywne, bezalkoholowe wyciągi z owoców,
bezalkoholowe napoje owocowe, esencje do produkcji napojów,
proszek do wytwarzania napojów gazowanych, piwo, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, 35 usługi handlu hurtowego oraz
detalicznego oraz za pomocą sieci Internet towarów jak suplementy
diety, żywność dietetyczna, herbaty ziołowe, leki, owoce i warzywa
suszone, oleje spożywcze, przetwory warzywne, przetwory owoco‑
we, nasiona, ziarna, mąki, makarony, zboża, zioła, owoce, warzywa,
wyroby cukiernicze, przyprawy, herbata, kawa, napoje bezalkoholo‑
we, soki, piwo, syropy.
(111) 316206
(220) 2018 05 23
(151) 2018 11 29
(441) 2018 08 06
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DOZ PRODUCT RECEPTURA

(210) 486239
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(540)

(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, atlasy, czasopisma, gazety,
kalendarze, karty pocztowe, książeczki, książki, litografie, magazyny,
mapy, podręczniki, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne,
wydruki graficzne.

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, ciemnoniebieski, czarny
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 24.13.17, 29.01.14, 09.01.10,
26.04.04, 26.04.10, 26.04.18
(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki apteczne, leki i preparaty receptu‑
rowe, kremy farmaceutyczne, mieszaniny farmaceutyczne, prepa‑
raty farmaceutyczne, farmaceutyczne substancje dermatologiczne,
farmaceutyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne płyny
do skóry, preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty farma‑
ceutyczne dla ludzi, puste kapsułki na środki farmaceutyczne, pre‑
paraty farmaceutyczne do użytku w dermatologii, opłatki do leków
do celów farmaceutycznych, kapsułki na jedną dawkę, sprzedawane
puste, do celów farmaceutycznych, odżywcze suplementy diety, su‑
plementy diety dla ludzi, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
6 metalowe opakowania na produkty farmaceutyczne, leki, maści,
suplementy diety, wyroby medyczne, 10 kroplomierze do celów me‑
dycznych, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, bute‑
leczki z kroplomierzem do celów medycznych, 16 kalendarze, opa‑
kowania z tworzyw sztucznych, opakowania papierowe, z kartonu
lub z tworzyw sztucznych na produkty farmaceutyczne, leki, maści,
suplementy diety, wyroby medyczne, 21 butelki na preparaty farma‑
ceutyczne sprzedawane puste, buteleczki, pudełeczka do lekarstw,
maści i kremów, szklane lub ceramiczne opakowania na produkty
farmaceutyczne, leki, maści, suplementy diety, wyroby medyczne,
35 promocja sprzedaży, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży to‑
warów, reklama i marketing, rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych i promocyjnych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, usługi reklamowe, promocyjne i mar‑
ketingowe, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycz‑
nych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego,
usługi reklamowe w zakresie produktów farmaceutycznych, sprze‑
daż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych recepturo‑
wych oraz leków aptecznych, 44 sporządzanie receptur w aptekach,
sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów, usługi far‑
maceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych, usługi
doradztwa farmaceutycznego, usługi farmaceutyczne, wydawanie
środków farmaceutycznych.

(111) 316209
(220) 2018 05 23
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 30
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) herbs OF LIFE
(540)

(111) 316207
(220) 2018 05 30
(210) 486563
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) WYDAWNICTWO ZIELONA SOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Zaopiekuj się mną !
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, atlasy, czasopisma, gazety,
kalendarze, karty pocztowe, książeczki, książki litografie, magazyny,
mapy, podręczniki, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne,
wydruki graficzne.
(111) 316208
(220) 2018 05 30
(210) 486561
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) WYDAWNICTWO ZIELONA SOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ !
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.04, 03.06.03

(210) 486260

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy, jasnozielony,
ciemnozielony
(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i zio‑
łowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycz‑
nych, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych,
czopki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, słodycze
do celów leczniczych, spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do
ssania, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, maści o wła‑
ściwościach leczniczych, toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze],
preparaty ziołowe do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne
niż mydło], krople do uszu, spraye lecznicze do gardła, roztwory do
płukania soczewek kontaktowych, guma do żucia do celów medycz‑
nych, krople do oczu, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na
kaszel, pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania
na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory nawilża‑
jące do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel do użytku me‑
dycznego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe
do celów medycznych, żele do ciała do użytku farmaceutycznego,
spraye antyalergiczne, spraye do nosa do użytku leczniczego, pastyl‑
ki do ssania do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, maści przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, żele
przeciwzapalne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żele do
stosowania miejscowego do użytku medycznego i terapeutycznego,
maści do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne oraz
dietetyczne środki spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne
witaminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mie‑
szanki ziołowe do celów leczniczych.
(111) 316210
(220) 2018 05 30
(210) 486559
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) GŁUSZA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(111) 316211
(220) 2018 05 30
(210) 486583
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) DUDYCZ RUN RADOSŁAW DUDYCZ SPÓŁKA JAWNA,
Gdańsk, PL.
(540) DUDYCZ RUN
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, semina‑
riów, zjazdów, usługi w zakresie sportu i rekreacji, kluby sportowe,
udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, wynajem sprzętu
sportowego, organizowanie zawodów, obozów i zgrupowań spor‑
towych, usługi trenerów osobistych w zakresie sportu i aktywności
fizycznej, usługi trenerów osobistych w zakresie biegania i fitness,
usługi wydawnicze.
(111) 316212
(220) 2018 05 23
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) GRABIŃSKA KATARZYNA, Olsztyn, PL.

(210) 486244
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(540) Pracownia Tańca PRYZMAT
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(111) 316213
(220) 2018 05 23
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 30
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SlimStrong
(540)

(210) 486262

Kolor znaku: biały, granatowy, różowy
(531) 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych, uzu‑
pełniające dodatki do żywności do celów medycznych, czopki, środki
zmniejszające apetyt do celów medycznych, słodycze do celów leczni‑
czych, spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do ssania, spraye do
jamy ustnej do użytku medycznego, maści o właściwościach leczni‑
czych, toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze], preparaty ziołowe
do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], krople
do uszu, spraye lecznicze do gardła, roztwory do płukania soczewek
kontaktowych, guma do żucia do celów medycznych, krople do oczu,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, suplemen‑
ty diety i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel, pastylki do ssania
na gardło, maści lecznicze do stosowania na skórę, żele nawilżające do
użytku osobistego, roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych,
pastylki na kaszel do użytku medycznego, maść do oczu do użytku
medycznego, spraye ziołowe do celów medycznych, żele do ciała do
użytku farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye do nosa do
użytku leczniczego, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, maści przeciwzapalne, mineral‑
ne suplementy diety, żele przeciwzapalne, żywność dietetyczna do ce‑
lów leczniczych, żele do stosowania miejscowego do użytku medycz‑
nego i terapeutycznego, maści do celów farmaceutycznych, preparaty
farmaceutyczne oraz dietetyczne środki spożywcze wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne prepa‑
raty medyczne, mieszanki ziołowe do celów leczniczych.
(111) 316214
(220) 2018 05 25
(210) 486360
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 23
(732) ADAMIEC KAROLINA IGUANA, Skierniewice, PL.
(540) TORREGSM.PL TELEFONY‑AKCESORIA‑SERWIS
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 16.01.11, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla kon‑
sumentów, a mianowicie usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej i po‑
średnictwa sprzedaży urządzeń i akcesoriów telekomunikacyjnych,
w zakresie następujących towarów: telefony komórkowe, smartfony,
tablety, telefony komórkowe z dużymi klawiszami i cyframi dla użyt‑
kowników z osłabionym wzrokiem lub sprawnością, modemy, routery
sieciowe, nośniki do danych, telefony komórkowe do użytku w po‑
jazdach, części i osprzęt do wyżej wymienionych towarów, akcesoria
do telefonów, futerały na telefony, futerały na smartfony, futerały na
tablety, etui na telefony, etui na smartfony, etui na tablety, paski do
telefonów komórkowych, smycze, osłony do ekranu do telefonów ko‑
mórkowych, szkła ochronne zabezpieczające wyświetlacze telefonów,
smartfonów, tabletów, ładowarki do telefonów komórkowych, bate‑
rie do telefonów komórkowych, pamięci zewnętrzne do telefonów
komórkowych, pamięć USB [pendrive], akumulatory do telefonów, ła‑
dowarki baterii, karty prepeidowe, słuchawki, zestawy słuchawkowe,
bezprzewodowe zestawy słuchawkowe do zastosowania z telefonami
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komórkowymi, urządzenia głośnomówiące do telefonów komórko‑
wych, stacje dokujące do telefonów komórkowych, uchwyty przysto‑
sowane do telefonów komórkowych, uchwyty na deskę rozdzielczą na
telefony komórkowe, usługi dystrybucyjne oraz doradztwo, konsulta‑
cje i informacje w zakresie wymienionych usług, usługi w zakresie wy‑
syłkowej sprzedaży akcesoriów, skupowanie telefonów komórkowych,
37 konserwacja lub serwis naprawczy gwarancyjny i pogwarancyjny
telefonów komórkowych.

(111) 316215
(220) 2018 02 01
(210) 481821
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 30
(732) WYDAWNICTWO MUZYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FONO SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) wmfono
(540)

(531) 16.01.16, 27.05.01
(510), (511) 41 produkcja muzyczna, produkcja nagrań dźwięko‑
wych i/lub wideo, produkcja nagrań wzorcowych [master], realizacja
nagrań fonograficznych, nagrywanie i produkcja nagrań dźwięko‑
wych, mastering płyt, doradztwo w zakresie produkcji filmów i mu‑
zyki, usługi w zakresie nagrań, produkcja filmów wideo i DVD, edycja
nagrań audio, produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, studia
nagrań (usługi-).
(111) 316216
(220) 2018 05 24
(210) 486294
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) ORGANICBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ‑SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ORGANICBE
(510), (511) 29 mięso i wędliny, ryby, owoce morza, skorupiaki i mięcza‑
ki, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, zupy i wywary, mrożone owoce,
owoce konserwowane, owoce suszone, owoce gotowane, warzywa
mrożone, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa goto‑
wane, koncentraty warzywne (puree), przeciery owocowe, przetwo‑
rzone grzyby, tofu, fermentowane tofu, tempeh, przetworzone nasio‑
na roślin strączkowych, soczewica suszona, przetwory z soi, galaretki,
dżemy, kompoty, mleko, mleczne produkty, oleje spożywcze, tłuszcze
jadalne, przekąski ziemniaczane, rodzynki, orzechy suszone, orzechy
prażone, orzechy solone, orzechy z przyprawami, jogurt, nabiał i substy‑
tuty nabiału, produkty serowarskie, jaja ptasie i produkty z jaj, przekąski
na bazie mięsa, ryb, owoców morza, skorupiaków, mięczaków, drobiu,
dziczyzny, soi, warzyw, owoców i/lub orzechów, gotowe dania na bazie
mięsa, ryb, owoców morza, skorupiaków, mięczaków, drobiu, dziczyzny,
soi, warzyw, owoców i/lub orzechów, 30 kawa, herbata, kakao, cukier,
ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka, preparaty zbożowe, chleb,
ciasto na wypieki, wyroby cukiernicze, miód, syropy i melasa, drożdże,
proszek do pieczenia, sól, przyprawy i dodatki smakowe, musztarda,
ocet, sosy (przyprawy), przyprawy korzenne, ciastka zbożowe, herbatni‑
ki, wafle, czekolada, produkty na bazie czekolady, batony czekoladowe,
pralinki, wyroby cukiernicze, marcepan, wyciskane produkty spożywcze
z pszenicy, produkty spożywcze z preparowanego ryżu, produkty spo‑
żywcze z preparowanej kukurydzy, produkty spożywcze z preparowa‑
nej pszenicy, chrupki kukurydziane, gofry, batony zbożowe i energetycz‑
ne, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, ciasto do pieczenia, gotowania
i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, suche i świeże ma‑
karony, kluski i pierogi, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, prze‑
kąski na bazie makaronów, zbóż i/lub ryżu, produkty mrożone na bazie
makaronów, zbóż i/lub ryżu, gotowe dania na bazie makaronów, zbóż
i/lub ryżu, 31 płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne,
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona zbóż, owoce świeże, orzechy
świeże, warzywa świeże i zioła ogrodowe świeże, grzyby, algi do celów
spożywczych, świeże rośliny strączkowe, naturalne rośliny i kwiaty, słód,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz w sklepie internetowym towarów
takich, jak, mięso i wędliny, ryby, owoce morza, skorupiaki i mięczaki,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, zupy i wywary, mrożone owoce,
owoce konserwowane, owoce suszone, owoce gotowane, warzywa
mrożone, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa goto‑
wane, koncentraty warzywne (puree), przeciery owocowe, przetworzo‑
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ne grzyby, tofu, fermentowane tofu, tempeh, przetworzone nasiona ro‑
ślin strączkowych, soczewica suszona, przetwory z soi, galaretki, dżemy,
kompoty, mleko, mleczne produkty, oleje spożywcze, tłuszcze jadalne,
przekąski ziemniaczane, rodzynki, orzechy suszone, orzechy prażone,
orzechy solone, orzechy z przyprawami, jogurt, nabiał i substytuty na‑
biału, produkty serowarskie, jaja ptasie i produkty z jaj, przekąski na ba‑
zie mięsa, ryb, owoców morza, skorupiaków, mięczaków, drobiu, dziczy‑
zny, soi, warzyw, owoców i/lub orzechów, gotowe dania na bazie mięsa,
ryb, owoców morza, skorupiaków, mięczaków, drobiu, dziczyzny, soi,
warzyw, owoców i/lub orzechów, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, ta‑
pioka, sago, kawa nienaturalna, mąka, preparaty zbożowe, chleb, ciasto
na wypieki, wyroby cukiernicze, miód, syropy i melasa, drożdże, proszek
do pieczenia, sól, przyprawy i dodatki smakowe, musztarda, ocet, sosy
(przyprawy), przyprawy korzenne, ciastka zbożowe, herbatniki, wafle,
czekolada, produkty na bazie czekolady, batony czekoladowe, pralinki,
wyroby cukiernicze, marcepan, wyciskane produkty spożywcze z psze‑
nicy, produkty spożywcze z preparowanego ryżu, produkty spożyw‑
cze z preparowanej kukurydzy, produkty spożywcze z preparowanej
pszenicy, chrupki kukurydziane, gofry, batony zbożowe i energetyczne,
płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, ciasto do pieczenia, gotowania
i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, suche i świeże
makarony, kluski i pierogi, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
przekąski na bazie makaronów, zbóż i/Iub ryżu, produkty mrożone na
bazie makaronów, zbóż i/lub ryżu, gotowe dania na bazie makaronów,
zbóż i/lub ryżu, płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne,
surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona zbóż, owoce świeże, orzechy
świeże, warzywa świeże i zioła ogrodowe świeże, grzyby, algi do celów
spożywczych, świeże rośliny strączkowe, naturalne rośliny i kwiaty, słód,
piwo i produkty piwowarskie, wody mineralne i gazowane oraz napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i koncentraty
do produkcji napojów, usługi importowo‑eksportowe, dystrybucja pro‑
duktów do celów reklamowych, gromadzenie danych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie bazami danych,
wprowadzanie i przetwarzanie danych, tworzenie komputerowych baz
danych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promo‑
cyjnych, udostępnianie informacji handlowych, dostarczanie informacji
handlowych, doradztwo handlowe w zarządzaniu działalnością gospo‑
darczą, usługi informacji handlowej w zakresie artykułów spożywczych,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą lub zadaniami handlo‑
wymi przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, pośrednic‑
two w kontaktach handlowych i gospodarczych, usługi doradcze w za‑
kresie zarządzania handlowego, pośrednictwo w działalności handlowej
dla osób trzecich, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie po‑
kazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych i re‑
klamowych, pośredniczenie i zawieranie transakcji handlowych na rzecz
osób trzecich, w tym poprzez sklepy internetowe, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, 38 za‑
pewnianie dostępu do treści, stron internetowych i portali w Internecie,
świadczenie usług on‑line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów rozmów
[chatroom], udostępnianie on‑line interaktywnej tablicy ogłoszenio‑
wej, usługi przesyłania danych, 42 hosting portali internetowych, pro‑
gramowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów,
linii chatów i forów internetowych, opracowywanie oprogramowania
komputerowego w zakresie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw
i portali e‑biznesowych, usługi w zakresie hostingu stron internetowych,
hosting blogów, hosting podkastów, hosting serwerów, hosting stron
internetowych, hosting aplikacji mobilnych, hosting treści cyfrowych,
hosting komputerowych baz danych.

(111) 316217
(220) 2018 05 25
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 02
(732) 4 FOODIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, PL.
(540) RYBAŚNIE
(540)

(210) 486368

Kolor znaku: niebieski, żółty, biały
(531) 29.01.13, 03.09.01, 03.09.13, 03.09.24, 11.01.03, 11.01.04,
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27.03.15, 27.05.01, 27.05.05, 26.03.06, 26.03.07, 26.03.10, 26.01.01,
26.01.03
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, potrawy rybne, drób,
gotowe posiłki składające się głównie z ryb, gotowe posiłki z mię‑
sa, zupy, wywary i ekstrakty mięsne, przetworzone owoce, warzy‑
wa i grzyby, pasty rybne i z owoców morza, sałatki gotowe, mięso
i wędliny, 30 ciasta, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, kasze,
danie gotowe zawierające makaron, potrawy z makaronu, potrawy
na bazie mąki, pizza, dania na bazie ryżu, sosy, herbata, kawa, kakao
i namiastki tych towarów, napoje kawowe, ryż, lód, lody spożywcze,
mrożone jogurty i sorbety, wyroby piekarnicze, wyroby cukiernicze,
ciasta, tarty i ciasteczka, przekąski w postaci ciast owocowych, gofry,
słodycze, sosy, 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, kawiarnie, oferowanie żywności i napo‑
jów w restauracjach i barach, przygotowywanie posiłków i napojów,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpo‑
średniego spożycia, restauracje dla turystów, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, rezerwacja stolików w restau‑
racjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
usługi barowe, usługi restauracyjne, usługi cateringowe, usługi w za‑
kresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie zapewniania
obiektów na uroczystości.
(111) 316218
(220) 2018 05 25
(210) 486371
(151) 2018 11 27
(441) 2018 07 30
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SOKOŁÓW FOODBOLÓWKI WIĘCEJ NIŻ PARÓWKI 93% mięsa
BEZ DODATKU GLUTAMINIANU SODU FOSFORANÓW
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, ciemnoczerwony, szary, biały,
czarny, żółty
(531) 05.01.01, 05.01.16, 05.03.13, 21.03.01, 21.03.25, 09.09.11,
27.05.01, 29.01.15, 25.05.01, 01.15.11, 27.07.01, 26.04.04, 26.04.16,
26.04.18, 26.04.02, 26.04.17, 26.04.18
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, szynka, wyroby na
bazie mięsa, parówki.
(111) 316219
(220) 2018 05 25
(210) 486352
(151) 2018 11 27
(441) 2018 07 30
(732) CAUSA FINITA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, PL.
(540) UR.
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.10, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar‑
czej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze‑
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dawców towarów i usług, 45 usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych, mediacje, świadczenie pomocy w sprawach
spornych, usługi arbitrażowe, usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich.

(111) 316220
(220) 2018 05 25
(210) 486353
(151) 2018 11 27
(441) 2018 07 30
(732) CAUSA FINITA SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, PL.
(540) Ultima RATIO.
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradztwa w zakresie działalności gospodar‑
czej, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze‑
dawców towarów i usług, 45 usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych, mediacje, świadczenie pomocy w sprawach
spornych, usługi arbitrażowe, usługi prawne związane z negocjacją
kontraktów dla osób trzecich.
(111) 316221
(220) 2018 05 24
(210) 486317
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 30
(732) UBOJNIA PRZYWARTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Babin-Olędry, PL.
(540) UBOJNIA Przywarty
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, czarny, szary, zielony
(531) 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 40 ubój zwierząt, prowadzenie uboju, ubój zwierząt go‑
spodarskich.
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mieszanki kakaowe, kanapki, kasze spożywcze, keczup, sól kuchen‑
na, kukurydza mielona, kukurydza prażona [popcorn], kukurydza pa‑
lona, lody spożywcze w proszku, majonezy, makarony, żywność na
bazie mąki, muesli, naleśniki, napary inne niż do celów leczniczych,
słodkie dekoracje do ciast, paszteciki, pierogi, pizze, płatki zbożowe,
płatki kukurydziane, sosy z pomidorów, ciasto w proszku, puddingi,
sosy do sałatek, produkty skrobiowe do celów spożywczych, słodziki
naturalne, słodkie sosy do deserów na bazie mleka i żółtek (custard),
suchary, tarty, tortille, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu
produktów spożywczych, suszone zioła do celów kulinarnych, zioła
przetworzone, zioła konserwowane [przyprawy], maltodekstryny do
zastosowania odżywczego [inne niż do celów medycznych], dodatki
[inne niż oleje eteryczne] jako polepszacze smaku żywności i napo‑
jów, dania gotowe i przekąski na bazie pszenicy, zbóż, kukurydzy,
ryżu, makaronu, dodatki smakowe do zup, mieszanki suszonych wa‑
rzyw, owoców i ziół z solą do użytku jako przyprawy do żywności.

(111) 316223
(220) 2018 05 25
(210) 486355
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 23
(732) TOMASZEWSKA AGNIESZKA, WOJCIECHOWSKI TYMOTEUSZ
HOME & TRAVEL SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540) livinn
(510), (511) 36 wynajem zakwaterowania (mieszkania), wynajem
mieszkań, 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, hotele dla
zwierząt, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, re‑
zerwacje miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjaz‑
dami], usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów waka‑
cyjnych [zakwaterowanie], wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy.
(111) 316224
(220) 2018 05 24
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) PHZ VIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Biuro na Minuty co‑working space
(540)

(210) 486337

(111) 316222
(220) 2018 05 24
(210) 486310
(151) 2018 11 27
(441) 2018 07 30
(732) FARLO M. GRUDZKA SPÓŁKA JAWNA, Jastrzębie-Zdrój, PL.
(540) Kucharek
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały, zielony, jasnozielony
(531) 26.04.06, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon‑
serwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, owoce
kandyzowane, owoce lukrowane, galaretki jadalne, dżemy, kompoty,
jaja, mleko, mleczne produkty, oleje i tłuszcze jadalne, bulion, kon‑
centraty bulionu, koncentraty rosołu, chipsy ziemniaczane, chrupki
ziemniaczane, chipsy owocowe, grzyby konserwowane, grzyby su‑
szone, napoje mleczne z przewagą mleka, orzechy preparowane, sa‑
łatki owocowe, sałatki warzywne, placki ziemniaczane, przecier po‑
midorowy, pyłki kwiatowe jako żywność, soki roślinne do gotowania,
żywność przygotowywana z ryb, ser, skórki owocowe, wędliny, wy‑
ciągi z wodorostów do celów spożywczych, zupy, składniki do spo‑
rządzania zup, żelatyna, kostki do zup, kostki bulionowe, 30 kawa,
herbata, kakao, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka spożyw‑
cza, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, miód, melasa, droż‑
dże, proszek do pieczenia, musztarda, ocet, sosy [przyprawy], przy‑
prawy, lód, preparaty jako aromaty do żywności, bułka tarta, bułki,
chipsy [produkty zbożowe], ciasta, ciastka, cukierki, napoje na bazie
czekolady, napoje na bazie kakao, napoje na bazie herbaty, esencje
do artykułów żywnościowych z wyjątkiem esencji eterycznych i ole‑
jów esencyjnych, galaretki owocowe [słodycze], wyroby z kakao,

Kolor znaku: szary, żółty, zielony, niebieski, różowy,
pomarańczowy
(531) 26.04.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 administrowanie działalnością gospodarczą, admi‑
nistrowanie dotyczące marketingu, marketing dotyczący promocji,
usługi biurowe, 36 wynajem powierzchni biurowej, wynajem po‑
mieszczeń biurowych, wynajem biur do coworkingu, krótkotermino‑
wy wynajem przestrzeni biurowej.
(111) 316225
(220) 2018 05 27
(210) 486412
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) TIRECO
(510), (511) 5 produkty weterynaryjne, preparaty weterynaryjne,
leki do celów weterynaryjnych, produkty sanitarne do celów wetery‑
naryjnych, środki odkażające do użytku weterynaryjnego, preparaty
bakteriologiczne, biologiczne, chemiczne do celów weterynaryj‑
nych, odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych, produkty
i substancje farmaceutyczne do celów weterynaryjnych.
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(111) 316226
(220) 2018 05 25
(210) 486362
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 23
(732) JACH MONIKA, KOZAK EWA MEAPHARMA SPÓŁKA
CYWILNA, Lublin, PL.
(540) Astragalus
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 05.03.07, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5
preparaty
farmaceutyczne
i
chemiczno
‑farmaceutyczne, dietetyczna żywność, napoje i substancje przy‑
stosowane do celów medycznych, kapsułki na lekarstwa i do celów
farmaceutycznych, napoje, napary i nalewki lecznicze, oleje i zioła
lecznicze, leki pomocnicze i wspierające, suplementy diety, maści
i mazidła do celów farmaceutycznych, mineralne dodatki do żywno‑
ści, preparaty medyczne do odchudzania, pastylki i pigułki do celów
farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, środki do czyszczenia
i odświeżania powietrza, środki przeciwbólowe i przeczyszczające,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, leki uspokajające
i wzmacniające, preparaty witaminowe, preparaty weterynaryjne.
(111) 316227
(220) 2018 05 25
(210) 486364
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 23
(732) JAZGOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łąka, PL.
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 18.01.01, 18.01.23, 26.11.03, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 12 wózki podnośnikowe, wózki bagażowe, wózki trans‑
portowe.
(111) 316228
(220) 2018 05 23
(210) 486264
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 30
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Zdrowe Karmelki MNIAM‑MNIAM NA GARDŁO
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, różowy, turkusowy, fioletowy,
pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych, uzu‑
pełniające dodatki do żywności do celów medycznych, czopki, środki
zmniejszające apetyt do celów medycznych, słodycze do celów leczni‑
czych, spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do ssania, spraye do
jamy ustnej do użytku medycznego, maści o właściwościach leczni‑
czych, toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze], preparaty ziołowe
do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], krople
do uszu, spraye lecznicze do gardła, roztwory do płukania soczewek
kontaktowych, guma do żucia do celów medycznych, krople do oczu,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, suplemen‑
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ty diety i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel, pastylki do ssania
na gardło, maści lecznicze do stosowania na skórę, żele nawilżające do
użytku osobistego, roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych,
pastylki na kaszel do użytku medycznego, maść do oczu do użytku
medycznego, spraye ziołowe do celów medycznych, żele do ciała do
użytku farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye do nosa do
użytku leczniczego, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, maści przeciwzapalne, mineral‑
ne suplementy diety, żele przeciwzapalne, żywność dietetyczna do ce‑
lów leczniczych, żele do stosowania miejscowego do użytku medycz‑
nego i terapeutycznego, maści do celów farmaceutycznych, preparaty
farmaceutyczne oraz dietetyczne środki spożywcze wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne prepa‑
raty medyczne, mieszanki ziołowe do celów leczniczych, 30 produkty
zbożowe w postaci batonów, preparaty ziołowe do sporządzania na‑
pojów, wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze, produkty zbożowe
w postaci batonów.

(111) 316229
(220) 2018 05 23
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 30
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) β‑KarotenSunforte
(540)

(210) 486267

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, żółty
(531) 28.07.99, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych, uzu‑
pełniające dodatki do żywności do celów medycznych, czopki, środki
zmniejszające apetyt do celów medycznych, słodycze do celów leczni‑
czych, spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do ssania, spraye do
jamy ustnej do użytku medycznego, maści o właściwościach leczni‑
czych, toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze], preparaty ziołowe
do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], krople
do uszu, spraye lecznicze do gardła, roztwory do płukania soczewek
kontaktowych, guma do żucia do celów medycznych, krople do oczu,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, suplemen‑
ty diety i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel, pastylki do ssania
na gardło, maści lecznicze do stosowania na skórę, żele nawilżające do
użytku osobistego, roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych,
pastylki na kaszel do użytku medycznego, maść do oczu do użytku
medycznego, spraye ziołowe do celów medycznych, żele do ciała do
użytku farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye do nosa do
użytku leczniczego, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych,
herbaty ziołowe do celów leczniczych, maści przeciwzapalne, mineral‑
ne suplementy diety, żele przeciwzapalne, żywność dietetyczna do ce‑
lów leczniczych, żele do stosowania miejscowego do użytku medycz‑
nego i terapeutycznego, maści do celów farmaceutycznych, preparaty
farmaceutyczne oraz dietetyczne środki spożywcze wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne prepa‑
raty medyczne, mieszanki ziołowe do celów leczniczych.
(111) 316230
(220) 2018 05 24
(210) 486290
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) ORGANICBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ‑SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) KOOPERATYWNI
(510), (511) 38 zapewnianie dostępu do treści, stron internetowych
i portali w Internecie, świadczenie usług on‑line w zakresie tablic
ogłoszeń i pokojów rozmów [chatroomj, udostępnianie on‑line inte‑
raktywnej tablicy ogłoszeniowej, usługi przesyłania danych, 42 ho‑
sting portali internetowych, programowanie oprogramowania do
portali internetowych, chatroomów, linii chatów i forów interneto‑
wych, opracowywanie oprogramowania komputerowego w zakre‑
sie logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw i portali e‑biznesowych,
usługi w zakresie hostingu stron internetowych, hosting blogów,
hosting podkastów, hosting serwerów, hosting stron internetowych,
hosting aplikacji mobilnych, hosting treści cyfrowych, hosting kom‑
puterowych baz danych.
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(111) 316231
(220) 2016 06 02
(210) 457304
(151) 2017 02 07
(441) 2016 10 24
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Kasprologia
(510), (511) 9 Publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i au‑
diowizualne, Programy komputerowe do wykorzystania w relacji do
przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, Magnetyczne lub
optyczne nośniki danych, dźwięku i obrazu, czyste i z nagraniami,
Dyski do rejestracji dźwięku, Dyski kompaktowe, Dyski optyczne,
Programy gier komputerowych, Płyty CD, Płyty DVD, Dyski kompu‑
terowe, Dyski magnetyczne, Dyski obliczeniowe, Filmy do nagrań
dźwiękowych, Interfejsy dla informatyki, Urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, Aparaty do przetwa‑
rzania informacji, Aparaty do rejestracji dźwięku, Urządzenia nadaw‑
cze, 16 Materiały reklamowe, Materiały drukowane, Afisze, Czaso‑
pisma, Publikacje prasowe, Rysunki, Albumy, Broszury, Kalendarze,
Fotografie, Reprodukcje graficzne, Katalogi, Ulotki, Wydruki graficz‑
ne, Naklejki i nalepki, Periodyki, Galanteria papiernicza, Materiały pi‑
śmienne, Artykuły biurowe, Artykuły papiernicze, Banery, Komiksy,
Postery i plakaty, Materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
Karty muzyczne z życzeniami, Materiały do nauczania, 25 Odzież,
T‑shirty, Obuwie, Nakrycia głowy, Akcesoria, Paski, Skarpety, 35 Re‑
klama, promocja radiowa przez Internet, w tym na portalach interne‑
towych jak Facebook, YouTube, Instagram itp., Organizacja kampanii
reklamowych, Usługi reklamowej agencji radiowej, Badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe i Internet, Monito‑
rowanie radiowych mediów elektronicznych, Usługi publikowania
tekstów reklamowych, Aranżacja wydarzeń w celach reklamowych,
Sprzedaż czasu radiowego, w tym na rzecz sponsorów, Reklama
w sieci komputerowej w tym na portalach internetowych jak Face‑
book, YouTube, Instagram itp., Usługi reklamowe, dystrybucja i roz‑
powszechnianie programów i materiałów reklamowych, Informacja
handlowa i biznesowa, Uaktualnianie materiałów reklamowych,
Wprowadzenie reklamy radiowej do sieci Internet, Usługi pośred‑
nictwa handlowego na rzecz osób trzecich w zakresie towarów
i usług za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci kablowych
i bezprzewodowych, Poszukiwanie informacji w zbiorach kompute‑
rowych na rzecz osób trzecich, Wypożyczanie czasu i powierzchni
reklamowej w mediach komunikacji publicznej, Wypożyczanie ma‑
teriałów reklamowych, Subskrypcja programów radiowych, Zapis
wybranych danych i określenie ich zawartości w sieciach, Badania
percepcji programów radiowych i telewizyjnych oraz analiz wyni‑
ków, Promocje i pośrednictwo sprzedaży, Projektowanie i pośrednic‑
two w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci Internet w tym
na portalach internetowych jak Facebook, YouTube, Instagram itp.,
Wykorzystanie znaku firmowego w reklamie, promocji, działaniach
marketingowych promuj acych firmę, usługę lub produkt w związku
z wizerunkiem czy prestiżem, 38 Emisja radiowa, Radiofonia, Pocz‑
ta elektroniczna, Przesyłanie informacji i wiadomości, Transmisja
dźwięku i informacji w tym programów i audycji radiowych poprzez
cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym
on‑line i off‑line, przez Internet, Usługi nadawania radiowych sygna‑
łów, Usługi w zakresie przekazywania głosu i obrazu, Obsługa prze‑
kazu fonicznego, Monitorowanie mediów elektronicznych i stacji
radiowych poprzez nagrywanie wybranych audycji i informacji, Two‑
rzenie serwisów informacyjnych, Rozpowszechnianie programów
radiowych i telewizyjnych, Wynajem urządzeń do odbioru i nada‑
wania sygnału radiowego, odbiorników radiowych, Usługi agencji
informacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości,
Usługi łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe,
Emisja programów radiowych i telewizyjnych, Transmisje i retrans‑
misje programów radiowych i telewizyjnych, Rozpowszechnianie
programów edukacyjnych i rozrywkowych, Usługi portali interne‑
towych i stron fanpage w serwisach społecznościowych takich jak
Facebook obejmujące m.in. przesyłanie za pośrednictwem Interne‑
tu informacji tekstowych, obrazowych i dźwiękowych, Prowadze‑
nie i organizowanie transmisji, Retransmisja programów, Udostęp‑
nianie publikacji poprzez sieć internetową, dostarczanie informacji
multimedialnej na życzenie, Aranżacja i leasing czasu dostępu do
baz komputerowych, Użyczenie stron internetowych do tworzenia
serwisów informacyjnych na rzecz osób trzecich: Tworzenie i pro‑
wadzenie stron internetowych na rzecz osób trzecich‑patronaty,
41 Usługi w zakresie produkcji i montażu programów radiowych i te‑
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lewizyjnych, w tym audycji radiowych i telewizyjnych, Usługi w za‑
kresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej
za pośrednictwem Internetu, Informacja o imprezach, Dostarczanie
informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, im‑
prez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekre‑
acyjnym, Organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, Organiza‑
cja czasu wolnego, Prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach,
pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych, Obsługa imprez
okolicznościowych, Usługi reporterskie, Usługi studia nagrań, Udo‑
stępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, Wypożyczanie na‑
grań dźwiękowych, Usługi produkcji radiowej w zakresie nauczania,
kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej oraz
za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórkowej, on‑line
i na zlecenie płatne i nieodpłatne, Planowanie, aranżacja, produkcja
i montaż dla radia, on‑line i na zlecenie, oraz dla mediów masowych
gazety, czasopisma, plakaty, bilboaardy, banery, wielkonakładowe
książki, radio, telewizja, płyty, kasety, filmy, Internet, Produkcja, po‑
wielanie, prezentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, Prowadzenie
on‑line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych
na falach radiowych i w Internecie, Elektroniczne publikacje w tym
publikacje dźwięku, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on
‑line z bazy danych lub z Internetu, Dostarczanie informacji dotyczą‑
cych programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym, Nagrywanie dźwięku, Organizowanie
i prowadzenie gier i konkursów, Organizowanie i prowadzenie im‑
prez i konkursów muzycznych, Organizowanie i prowadzenie im‑
prez i konkursów sportowych, Organizowanie i prowadzenie imprez
i konkursów edukacyjnych, Organizowanie i prowadzenie imprez
i konkursów w celach rozrywkowych, Organizowanie i prowadzenie
imprez i konkursów w celach kulturalnych, Organizowanie i pro‑
wadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki, Organizowanie
i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych, Organizowanie
i prowadzenie zawodów, Organizowanie i prowadzenie imprez i za‑
wodów sportowych, Organizowanie i prowadzenie imprez i zawo‑
dów rekreacyjnych, Organizowanie kursów szkoleniowych, Organi‑
zowanie i prowadzenie koncertów, Zarządzanie koncertami, Obsługa
koncertów muzycznych, Koncerty muzyczne na żywo, Koncerty
muzyczne za pośrednictwem radia, Usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
koncertów, Usługi w zakresie opracowywania reportażu, Reportaże
z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym, Usłu‑
gi reporterskie, Organizowanie i produkcja pokazów i widowisk ar‑
tystycznych, Produkcja programów radiowych o charakterze bizne‑
sowym, Współpraca stacji radiowych i telewizyjnych przy produkcji
programów radiowych i telewizyjnych, 42 Przetwarzanie informacji
dźwiękowych na postać cyfrową dla transmisji, gromadzenia i repro‑
dukcji w sieciach cyfrowych, Usługi w zakresie doradztwa oraz opra‑
cowania ekspertyz i raportów naukowo‑nadawczych w dziedzinie
mediów, 45 Zarządzanie i eksploatacja praw autorskich i praw wła‑
sności przemysłowej na rzecz osób trzecich.

(111) 316232
(220) 2016 05 11
(210) 456179
(151) 2016 10 19
(441) 2016 06 20
(732) KACA WOJCIECH, Warszawa, PL.
(540) DONSERV
(510), (511) 9 urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania
i kalibracji, urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urzą‑
dzenia dydaktyczne i symulatory.
(111) 316233
(220) 2018 05 28
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) NOWAK AGATA BUTIKZOO, Suchy Las, PL.
(540) BUTIKZOO
(540)

Kolor znaku: brązowy, zielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25

(210) 486421
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(510), (511) 18 odzież dla zwierząt domowych, 20 poduszki dla zwie‑
rząt domowych, budy dla psów, budy dla zwierząt domowych, posła‑
nia dla zwierząt domowych, maty do spania, nosidła, 28 zabawki dla
zwierząt domowych, 35 prowadzenie hurtowni, sklepów i sprzedaży
internetowej w zakresie produktów dla zwierząt.

(540) ZORTRAX HEPA COVER
(510), (511) 7 drukarki 3D, akcesoria do drukarek 3D, części do dru‑
karek 3D, kartridże do drukarek 3D, szpule do drukarek 3D, dysze do
drukarek 3D, dysze będące częściami maszyn, pokrywy drukarek 3D,
maski [powłoki ochronne] do drukarek 3D [części do maszyn].

(111) 316234
(220) 2018 05 28
(210) 486423
(151) 2018 11 28
(441) 2018 07 02
(732) PPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO‑HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) Miedziowy 50 WP
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa, preparaty z mikroelementami
dla roślin, środki chemiczne dla rolnictwa.

(111) 316240
(220) 2013 03 21
(210) 412081
(151) 2018 11 21
(441) 2013 07 08
(732) KANDA GROUP SPÓŁKA JAWNA K. A. JABŁOŃSCY,
Warszawa, PL.
(540) WEBBER
(540)

(111) 316235
(220) 2018 05 28
(210) 486425
(151) 2018 11 28
(441) 2018 07 02
(732) PPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO‑HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) Siarkowy 80 WG
(510), (511) 1 nawozy dla rolnictwa, preparaty z mikroelementami
dla roślin, środki chemiczne dla rolnictwa.

(531) 27.05.01
(510), (511) 10 sprzęt do ćwiczeń do celów medyczno
‑rehabilitacyjnych w tym rowerki, orbitreki, 28 sprzęt do ćwiczeń
fizycznych w pomieszczeniach, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
sprzętu RTV w tym sprzedaż przez Internet, sprzedaż hurtowa i de‑
taliczna sprzętu sportowego w tym sprzedaż przez Internet, usługi
reklamy i promocji sprzętu RTV i sprzętu sportowego.

(111) 316236
(220) 2018 05 28
(210) 486426
(151) 2018 11 28
(441) 2018 07 02
(732) INSTYTUT NAFTY I GAZU‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków, PL.
(540) energoecozol
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do paliwa.
(111) 316237
(220) 2018 05 28
(210) 486430
(151) 2018 11 28
(441) 2018 07 02
(732) WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) WALTER KOMPRESSORTECHNIK
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny, obrabiarki, narzędzia napędzane silnikowo,
silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechani‑
zmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów
lądowych), narzędzia rolnicze inne niż narzędzia ręczne, inkubatory
do jaj, automaty sprzedające.
(111) 316238
(220) 2018 05 28
(210) 486431
(151) 2018 11 28
(441) 2018 07 02
(732) INSTYTUT NAFTY I GAZU‑PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, Kraków, PL.
(540) RT INiG
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony
(531) 26.04.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 sprawdzanie jakości w zakresie wyrobów stosowa‑
nych w branży gazowniczej i sanitarnej, kontrola jakości surowców
w zakresie wyrobów stosowanych w branży gazowniczej i sanitar‑
nej, kontrola jakości wytworzonych produktów w zakresie wyrobów
stosowanych w branży gazowniczej i sanitarnej, testowanie, stwier‑
dzanie i kontrola jakości w zakresie wyrobów stosowanych w branży
gazowniczej i sanitarnej.
(111) 316239
(220) 2018 05 28
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn, PL.

(210) 486438

(111) 316241
(220) 2014 05 09
(210) 428434
(151) 2018 11 22
(441) 2014 08 18
(732) PROWANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Janków, PL.
(540) Good4You
(510), (511) 29 mięso, wyroby wędliniarskie, jaja, flaki, krokiety, chip‑
sy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, ryby, dziczyzna, owoce mo‑
rza, koncentraty, konserwy mięsne i rybne, pasztety, placki ziemnia‑
czane, ekstrakty mięsne, mleko, produkty mleczne, sery, śmietana,
mleczko do kawy, mleko w proszku, twarogi, oleje jadalne, tłuszcze,
owoce i warzywa konserwowane, przeciery z owoców i warzyw, ka‑
pusta kiszona, ogórki kiszone, korniszony, bakalie, żywność z ryb,
wyroby garmażeryjne mięsne i rybne, owoce i warzywa suszone,
grzyby suszone, konfitury, galaretki jadalne, kisiele, koncentraty, dże‑
my, powidła, sałatki owocowe, sałatki warzywne, owoce i warzywa
przetworzone w postaci mrożonek i puszkowane, mrożonki mięsne
i warzywne, dania gotowe do spożycia na bazie mięsa, pasztety kro‑
kiety, placki ziemniaczane, hamburgery, hot‑dogi, chipsy ziemnia‑
czane, ehrupki ziemniaczane, warzywa i owoce suszone, galaretki
jadalne, 30 aromaty do żywności, pieczywo, bułki, chleb, mąka, cu‑
kier, słodziki naturalne, chipsy zbożowe, słodycze, cukierki, ciasta,
ciastka, wyroby cukiernicze, wyroby z czekolady, czekolada, gofry,
galaretki owocowe jako słodycze, kasze, kanapki, kukurydza prażo‑
na, lody, sorbety lodowe, desery lodowe, makarony, pizze, spaghetti,
preparaty zbożowe, zapiekanki, żywność na bazie mąki, pieczywo,
pieczywo zamrożone, mrożone półprodukty żywnościowe na ba‑
zie mąki, mrożonki z owoców i warzyw zawarte w tej klasie, kawa,
substytuty kawy, herbata, kakao, ketchup, krakersy, majonezy, ocet,
miód, musztarda, przyprawy, ryż, puddingi, budynie, kisiele, muesli,
owoce i warzywa przetworzone, sosy sałatkowe, paszteciki, suchary,
sól, wyroby zbożowe ciasta, gofry, ciastka, kanapki, paluszki, precle,
produkty mączne, mięso w cieście, naleśniki, paszteciki, pierożki,
placki, przyprawy, preparaty zbożowe, 35 sprzedaż hurtowa i de‑
taliczna produktów żywnościowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna
produktów żywnościowych za pośrednictwem Internetu.
(111) 316242
(220) 2015 03 13
(210) 440220
(151) 2018 11 28
(441) 2015 06 22
(732) SIEKLUCKI MAREK, SIEKLUCKA KATARZYNA P.W. MIR‑MAR
SPÓŁKA CYWILNA, Białystok, PL.
(540) START baby
(540)

Kolor znaku: biały, różowy
(531) 01.15.11, 02.05.23, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 12 wózki dziecięce i spacerowe, budki do wózków dzie‑
cięcych, pokrycia wózków dziecięcych, pokrycia wózków spacero‑
wych, foteliki samochodowe, pojazdy elektryczne, pojazdy silniko‑
we, pojazdy trzy lub cztero‑kołowe, pojazdy zdalnie sterowane inne
niż zabawki, pontony, przeciwsłoneczne rolety do samochodów,
20 meble, lustra, ramki obrazów, wyroby (nie ujęte w innych klasach)
z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu,
muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców
lub z tworzyw sztucznych, bambus, chodziki dla dzieci, łóżeczka dla
małych dzieci, krzesła, krzesła dla dzieci, kojce dla dzieci, maty do
kojców dla dzieci, kołyski, komody, meble‑kwietniki, leżaki, łóżka,
łóżeczka dla niemowląt, łóżeczka dziecięce, konstrukcje drewniane
łóżek, manekiny, manekiny krawieckie, materace, materace spręży‑
nowe do łóżek, maty do kojców dziecięcych, maty do przewijania
niemowląt, meble, meble szkolne, materace, poduszki i podkładki
nadmuchiwane powietrzem nie do celów leczniczych, nosidła dla
niemowląt i dzieci, osprzęt niemetalowy do łóżek i mebli, poduszki,
poduszki dla zwierząt domowych, pojemniki do pakowania z two‑
rzyw sztucznych, posłania dla zwierząt domowych, pościel, oprócz
bielizny pościelowej, przewijaki, półki biblioteczne, psie budy, pu‑
dełka drewniane lub z tworzyw sztucznych, obiekty nadmuchiwane
powietrzem do reklam, sienniki, skrzynki na zabawki, skrzynki lęgo‑
we, słupki do drapania dla kotów, szezlongi, legowiska i poduszki
dla zwierząt domowych, 28 zabawki, zabawki wypchane, zabawki
ruchome, zabawki‑pojazdy, pluszowe zabawki, zabawki‑zwierzęta,
maski‑zabawki, baki‑zabawki, baseny kąpielowe dla dzieci, konie na
biegunach, ubranka dla lalek, pokoiki dla lalek, domki dla lalek, łóżka
dla lalek, huśtawki, hulajnogi, grzechotki, gry planszowe, gra w do‑
mino, piłki do gry, karty do gry, deski do pływania, deski snowboar‑
dowe, deski surfingowe.

py, spodenki, spodnie, spódnice, suknie, swetry, szale, szaliki, szelki,
szlafroki, śliniaki, śpioszki, taśmy do getrów, temblaki, togi trykoty,
ubrania (kostiumy), wkładki do obuwia, woalki, wyprawki dziecięce,
35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych artykułów branży
odzieżowej wraz dodatkami krawieckimi, branży kosmetycznej, ju‑
bilerskiej, tekstylnej, skórzanej, sportowej i artykułami papierniczy‑
mi z tworzyw sztucznych oraz imitacji skóry pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w systemie sprzedaży bezpośredniej
w ilościach hurtowych lub detalicznych jak również wykorzystując
zamówienie korespondencyjne lub używając środków telekomu‑
nikacji w tym przez Internet, agencja reklamowa, usługi agencji
importowo‑eksportowych, promowanie sprzedaży, usługi świadczo‑
ne przez franczyzodawcę, mianowicie wspieranie przy prowadzeniu
lub kierowaniu przedsiębiorstwem handlowym, dystrybucja mate‑
riałów reklamowych, organizowanie wystaw i pokazów handlowych,
tworzenie sieci sklepów i zarządzanie takimi sieciami.

(111) 316243
(220) 2016 04 15
(210) 454912
(151) 2018 11 20
(441) 2016 08 29
(732) CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Bobrowiec, PL.
(540) GOCRETE
(540)

(111) 316246
(220) 2016 05 18
(210) 456604
(151) 2016 11 02
(441) 2016 12 19
(732) AWENTA E.W.A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA, Stojadła, PL.
(540) AWENTA SYSTEM +
(540)

(531) 24.15.01, 24.15.07, 27.05.01
(510), (511) 2 farby, dodatki do farb, lakiery i pokosty, barwniki,
koloranty, pigmenty, tusze, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne,
środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, podkłady
do powierzchni przeznaczonych do malowania, powłoki do użytku
jako podkłady gruntowe, powłoki do użytku na ścianach, metale
w formie folii i proszku, preparaty do konserwacji i zabezpieczania,
rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok, barwników i tuszów, 17 ar‑
tykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, materiały wypełnia‑
jące, podkłady podłogowe, masy uszczelniające, elastomery, farby
i lakiery izolacyjne, izolacja do celów budowlanych, pianki izolacyjne
i uszczelniające, powłoki izolacyjne, środki uszczelniające do stoso‑
wania w budownictwie, substancje izolacyjne, uszczelniacze płynne,
włókna do celów izolacyjnych.

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 24.17.05, 29.01.06
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i kinstruk‑
cyjne, 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimaty‑
zacji i oczyszczania powietrza.

(111) 316244
(220) 2017 08 28
(210) 475869
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 02
(732) POPROCH MATEUSZ F.P.H.U. NO MORE, Zabawa, PL.
(540) NO MORE
(510), (511) 25 berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot,
bielizna przeciwpotna, biustonosze, bluzki, bluzy, boa na szyję, buty,
buty narciarskie i piłkarskie, buty sznurowane, chodaki, cholewki do
obuwia, czapki, cylindry, daszki, dziewiarstwo, dżerseje, espadryle,
etole, fartuchy, fulary, futra, getry, gorseciki, gorsety, gorsy koszul
męskich, kalosze, kamizelki, kapelusze, kaptury do ubrań, kostiu‑
my kąpielowe i czepki, kąpielówki, kołnierzyki przypinane, koszule
męskie, kombinezony, konfekcja, koszule, koszulki, krawaty, liberie,
majtki, mankiety, marynarki, mitry, mufki, mundury, nauszniki, obu‑
wie, obuwie plażowe, obuwie sportowe,odzież, odzież papierowa,
odzież wodoodporna, okrycia wełniane lub futrzane z kapturem,
okrycia wierzchnie, opaski na głowę, palta, pantofle, paski do butów,
paski, peleryny, pelisy, pieluszki bawełniane, piżamy, płaszcze, płasz‑
cze kąpielowe, podwiązki, podwiązki do skarpet, pończochy, potniki,
pulowery, półbuty, rajstopy, rajtuzy, rękawice, rękawiczki z jednym
palcem, sandały, skarpetki, skafandry dla kierowców, skafanderki, sli‑

(111) 316245
(220) 2016 06 20
(210) 458080
(151) 2016 12 28
(441) 2016 08 01
(732) MONSUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Camping Marina
(510), (511) 39 usługi przystani jachtowej, 43 udostępnianie sprzętu
i obiektów kempingowych dla sprzedaży przyczep turystycznych,
udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego, usługi w zakresie
zakwaterowania wakacyjnego, wynajem domów letniskowych, udo‑
stępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep kempingowych, usługi
w zakresie wynajmu pokojów, restauracje dla turystów, usługi obiek‑
tów gościnnych (posiłki i napoje).

(111) 316247
(220) 2016 05 11
(210) 456195
(151) 2016 12 28
(441) 2016 09 12
(732) HORIZON MEDICAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) HORIZON MEDICAL
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, i sto‑
matologiczne, artykuły ortopedyczne, gorsety do celów leczniczych,
implanty piersi, implanty z materiałów syntetycznych, aparaty do
masażu, lampy kwarcowe i ultrafioletowe do celów leczniczych, lase‑
ry do celów medycznych, pasy ortopedyczne, obuwie ortopedyczne,
35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej
i internetowej kosmetyków, wyrobów farmaceutycznych i medycz‑
nych, aparatury i instrumentów medycznych i kosmetycznych, mate‑
riałów stosowanych w chirurgii i ortopedii, odzieży i obuwia, usługi
w zakresie organizowania targów i wystaw handlowych, 41 usługi
edukacyjne w zakresie medycyny i kosmetologii, usługi w zakresie
organizowania kursów, seminariów, kongresów oraz publikowanie
książek i tekstów z zakresu medycyny, biotechnologii i kosmetologii,
usługi w zakresie kształcenia praktycznego, pokazów edukacyjnych,
usługi w zakresie produkcji filmów i programów telewizyjnych z za‑
kresu medycyny, biotechnologii i kosmetologii, 42 usługi w zakresie
badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie medycyny, no‑
wych technologii medycznych i biotechnologii, usługi w zakresie ba‑
dań biologicznych, chemicznych i bakteriologicznych, prowadzenie
eksperymentów klinicznych, usługi świadczone przez laboratoria na‑
ukowe, prowadzenie prac badawczo‑rozwojowych nad nowymi pro‑
duktami farmaceutycznymi, 44 usługi w zakresie kosmetyki leczni‑
czej, profilaktycznej i upiększającej, odnowy biologicznej, fizjoterapii
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i fizykoterapii, laseroterapii, aromoterapii, muzykoterapii, kolorotera‑
pii, chirurgii plastycznej, wizażu, masaży, usługi klinik medycznych,
usługi szpitali, placówek niehospitalizacyjnej opieki medycznej, pla‑
cówek rekonwalescencyjnych, usługi w zakresie stomatologii, usłu‑
gi w zakresie wypożyczania urządzeń medycznych, usługi salonów
fryzjerskich, salonów piękności, solariów.

(111) 316248
(220) 2016 06 23
(210) 458232
(151) 2017 05 17
(441) 2017 01 30
(732) ROMANOWICZ PIOTR RENT‑NIERUCHOMOŚCI
ROMANOWICZ, Szczecin, PL.
(540) Romanowicz RENT NIERUCHOMOŚCI
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, żółty
(531) 26.03.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 Reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, w tym
w szczególności: badania marketingowe, badania w dziedzinie dzia‑
łalności gospodarczej, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, faktu‑
rowanie, fotokopiowanie, agencje informacji handlowej, informacja
o działalności gospodarczej, analiza kosztów, maszynopisanie, son‑
daże opinie, poszukiwania w zakresie patronatu, usługi porównywa‑
nia cen, powielanie dokumentów, public relations, rachunkowość,
reklama billboardów a, reklama za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie reklam pra‑
sowych, reklamy radiowe, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych próbek, druków, prospektów, broszur,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, analizy rynku, badania
rynku, usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach kompu‑
terowych, publikowanie sponsorowanych tekstów, sporządzanie
sprawozdań rachunkowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
edycja tekstów, reklama telewizyjna, tworzenie tekstów reklamo‑
wych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
kreowanie wizerunku firm, usług, towaru, wynajmowanie nośni‑
ków reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynaj‑
mowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, organizacja wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, wystawy handlowe, usługi
w zakresie wywiadu gospodarczego w odniesieniu do działalności
gospodarczej, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia
statystyczne, 36 administrowanie nieruchomościami, agencje ba‑
dające zdolność kredytową, agencje mieszkaniowe‑nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, Ubezpiecze‑
nia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy, w tym
w szczególności: Ubezpieczenia, działalność finansowa, bankowość,
majątek nieruchomy, w tym w szczególności: administrowanie nie‑
ruchomościami, agencje badające zdolność kredytową, agencje
mieszkaniowe‑nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nie‑
ruchomościami, analizy finansowe, doradztwo finansowe, doradz‑
two w sprawach ubezpieczenia, dzierżawienie nieruchomości, eks‑
pertyzy do celów’ podatkowych: faktoring, informacje finansowe,
informacje w sprawach ubezpieczenia, kaucje‑gwarancje, kredyty
ratalne, maklerstwo, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego: operacje w zakresie rozrachunkowości finansowej
‑izby rozrachunkowe, ubezpieczenia, umowy kredytowe połączone
ze sprzedażą ratalną‑umowy kredytowe, usługi finansowe, usługi
ubezpieczeniowe, wycena finansowa
‑ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajmowanie mieszkań,
wynajmowanie pomieszczeń biurowych
‑nieruchomości, zarzą‑
dzanie, 37 Usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, w tym
w szczególności: doradztwo budowlane, usługi budowlane, mon‑
tażowe i remontowe dla budownictwa ogólnego, przemysłowego,
inżynieryjnego. Naprawy, a mianowicie: Konserwacja i naprawy
budynków, Malowanie budynków, Naprawy budynków, Naprawy
tapicerskie, Odnawianie budynków, odnawianie wnętrz budynków,
Remontowanie budynków, Renowacja budynków, Restauracja bu‑
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dynków, Uszczelnianie budynków, 42 Badania oraz usługi‑naukowe
i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, w tym w szczególności: architektura a mianowicie:
Profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, Projektowanie ar‑
chitektoniczne, Przygotowywanie planów architektonicznych, Przy‑
gotowywanie raportów architektonicznych, Usługi architektoniczne,
Usługi architektury wnętrz, Usługi doradcze w zakresie architektury,
Usługi projektowania architektonicznego, Zarządzanie projektami
architektonicznymi, Inżynieria techniczna, Opracowanie projektów
technicznych w dziedzinie budownictwa, Planowanie urbanistyczne,
Projektowanie budynków, Projektowanie dekoracji wnętrz, Wzornic‑
two przemysłowe .

(111) 316249
(220) 2017 01 30
(210) 466907
(151) 2017 06 29
(441) 2017 03 13
(732) PARTAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) HELPZY
(510), (511) 38 agencje informacyjne, automatyczny transfer danych
cyfrowych za pomocą kanałów telekomunikacyjnych, bezpieczna
poczta elektroniczna, bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub
obrazów, bezprzewodowa elektroniczna transmisja faksymile, bez‑
przewodowa transmisja elektroniczna sygnałów głosowych, bez‑
przewodowe elektroniczne przesyłanie obrazów, bezprzewodowe
elektroniczne przesyłanie danych, bezprzewodowy transfer danych
za pośrednictwem protokołów komunikacji bezprzewodowej [WAP],
bezprzewodowy transfer danych przez Internet, cyfrowa transmisja
danych za pośrednictwem Internetu, cyfrowa transmisja głosu, do‑
starczanie cyfrowego dźwięku i/lub wideo za pomocą telekomunika‑
cji, dostarczanie dokumentów online za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej, dostarczanie informacji komunikacyjnych, emi‑
sja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja treści wideo, nadawa‑
nie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem Internetu i in‑
nych sieci łącznościowych, nadawanie programów wizualnych
i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów
za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, nadawanie progra‑
mów za pośrednictwem Internetu, nadawanie symultaniczne telewi‑
zji za pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu
i sieci bezprzewodowych, podcasting, transmisja cyfrowych progra‑
mów audio i wideo przez światową sieć komputerową, transmisja
danych audio za pośrednictwem Internetu, transmisja danych wideo
za pośrednictwem Internetu, transmisja materiałów wideo, filmów,
obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika,
treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, transmisja pod‑
kastów, transmisja danych i nadawanie danych, transmisja audio,
transmisja strumieniowa telewizji przez Internet, transmisja treści
generowanych przez użytkownika za pośrednictwem Internetu,
udzielanie dostępu do telewizji internetowej, usługi emisji treści au‑
dio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi emisyjne
w zakresie telewizji opartej na protokole internetowym (IPTV), usługi
w zakresie internetowych emisji radiowych, dostarczanie wiadomo‑
ści drogą elektroniczną, dostarczanie wiadomości i danych w drodze
transmisji elektronicznej, dostęp do treści, stron internetowych i por‑
tali, dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednic‑
twem światowej sieci komputerowej lub Internetu, elektroniczna
transmisja danych i dokumentów za pomocą terminali komputero‑
wych i urządzeń elektronicznych, elektroniczna transmisja danych
i dokumentów za pomocą terminali komputerowych, elektroniczna
transmisja danych, elektroniczna transmisja poczty i wiadomości,
elektroniczna transmisja instrukcji, elektroniczna transmisja wiado‑
mości, danych i dokumentów, elektroniczna transmisja wiadomości,
elektroniczna wymiana danych, elektroniczna wymiana danych
przechowywanych w bazach danych dostępnych za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych, elektroniczna wymiana wiadomości za
pośrednictwem linii czatowych, pokojów rozmów [chatroomów]
oraz forów internetowych, elektroniczne przekazywanie wiadomo‑
ści, elektroniczne przesyłanie programów komputerowych za po‑
średnictwem Internetu, elektroniczne przesyłanie danych, elektro‑
niczne przesyłanie plików, elektroniczne przesyłanie wiadomości,
elektroniczne przesyłanie obrazów, zdjęć, obrazów graficznych i ilu‑
stracji przez światową sieć komputerową, elektroniczne usługi prze‑
kazywania wiadomości, elektryczna transmisja danych w ramach
światowej sieci zdalnego przetwarzania danych, w tym w ramach In‑
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ternetu, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, udo‑
stępnianie Internetu dla forum dyskusyjnego, komputerowa transmi‑
sja informacji udostępnianych za pomocą kodów dostępu lub
terminali, komputerowa transmisja wiadomości, informacji i obrazów,
komputerowe przesyłanie danych, komunikacja elektroniczna za po‑
średnictwem pokojów rozmów [chatroomów], linii chatowych i forów
internetowych, komunikacja pomiędzy komputerami, komunikacja
przez terminale komputerowe, komunikacja przez sieci światłowodo‑
we, komunikacja przez terminale komputerowe, poprzez transmisję
cyfrową lub satelitę, komunikacja za pomocą systemów poczty elek‑
tronicznej, komunikacja za pośrednictwem blogów online, komuni‑
kacja za pośrednictwem analogowych i cyfrowych terminali kompu‑
terowych, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych,
komunikacja za pośrednictwem wirtualnych sieci prywatnych [VPN],
komunikacja za pośrednictwem systemu interaktywnych odpowiedzi
głosowych [IVR], łączność komputerowa do przesyłania informacji,
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność za pomocą kom‑
putera, łączność za pośrednictwem światowej sieci komputerowej
lub Internetu, międzynarodowa transmisja danych, międzynarodowy
transfer danych, międzystanowe usługi telefoniczne, nadawanie wia‑
domości [środkami elektronicznymi], obsługa chatroomów, obsługa
lokalnych sieci komputerowych, odbieranie i dostarczanie wiadomo‑
ści za pomocą poczty elektronicznej, odbieranie i przesyłanie elektro‑
nicznych wiadomości, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, oferowanie połączeń telekomunika‑
cyjnych z globalną siecią komputerową lub bazami danych, poczta
elektroniczna, poczta elektroniczna i skrzynki pocztowe, poczta elek‑
troniczna, przesyłanie informacji, przekazywanie i rozpowszechnia‑
nie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz
Internetu, przekazywanie informacji za pomocą komputera, przeka‑
zywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Interne‑
tu, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci kom‑
puterowych oraz Internetu, przekazywanie wiadomości za pomocą
komputerów, przekierowanie wszelkiego rodzaju wiadomości na ad‑
resy internetowe [przesyłanie wiadomości internetowych], przesyła‑
nie danych przy wykorzystaniu elektronicznego przetwarzania obra‑
zów za pomocą połączenia telefonicznego, przesyłanie danych za
pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłanie informacji cyfro‑
wych, przesyłanie informacji drogą online, przesyłanie informacji
przez sieci bezprzewodowe lub kablowe, przesyłanie informacji przez
sieci komputerowe, przesyłanie informacji za pomocą poczty elektro‑
nicznej, przesyłanie informacji za pomocą środków elektronicznych,
przesyłanie komunikatów o zagrożeniu [za pośrednictwem środków
elektronicznych], przesyłanie on‑line kartek z życzeniami, przesyłanie
oprogramowania do rozrywki interaktywnej, przesyłanie poczty
elektronicznej [usługi w zakresie danych związanych z pocztą elektro‑
niczną], przesyłanie skomputeryzowanych dokumentów, przesyłanie
wiadomości za pomocą sieci internetowej (Web Messaging), przesyła‑
nie wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej, przesyłanie
wiadomości za pomocą sieci komputerowych, przesyłanie zamówień
drogą elektroniczną, przydzielanie dostępu do Internetu, przydziela‑
nie dostępu do światowych sieci komputerowych, przydzielanie użyt‑
kownikom dostępu do Internetu, retransmisja wiadomości [elektro‑
niczna], satelitarna transmisja danych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej online, świadczenie centralnych usług rozdziel‑
czych dla elektronicznych sieci łączności, świadczenie usług komuni‑
kacji głosowej przez Internet, świadczenie usług łączności on‑line,
świadczenie usług on‑line w zakresie tablic ogłoszeń i pokojów roz‑
mów [chatroom], świadczenie usług poczty elektronicznej [email],
świadczenie usług poczty elektronicznej [e‑mail], świadczenie usług
w zakresie faksowania za pomocą poczty elektronicznej, telekomuni‑
kacja za pomocą terminali komputerowych, systemów telematycz‑
nych, satelitów, radia, telegrafów, telefonów, telekomunikacja za po‑
średnictwem poczty elektronicznej, telekomunikacyjne usługi
dostępowe, transfer strumieniowy danych, transmisja danych, trans‑
misja danych drogą kablową, transmisja danych i informacji za po‑
średnictwem elektronicznych środków komunikacyjnych, transmisja
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej lub Internetu, transmisja danych przez Internet,
transmisja danych przez komputery, transmisja danych wspomagana
komputerowo, transmisja danych za pomocą środków elektronicz‑
nych, transmisja danych za pomocą urządzeń audiowizualnych, trans‑
misja danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, transmisja
i dystrybucja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednic‑
twem światowej sieci komputerowej lub Internetu, transmisja infor‑
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macji pomiędzy komputerami a stacjami roboczymi, transmisja i od‑
biór wiadomości za pomocą ogólnoświatowych sieci komputerowych,
transmisja informacji przez komputery przyłączone do tej samej sieci
telematycznej, transmisja plików cyfrowych, transmisja plików da‑
nych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja plików danych, au‑
dio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików udo‑
stępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć
komputerową, transmisja skomputeryzowanych danych drogą tele‑
wizyjną, transmisja skomputeryzowanych danych drogą kablową,
transmisja strumieniowa danych, transmisja strumieniowa materia‑
łów wideo w Internecie, transmisja strumieniowa materiałów dźwię‑
kowych w Internecie, transmisja strumieniowa materiałów audio i wi‑
deo w Internecie, transmisja sygnałów zawierających dźwięk, obraz
i dane, transmisja treści audio i wideo za pośrednictwem sieci kompu‑
terowych, transmisja treści multimedialnych przez Internet, transmi‑
sja wiadomości za pośrednictwem mediów elektronicznych, transmi‑
sja wideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych online,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie li‑
nii do czatów przy wykorzystaniu Internetu, udostępnianie on‑line
interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, udostępnianie on‑line list list‑
serv do przesyłania wiadomości między użytkownikami komputerów,
udostępnianie online elektronicznych tablic informacyjnych w celu
przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów,
udostępnianie online forów do przesyłania wiadomości między użyt‑
kownikami komputerów, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom]
on‑line w celu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami
komputerów, udostępnianie pokojów rozmów [chatroom] on‑line dla
serwisów społecznościowych, udostępnianie pokojów rozmów [cha‑
troomów] online do przesyłania wiadomości, komentarzy i treści mul‑
timedialnych pomiędzy użytkownikami, udostępnianie pokojów roz‑
mów [chatroomów] i elektronicznych tablic ogłoszeń online do
przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami komputerów,
udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem lub baza‑
mi danych, udostępnianie sprzętu do wideokonferencji, udostępnia‑
nie urządzeń transmisyjnych umożliwiających wymianę danych dro‑
gą elektroniczną, udostępnianie usług wirtualnej sieci prywatnej
[VPN], udostępnianie wirtualnych środków umożliwiających użyt‑
kownikom komputerów porozumiewanie się w czasie rzeczywistym,
udzielanie dostępu do globalnej komputerowej sieci informacyjnej
wielu użytkownikom, umożliwianie dostępu użytkownikom do glo‑
balnej sieci komputerowej, usługa łączności elektronicznej za pomo‑
cą komputera, usługi chat roomów, usługi chatroomów, usługi do‑
starczania wiadomości elektronicznych, usługi dostawców internetu
(ISP), usługi dostawców usług internetowych (ISP), usługi dostępu do
Internetu, usługi dostępu do ogólnoświatowej sieci komputerowej,
usługi dotyczące bramek telekomunikacyjnych, usługi elektronicznej
skrzynki pocztowej, usługi elektronicznej transmisji danych, usługi
elektronicznej transmisji instrukcji, usługi elektronicznej wymiany da‑
nych, usługi komputerowych tablic ogłoszeń, usługi komunikacji inte‑
raktywnej za pośrednictwem komputerów, usługi komunikacji kom‑
puterowej umożliwiające przesyłanie informacji, usługi komunikacji
między bankami danych, usługi komunikacyjne, mianowicie elektro‑
niczna transmisja danych i dokumentów pomiędzy użytkownikami
komputerów, usługi komunikacyjne w zakresie wideokonferencji,
usługi komunikacyjne za pośrednictwem sieci komputerowych, usłu‑
gi krótkich wiadomości tekstowych [SMS], usługi łączności kompute‑
rowej, usługi łączności między komputerami, usługi łączności on‑line,
usługi łączności skomputeryzowanej, usługi łączności świadczone
w Internecie, usługi natychmiastowego przesyłania wiadomości elek‑
tronicznych, usługi on‑line, mianowicie przesyłanie wiadomości, usłu‑
gi pocztowe przy wykorzystaniu Internetu i innych sieci przesyłu da‑
nych, usługi poczty elektronicznej, usługi poczty elektronicznej
i przesyłania wiadomości, usługi poczty elektronicznej i transmisji
faksów, usługi poczty elektronicznej dotyczące danych i głosu, usługi
poczty elektronicznej dotyczące danych, usługi pokojów rozmów
[chatroom] dla serwisów społecznościowych, usługi połączeń inter‑
netowych dla klientów indywidualnych i jednostek gospodarczych,
usługi przesyłania danych komputerowych, usługi przesyłania da‑
nych, usługi przesyłania wiadomości online, usługi przesyłu danych,
usługi telefonii komputerowej, usługi świadczone przez dostawców
Internetu, usługi telekomunikacyjne świadczone w oparciu o Inter‑
net, usługi telekomunikacyjne, mianowicie świadczenie usług doty‑
czących sieci światłowodowej, usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem platform i portali internetowych, usługi telekomu‑
nikacyjne świadczone za pośrednictwem platform i portali w Interne‑
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cie i innych mediach, usługi telekomunikacyjne świadczone przez In‑
ternet, intranet i extranet, usługi transmisji danych, usługi transmisji
danych pomiędzy systemami komputerowymi połączonymi w sieć,
usługi transmisji komputerowej, usługi transmisji strumieniowej w za‑
kresie treści wideo, audio i telewizji, usługi transmisji wideo na żąda‑
nie, usługi transmisyjne w sieci WWW [webcasting], usługi w zakresie
elektronicznej transmisji wiadomości, usługi w zakresie elektronicz‑
nej transmisji, usługi w zakresie połączenia ze światową siecią kompu‑
terową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie połą‑
czeń wzajemnych banków danych, usługi w zakresie przesyłania
elektronicznych wiadomości głosowych, usługi w zakresie przesyła‑
nia wiadomości wideo, usługi w zakresie telefonii internetowej, usługi
w zakresie transmisji typu narrowcasting [audiowizualny przekaz kie‑
runkowy], usługi w zakresie wysyłania, odbierania i przekierowania
wiadomości elektronicznych, usługi wideotekstowe, usługi wysyłania
wiadomości multimedialnych [MMS], usługi związane z elektronicz‑
nymi tablicami ogłoszeń, usługi związane z elektronicznymi tablicami
ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne], usługi związane z portalami te‑
lekomunikacyjnymi, usługi związane z przesyłaniem poczty elektro‑
nicznej, wewnątrzstanowe usługi telefoniczne, wiadomości elektro‑
niczne, wspomagana komputerowo transmisja informacji i obrazów,
wspomagana komputerowo transmisja wiadomości, danych i obra‑
zów, wspomagane komputerowo przesyłanie obrazów, wspomagane
komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wspomagane kom‑
puterowo przesyłanie wiadomości, wymiana danych elektronicznych,
wymiana wiadomości za pomocą transmisji komputerowej, wynajem
czasu dostępu do serwera baz danych, wynajem skrzynek poczty
elektronicznej, wynajmowanie czasu dostępu do globalnych sieci
komputerowych, wynajmowanie czasu dostępu do światowych sieci
komputerowych, wysyłanie i odbieranie elektronicznych wiadomo‑
ści, wzajemna komunikacja komputerowa, zapewnianie dostępu do
danych w sieciach komputerowych, zapewnianie dostępu do elektro‑
nicznej sieci on‑line w celu wyszukiwania danych, zapewnianie dostę‑
pu do elektronicznych systemów przesyłania wiadomości, zapewnia‑
nie dostępu do elektronicznej skrzynki pocztowej, zapewnianie
dostępu do elektronicznych sieci przesyłu danych, zapewnianie do‑
stępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie dostępu do
Internetu, zapewnianie dostępu do Internetu dla osób trzecich, za‑
pewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem sieci danych, za‑
pewnianie dostępu do internetowych linii czatowych, zapewnianie
dostępu do informacji w Internecie, zapewnianie dostępu do interne‑
towych pokojów rozmów [chatroomów] i forów internetowych, za‑
pewnianie dostępu do informacji za pośrednictwem Internetu, za‑
pewnianie dostępu do Internetu i innych sieci komunikacyjnych,
zapewnianie dostępu do sieci komputerowych, zapewnianie dostępu
do sieci komputerowych i do Internetu, zapewnianie dostępu do
światowych sieci komputerowych i innych sieci komputerowych, za‑
pewnianie dostępu do światowej komputerowej sieci informacyjnej,
zapewnianie dostępu do światowej sieci komputerowej w celu prze‑
syłania i rozpowszechniania informacji, zapewnianie dostępu do
światowej sieci informatycznej, zapewnianie dostępu do treści, stron
internetowych i portali, zapewnianie dostępu komputerowego do
sieci telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu telekomunikacyjne‑
go do baz danych i do Internetu, zapewnianie dostępu telekomunika‑
cyjnego i połączeń z komputerowymi bazami danych i z Internetem,
zapewnianie dostępu wielostanowiskowego do globalnych kompu‑
terowych sieci informacyjnych do transferu i rozpowszechniania sze‑
rokiego zakresu informacji, zapewnianie elektronicznych łączy da‑
nych, zapewnianie i wynajmowanie czasu dostępu do sieci
komputerowych, zapewnianie komunikacji między komputerami,
zapewnianie połączeń telekomunikacyjnych z Internetem, zapewnia‑
nie połączeń telekomunikacyjnych do światowej sieci komunikacyj‑
nej lub baz danych, zapewnianie usług w zakresie łączności za po‑
średnictwem przekazywania ramek [frame relay] do transferu danych,
zapewnianie użytkownikom dostępu do Internetu (dostawcy usług),
zapewnianie wielu użytkownikom wdzwanianego i wydzielonego
dostępu do Internetu, zapewnianie wielu użytkownikom dostępu do
globalnej sieci komputerowej, 42 administracja serwerami pocztowy‑
mi, administracja serwerów, administrowanie prawami użytkowni‑
ków w sieciach komputerowych, aktualizowanie banków pamięci
systemów komputerowych, aktualizowanie stron internetowych dla
osób trzecich, analizy komputerowe, analizy systemów komputero‑
wych, badania dotyczące przetwarzania danych, badania przy użyciu
analiz porównawczych w zakresie wydajności systemów komputero‑
wych, badania przy użyciu analiz porównawczych w zakresie efek‑
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tywności systemów komputerowych, badania dotyczące technik te‑
lekomunikacyjnych, badania techniczne dotyczące komputerów,
badania technologiczne dotyczące komputerów, badania w dziedzi‑
nie komputerów, badania w dziedzinie technologii informacyjnej, ba‑
dania w dziedzinie technologii przetwarzania danych, badania z za‑
kresu skomputeryzowanej automatyzacji procesów technicznych,
badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów
administracyjnych, badania związane ze skomputeryzowaną automa‑
tyzacją procesów przemysłowych, diagnozowanie problemów ze
sprzętem komputerowym przy użyciu oprogramowania, doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, do‑
radztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, eksploracja danych, hosting,
oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie i opracowywanie systemów kompu‑
terowych, projektowanie i opracowywanie komputerowych urzą‑
dzeń peryferyjnych, projektowanie i opracowywanie oprogramowa‑
nia do elektronicznych baz danych, projektowanie i opracowywanie
systemów do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywa‑
nie systemów przetwarzania danych, projektowanie i opracowywa‑
nie systemów do wyświetlania danych, projektowanie i opracowywa‑
nie systemów do przechowywania danych, integracja systemów
i sieci komputerowych, konserwacja oprogramowania do przetwa‑
rzania danych, monitoring systemów komputerowych przy użyciu
dostępu zdalnego, obsługiwanie wyszukiwarek, opracowywanie i te‑
stowanie metod przetwarzania danych, algorytmów i oprogramowa‑
nia, opracowywanie komputerów, opracowywanie sieci komputero‑
wych, opracowywanie sprzętu komputerowego, opracowywanie
systemów do przesyłania danych, opracowywanie systemów kompu‑
terowych, opracowywanie systemów przechowywania danych, opra‑
cowywanie systemów przetwarzania danych, opracowywanie urzą‑
dzeń do przetwarzania danych, planowanie, projektowanie i rozwój
stron internetowych online na rzecz osób trzecich, projektowanie
i opracowywanie urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych,
projektowanie i opracowywanie aparatury, przyrządów i sprzętu do
bezprzewodowej transmisji danych, projektowanie i opracowywanie
systemów do wprowadzania, wyprowadzania, przetwarzania, wy‑
świetlania i przechowywania danych, projektowanie i opracowywa‑
nie urządzeń do przetwarzania danych, projektowanie komputerów
i oprogramowania komputerowego do analiz i sprawozdawczości
handlowej, projektowanie systemów magazynowania danych, pro‑
jektowanie, tworzenie i programowanie stron internetowych, projek‑
towanie urządzeń do przetwarzania danych, przygotowywanie pro‑
gramów komputerowych do przetwarzania danych, rozwiązywanie
problemów w postaci diagnozowania problemów z elektroniką użyt‑
kową, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowania kompu‑
terowego, rozwój sprzętu komputerowego, analizy systemów kom‑
puterowych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych, usługi
kodowania danych, usługi w zakresie badań komputerowych, usługi
technologiczne w zakresie komputerów, usługi podmiotów ze‑
wnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi konfiguracji sieci kompu‑
terowych, usługi migracji danych, usługi komputerowe on‑line, usługi
komputerowe do analizy danych, usługi doradcze i informacyjne
w zakresie komputerowych urządzeń peryferyjnych, usługi diagno‑
styki komputerowej, usługi analityczne w zakresie komputerów,
udzielanie informacji na temat projektowania i opracowywania opro‑
gramowania, systemów i sieci komputerowych, tworzenie platform
komputerowych na rzecz osób trzecich, tworzenie i prowadzenie
stron internetowych na telefony komórkowe, tworzenie cyfrowych
znaków wodnych, usługi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzy‑
skiwania systemów informatycznych, usługi w zakresie projektowa‑
nia i programowania komputerów, usługi w zakresie sieci komputero‑
wej, wykrywanie i usuwanie usterek w sprzęcie i oprogramowaniu
komputerowym, zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzi‑
nie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], zarządzanie projek‑
tami komputerowymi, zarządzanie projektami w zakresie technologii
informacyjnych, zdalne administrowanie serwerem, badania nauko‑
we prowadzone przy użyciu baz danych, badania naukowe wspoma‑
gane komputerowo, badania techniczne z zakresu automatycznych
systemów identyfikacyjnych, badania w dziedzinie mediów społecz‑
nościowych, doradztwo eksperckie dotyczące technologii, doradz‑
two techniczne dotyczące bezpieczeństwa, doradztwo techniczne
dotyczące wykorzystania materiałów do przygotowywania obwo‑
dów elektronicznych, doradztwo techniczne w dziedzinie telekomu‑
nikacji, doradztwo techniczne związane z programowaniem kompu‑
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terów, opracowywanie nowych technologii dla osób trzecich, pisanie
techniczne, planowanie projektów technicznych, projektowanie
i opracowywanie produktów konsumenckich, projektowanie i plano‑
wanie techniczne sprzętu telekomunikacyjnego, projektowanie na
zamówienie i inżynieria w zakresie systemów telefonicznych, syste‑
mów telewizji kablowej i światłowodów, projektowanie naukowe
i technologiczne, prowadzenie badań i opracowywanie projektów
technicznych, związane z wykorzystywaniem naturalnych źródeł
energii, przygotowywanie rysunków technicznych, publikowanie in‑
formacji naukowych, przygotowywanie badań dotyczących analizy
projektu, przygotowywanie raportów dotyczących badań technolo‑
gicznych, sporządzanie raportów dotyczących badań technicznych,
sporządzanie raportów dotyczących badań naukowych, sporządzanie
raportów naukowych, sporządzanie raportów technologicznych, spo‑
rządzanie rysunków technicznych, świadczenie usług badawczych,
tworzenie map GPS, testowanie sygnałów telekomunikacyjnych, two‑
rzenie programów kontrolnych do automatycznego pomiaru, monta‑
żu, dopasowania i związanej z nimi wizualizacji, udostępnianie infor‑
macji naukowych, udostępnianie informacji w zakresie technologii
naukowej, udostępnianie informacji online w zakresie badań techno‑
logicznych z komputerowej bazy danych lub Internetu, udzielanie in‑
formacji dotyczących badań naukowych, udzielanie informacji związa‑
nych z badaniami technologicznymi, usługi doradcze dotyczące
badań technologicznych, usługi badawczo‑rozwojowe, usługi dorad‑
cze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii
telekomunikacyjnej, usługi doradcze w dziedzinie technologii kompu‑
terowej, usługi doradcze w zakresie nauki, usługi doradztwa technicz‑
nego związane z programowaniem komputerowym, usługi doradz‑
twa technologicznego, analiza i ocena dotycząca projektowania
produktów, analiza i ocena dotycząca opracowywania produktów,
analiza opracowywania produktu, analiza projektu produktu, testowa‑
nie naukowe wspomagane komputerowo, testowanie sprzętu infor‑
matycznego, usługi projektowania dotyczące narzędzi testowych do
przesyłania danych, usługi testowania obciążenia stron interneto‑
wych, usługi testowania użyteczności witryn internetowych, usługi
uwierzytelniania (kontrola) danych przekazywanych za pomocą tele‑
komunikacji, usługi uwierzytelniania (kontrola) wiadomości przekazy‑
wanych za pomocą telekomunikacji, znajdowanie i usuwanie błędów
w oprogramowaniu komputerowym dla osób trzecich [debugowa‑
nie], doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych, do‑
radztwo w zakresie projektów technologicznych, analizy wykonalno‑
ści projektu, badania w zakresie projektowania komputerów,
doradztwo projektowe, doradztwo techniczne związane z projekto‑
waniem, doradztwo w projektowaniu stron internetowych, doradz‑
two w zakresie projektowania sprzętu komputerowego, dostarczanie
informacji w dziedzinie projektowania architektonicznego za pośred‑
nictwem strony internetowej, opracowywanie i projektowanie cyfro‑
wych nośników dźwięku i obrazu, opracowywanie i utrzymywanie
stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie, projektowa‑
nie i aktualizacja stron głównych, projektowanie animowanych posta‑
ci na kartki pocztowe, projektowanie animacji na rzecz innych, projek‑
towanie animacji i efektów specjalnych dla osób trzecich,
projektowanie analiz wykonalności w zakresie projektów, projekto‑
wanie audiowizualnych prac twórczych, projektowanie baz danych,
projektowanie elektronicznych formatów płyt CD do komputero‑
wych baz danych, projektowanie gier, projektowanie graficzne, pro‑
jektowanie graficzne w celu kompilacji stron w Internecie, projekto‑
wanie grafiki i barw firmowych dla potrzeb tożsamości firm,
projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa danych
elektronicznych, projektowanie i opracowywanie sieci, projektowa‑
nie i opracowywanie stron internetowych, projektowanie i opraco‑
wywanie baz danych, projektowanie i opracowywanie produktów
multimedialnych, projektowanie i opracowywanie nowych technolo‑
gii na rzecz osób trzecich, projektowanie i projektowanie graficzne do
tworzenia stron WWW, projektowanie i projektowanie graficzne do
tworzenia stron WWW w Internecie, projektowanie i opracowywanie
sieci telekomunikacyjnych, projektowanie i rozwój sprzętu kompute‑
rowego, projektowanie i testowanie nowych produktów, projektowa‑
nie i testowanie w zakresie opracowywania nowych produktów, pro‑
jektowanie i tworzenie witryn internetowych dla osób trzecich,
projektowanie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
projektowanie i wdrażanie sieciowych stron internetowych na rzecz
osób trzecich, projektowanie komputerów, projektowanie kompute‑
rowych stron internetowych, projektowanie komputerowych konfi‑
guracji klastrowych, projektowanie komputerowych baz danych, pro‑
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jektowanie sieci komputerowych na rzecz osób trzecich, projektowanie
specyfikacji komputerowych, projektowanie sprzętu do przetwarza‑
nia sygnałów cyfrowych, projektowanie sprzętu do przetwarzania
i dystrybucji treści multimedialnych, projektowanie sprzętu do kon‑
wertowania danych i treści multimedialnych z i na inne protokoły, pro‑
jektowanie sprzętu do magazynowania i przywoływania danych mul‑
timedialnych, projektowanie sprzętu przeznaczonego do kompresji
i dekompresji treści multimedialnych, projektowanie stron domo‑
wych i stron internetowych, projektowanie stron głównych i witryn
internetowych, projektowanie stron głównych, projektowanie stron
internetowych w celach reklamowych, projektowanie systemów
przetwarzania danych, tworzenie i dostarczanie stron internetowych
osobom trzecim, tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi infor‑
matyczne], tworzenie i uaktualnianie stron głównych do sieci kompu‑
terowych, tworzenie i utrzymywanie stron komputerowych (stron in‑
ternetowych) na rzecz osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie platform internetowych
do handlu elektronicznego, tworzenie, projektowanie i utrzymywa‑
nie stron internetowych, tworzenie stron elektronicznych, tworzenie
stron głównych do sieci komputerowych, tworzenie stron głównych
dla osób trzecich, tworzenie stron internetowych, tworzenie witryn
internetowych na rzecz osób trzecich, tworzenie witryn interneto‑
wych, tworzenie zapisanych elektronicznie stron internetowych dla
usług online i Internetu, udostępnianie strony internetowej z informa‑
cjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, usługi doradcze w zakresie projek‑
towania sprzętu komputerowego, usługi doradcze w zakresie projekto‑
wania systemów komputerowych, usługi projektowania dotyczące
reprodukcji dokumentów, usługi projektowania grafiki komputerowej,
usługi projektowania i planowania dotyczące sprzętu telekomunikacyj‑
nego, usługi projektowania graficznego wspomaganego komputero‑
wo, usługi projektowania narzędzi testowych do przetwarzania da‑
nych, usługi projektowania narzędzi do przetwarzania danych, usługi
projektowania systemów przetwarzania danych, usługi projektowania
systemów komputerowych, usługi projektowania technicznego wspo‑
maganego komputerowo, usługi projektowania w odniesieniu do
komputerów, usługi projektowania w odniesieniu do sprzętu kompu‑
terowego, usługi projektowania w odniesieniu do systemów kompu‑
terowych, usługi projektowania w zakresie tworzenia sieci, usługi
projektowe w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych, usłu‑
gi projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzowanych
systemów do przetwarzania informacji, usługi w zakresie grafiki kom‑
puterowej, usługi w zakresie komputerowego projektowania części
i form, usługi w zakresie projektowania komputerowego, usługi w za‑
kresie projektowania sprzętu komputerowego, usługi w zakresie pro‑
jektowania wspomaganego komputerowo, usługi w zakresie projek‑
towania stron internetowych, usługi w zakresie tworzenia witryn
internetowych, usługi w zakresie wspomaganego komputerem pro‑
jektowania technicznego, usługi w zakresie wspomaganego kompu‑
terem projektowania i rysunku technicznego, usługi związane z opra‑
cowywaniem baz danych, wspomagane komputerowo projektowanie
grafiki wideo, 45 badanie przeszłości osób, agencje osób towarzyszą‑
cych [społeczne], agencje pośrednictwa w zawieraniu znajomości,
doradztwo w zakresie relacji osobistych, dostarczanie odzieży dla
osób w potrzebie [usługi charytatywne], dostarczanie obuwia oso‑
bom potrzebującym [usługi charytatywne], dotrzymywanie towarzy‑
stwa [opieka osobista], eskortowanie w celach towarzyskich, mentor‑
stwo [duchowe], poradnictwo małżeńskie i coaching małżeński,
świadczenie usług w zakresie osobistego wsparcia dla pacjentów
chorujących na raka oraz dla ich rodzin, świadczenie usług w zakresie
osobistego wsparcia dla rodzin pacjentów cierpiących na choroby za‑
grażające życiu, świadczenie usług wsparcia emocjonalnego rodzi‑
nom, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi
agencji towarzyskich, usługi osobistych doradców w zakresie zaku‑
pów [personal shopper], usługi serwisów społecznościowych online,
usługi towarzyskie, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on‑
line za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania, doradztwo związane
z licencjonowaniem oprogramowania komputerowego, licencjono‑
wanie baz danych [usługi prawne], licencjonowanie gier komputero‑
wych, licencjonowanie komputerów, licencjonowanie koncepcji fran‑
czyzowych [usługi prawne], licencjonowanie materiałów filmowych,
telewizyjnych i wideo [usługi prawne], licencjonowanie oprogramo‑
wania komputerowego, licencjonowanie oprogramowania kompute‑
rowego [usługi prawne], licencjonowanie patentów, licencjonowanie
patentów i zastosowań patentowych [usługi prawne], licencjonowa‑
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nie prac muzycznych [usługi prawne], licencjonowanie praw do fil‑
mów, produkcji telewizyjnych i wideo [usługi prawne], licencjonowa‑
nie praw związanych z produkcjami wideo [usługi prawne],
licencjonowanie praw związanych z programami, produkcjami i for‑
matami telewizyjnymi, wideo i radiowymi [usługi prawne], licencjo‑
nowanie praw związanych z filmami [usługi prawne], licencjonowanie
praw związanych z produkcjami audio [usługi prawne], licencjonowa‑
nie praw związanych z produkcjami telewizyjnymi [usługi prawne], li‑
cencjonowanie praw związanych z wykorzystywaniem zdjęć [usługi
prawne], licencjonowanie programów komputerowych, licencjono‑
wanie systemów komunikacji bezprzewodowej, licencjonowanie pro‑
gramów radiowych i telewizyjnych [usługi prawne], licencjonowanie
technologii, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju [usługi praw‑
nej, licencjonowanie programów komputerowych [usługi prawne],
rejestracja nazw domen w celu identyfikacji użytkowników w global‑
nej sieci komputerowej, rejestracja nazw domen w celu identyfikacji
użytkowników w globalnej sieci komputerowej [usługi prawne], reje‑
strowanie nazw domen, rejestrowanie nazw domen [usługi prawne],
usługi doradcze w zakresie nazw domen, usługi doradcze związane
z rejestracją, usługi licencjonowania związane z publikacją muzyki,
usługi prawne związane z ochroną i wykorzystywaniem praw autor‑
skich do produkcji filmowych, telewizyjnych, teatralnych i muzycz‑
nych, usługi prawne związane z wykorzystywaniem praw pokrew‑
nych związanych z produkcjami filmowymi, telewizyjnymi, wideo
i muzycznymi, usługi prawne związane z tworzeniem i rejestracją
firm, wynajem nazw domen internetowych.
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(732) WAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rybnik, PL.
(540) elektroexpert
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej,
a także za pośrednictwem sieci internet (e‑sklep) osprzętu elektrycz‑
nego, teletechnicznego i oświetleniowego oraz zasilaczy, akumula‑
torów, ładowarek i akcesoriów elektrycznych i teletechnicznych za‑
równo do użytku profesjonalnego przez elektryków i telemonterów
jak i do użytku domowego.
(111) 316251
(220) 2015 06 06
(210) 443364
(151) 2016 09 12
(441) 2015 09 14
(732) STASICZKA ARTUR F.H. GIOVANNI COLLECTION, Rzgów, PL.
(540) Tworzone z Miłości ... i dla Miłości
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie, wyroby jubilerskie dla dzieci i nie‑
mowląt, biżuteria, sztuczna biżuteria, biżuteria z metali i kamieni
szlachetnych, bransoletki, breloczki, medaliony, naszyjniki, monety,
medale, paski do zegarków, figurki z metali szlachetnych, pudełka
z metali szlachetnych, kasetki na biżuterię, amulety jako biżuteria,
biżuteria ze szkła sztrasowego jako imitacje drogich kamieni, branso‑
letki jako biżuteria, bransoletki do zegarków, breloczki jako biżuteria,
ozdobne breloczki do kluczy, broszki jako biżuteria, budziki, chrono‑
grafy jako zegarki, przyrządy chronometryczne, drut i nici z metali
szlachetnych jako biżuteria, emblematy z metali szlachetnych, etui
na zegarki służące do prezentacji, figurki z metali szlachetnych jako
statuetki, futerały do stosowania w zegarmistrzostwie, kamienie pół‑
szlachetne, kamienie szlachetne, szkatułki jako kasetki na biżuterię,
kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do robienia biżuterii, spinki
do krawatów, szpilki do krawatów, spinki do mankietów, łańcuszki
jako biżuteria, łańcuszki do zegarków, mechanizmy do zegarów i ze‑
garków, medaliony jako biżuteria, nieprzetworzone lub półprzetwo‑
rzone metale szlachetne, miedziane żetony, naszyjniki jako biżuteria,
nici ze srebra, nici ze złota jako biżuteria, obrączki jako biżuteria, obu‑
dowy do zegarów, szpilki ozdobne, ozdoby jako biżuteria, ozdoby do
kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia z metali szla‑
chetnych, ozdoby z bursztynu, ozdoby z agatu, ozdoby z kości słonio‑
wej jako biżuteria, pallad, perły jako biżuteria, platyna jako metal,
popiersia z metali szlachetnych, posągi i posążki z metali szlachet‑
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nych, nieprzetworzone lub kute srebro, sztabki metali szlachetnych,
zegary i zegarki, w tym elektryczne, zegary słoneczne, zegary steru‑
jące jako zegary wzorcowe, nieprzetworzone lub kute złoto, 18 wyro‑
by skórzane takie jak galanteria skórzana, skóra i imitacja skóry, wyro‑
by ze skóry i imitacji skóry, mianowicie zawieszki i etykiety na bagaż,
akcesoria podróżne ze skóry i imitacji skóry, torby plażowe, torby na
kółkach, torby i sakwy myśliwskie, akcesoria myśliwskie do polowań,
mianowicie: torby myśliwskie, myśliwskie worki, artykuły służące do
przenoszenia, etui na klucze, etui na karty kredytowe, etui jako fute‑
rały na dokumenty, etui na krawaty, etui na banknoty, kasetki ze skó‑
ry lub imitacji skóry, kufry, paski skórzane inne niż odzież, pasy skó‑
rzane, pokrowce podróżne na ubrania, pokrowce na: parasole, do
garniturów, na klucze, na bagaż, na sprzęt, na krawaty, skóry zwierzę‑
ce, imitacje skóry, pokrowce ochronne ze skóry lub z imitacji skóry,
wyroby rymarskie, aktówki, teczki, skóra bydlęca, chusty i nosidełka
do noszenia dzieci, w tym niemowląt, nosidełka dla dzieci, ircha inna
niż do czyszczenia, skórzane pudła na kapelusze, skóra kozia, skóra
bydlęca, skóra surowa lub półprzetworzona, kuferki, kuferki na ko‑
smetyki bez wyposażenia, kufry bagażowe, laski, laski spacerowe,
rączki i uchwyty do laski spacerowej, okładziny do mebli ze skóry,
wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, moleskin jako imitacja
skóry, naramienniki skórzane, narzuty ze skór, okrycia dla zwierząt,
opakowania ze skóry, parasole, parasolki, przeciwsłoneczne paraso‑
le, pokrowce na parasole, skórzane pasy na ramię, skórzane smycze,
skórzane sznury, pasy naramienne ze skóry, plecaki, plecaki tury‑
styczne, kufry podróżne, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry lub
ze skóry wtórnej, rączki do parasolek i walizek, rzemienie i rzemyki,
sakwy i sakiewki ze skóry, torby i siatki na zakupy, torby sportowe,
teczki szkolne, torby szkolne, tornistry szkolne, skórzane sznurówki,
teki, dyplomatki, torby jako koperty, woreczki ze skóry do pakowa‑
nia, torby, torebki, torby podróżne i turystyczne, torby podróżne na
ubrania, walizki ze skóry lub ze skóry wtórnej, walizki, walizy, wizy‑
towniki, futerały, 24 tkaniny, tkaniny bawełniane, lniane, jedwabne,
tkaniny pokryte motywem rysunkowym, tkaniny do haftowania, tka‑
niny do celów włókienniczych, tkaniny elastyczne, tiul, bielizna do‑
mowa, bielizna pościelowa, bielizna stołowa, dzianina, dżersej, flane‑
la, firany, jedwab, kapy na łóżka, tkaniny lniane, narzuty na łóżka,
materiały włókiennicze, moskitiery, muślin, obrusy, pledy, płótno
haftowane, podszewki jako tkaniny, pokrycia na materace, poszewki,
poszwy, pościel, tkaniny na pościel, ręczniki, serwetki, sukno, sztucz‑
ne tworzywa jako substytuty tkanin, ścierki jako wyroby tekstylne
i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny imitujące skóry zwierzę‑
ce, tkaniny obiciowe, tkaniny wełniane, trykot, tkaniny z wełny, zasło‑
ny z surowców włókienniczych lub z tworzyw sztucznych, 25 odzież,
odzież ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, nakrycia głowy, odzież dam‑
ska, dla dziewcząt, młodzieżowa, męska, dla dzieci, dla niemowląt,
odzież wierzchnia, suknie, sukienki, suknie i sukienki wieczorowe,
a także balowe i wizytowe, bluzy, bluzki, żakiety, tuniki, spódnice,
garnitury, spodnie, marynarki, koszule, krawaty, muszki, szale, szaliki,
chustki, peleryny, pulowery, bielizna, kurtki, płaszcze, kostiumy, gar‑
sonki, rajstopy, pończochy, skarpety, kapcie, rękawiczki, czapki, szla‑
froki, gorsety, piżamy, koszule nocne, odzież sportowa, kostiumy do
opalania i pływania, dresy, bandany na szyję, berety, kwefy jako
odzież, kombinezony, boa na szyję, boty, bryczesy, chusty, fulary, cy‑
lindry, czepki kąpielowe, daszki jako nakrycia głowy, drewniaki, dzia‑
nina jako odzież, dżerseje jako ubrania, etole jako futra, fartuchy jako
odzież, fulary jako ozdobne krawaty, futra jako odzież, kamizelki, ka‑
pelusze, kapelusze papierowe jako odzież, koszule z krótkimi rękawa‑
mi, koszulki gimnastyczne, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem,
stroje na maskaradę, maski na oczy do spania, mufki jako odzież, mun‑
dury, napierśniki, plastrony jako część koszuli, nauszniki jako odzież,
odzież gimnastyczna, odzież turystyczna, odzież odblaskowa, odzież
papierowa, odzież wodoodporna, ornaty, palta, pantofle domowe, pa‑
ski jako odzież, pasy do przechowywania pieniędzy jako odzież, pod‑
koszulki, poncza, prochowce, skarpetki, spódnico‑spodenki tenisowe,
stroje plażowe, swetry, szelki, śliniaki niepapierowe, T‑shirty, turbany,
woalki jako część odzieży, tkaniny okrywające twarz, wyprawka dzie‑
cięca w formie ubrań, żakiety pikowane jako ubrania, futra ze skór
zwierzęcych, 26 dodatki do odzieży, 35 sprzedaż detaliczna i hurto‑
wa, sprzedaż w salonach mody, pracowniach krawieckich, sprzedaż
za pośrednictwem serwisów internetowych, handel elektroniczny,
sprzedaż na licytacjach, sprzedaż wysyłkowa i katalogowa, sprzedaż
na aukcjach, sprzedaż w sklepach, na targach i punktach handlo‑
wych, sprzedaż komisowa wymienionych towarów: kosmetyki, wy‑
roby kosmetyczne, preparaty do makijażu, preparaty do demakijażu,
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preparaty oczyszczające, preparaty do pielęgnacji twarzy, ciała, wło‑
sów, perfumy, zapachy do ciała, środki perfumeryjne, olejki perfume‑
ryjne, dezodoranty dla ludzi, wody toaletowe, wody kolońskie, od‑
żywki, płyny do ondulacji włosów i trwałej ondulacji włosów,
rozjaśniacze do włosów, wody utlenione, preparaty do układania
włosów, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów, lakiery do wło‑
sów, maseczki, odżywki i balsamy do włosów, lotony, płyny do pielę‑
gnacji włosów, lakiery do włosów, preparaty do kręcenia włosów,
preparaty do stylizacji włosów, w tym spraye, żele, pianki, wosk, se‑
rum, preparaty i środki do pielęgnacji skóry głowy, farby do włosów,
tusze do rzęs, kredki do brwi, ołówki i kredki kosmetyczne, wody
i produkty toaletowe, pomadki do ust, szminki, błyszczyki, preparaty
do pielęgnacji ust, pudry, podkłady, cienie, fluidy, maskary, eyelinery,
korektory, bazy pod makijaż, kosmetyki do brwi, cienie do powiek,
olejki eteryczne, olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe,
ołówki kosmetyczne, mydła, żele, kremy, kremy do rąk, kremy kolory‑
zujące, samoopalacze, środki i preparaty do pielęgnacji ciała, prepa‑
raty: ujędrniające, liftingujące, wyszczuplające, przeciw rozstępom,
środki myjące, czyszczące, piorące, preparaty do golenia, preparaty
do depilacji, preparaty i środki do kąpieli, preparaty kosmetyczne do
kąpieli, olejki, mleczka i balsamy do ciała, lakiery do paznokci, od‑
świeżacze do ust, pasty i proszki do zębów, toniki, sole wspomagają‑
ce wyszczuplanie, kremy do pilingu, preparaty kosmetyczne wy‑
szczuplające, balsamy, preparaty zapewniające ochronę przed
słońcem, preparaty do pielęgnacji skóry, sztuczne paznokcie, zmy‑
wacze do paznokci, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
okulary, soczewki optyczne, łańcuszki do okularów, sznureczki do
okularów, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, szkła
optyczne, szkło optyczne, szkła kontaktowe, pojemniki na szkła kon‑
taktowe, pokrowce na laptopy, odzież chroniąca przed wypadkami,
ściemniacze światła elektryczne, szyldy i znaki świecące, tarcze, em‑
blematy, zawieszki odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobie‑
gania wypadkom drogowym, neony świecące, w tym ozdobne,
włókna optyczne przewodzące promienie świetlne, elektrycznie
ogrzewana odzież, świeczniki, żyrandole, sztuczne źródła światła,
źródła światła wykorzystujące diody elektroluminescencyjne, oświe‑
tlenie acetylenowe, sprzęt oświetleniowy, zawieszenia do lamp, lam‑
py oświetleniowe, lampy elektryczne, w tym oprawki do różnego ro‑
dzaju lamp, lampy luminescencyjne do oświetlania, lampy gazowe,
lampy ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, lampy wyładow‑
cze elektryczne do oświetlania, lampiony, abażury, abażury do lamp,
stelaże do abażurów, klosze do lamp, rury do lamp, szkła do lamp,
oświetlenie sufitowe, świetlówki kompaktowe, naświetlacze, lampki
elektryczne na choinkę, oprawy i oprawki oświetleniowe, obudowy
do różnych źródeł światła, klosze, obudowy i osłony do lamp, latarki,
urządzenia i instalacje do oświetlenia, taśmy oświetleniowe, lampy
oświetleniowe z diodami świecącymi LED, urządzenia i instalacje do
oświetlenia z diodami świecącymi LED, reflektory do lamp, światła do
rowerów, osprzęt do lamp, lampy bezpieczeństwa, elementy i akce‑
soria odblaskowe, elektrycznie ogrzewane poduszki i koce, nie do
celów medycznych, elektryczne lub nieelektryczne wkłady do ocie‑
plania łóżek, podgrzewacze łóżek, termofory, wyroby jubilerskie, wy‑
roby jubilerskie dla dzieci i niemowląt, biżuteria, sztuczna biżuteria,
biżuteria z metali i kamieni szlachetnych, bransoletki, breloczki, me‑
daliony, naszyjniki, monety, medale, paski do zegarków, figurki z me‑
tali szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, kasetki na biżuterię,
amulety jako biżuteria, biżuteria ze szkła sztrasowego jako imitacje
drogich kamieni, bransoletki jako biżuteria, bransoletki do zegarków,
breloczki jako biżuteria, ozdobne breloczki do kluczy, broszki jako
biżuteria, budziki, chronografy jako zegarki, przyrządy chronome‑
tryczne, drut i nici z metali szlachetnych jako biżuteria, emblematy
z metali szlachetnych, etui na zegarki służące do prezentacji, figurki
z metali szlachetnych jako statuetki, futerały do stosowania w zegar‑
mistrzostwie, kamienie półszlachetne, kamienie szlachetne, szkatuł‑
ki jako kasetki na biżuterię, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do
robienia biżuterii, spinki do krawatów, szpilki do krawatów, spinki do
mankietów, łańcuszki jako biżuteria, łańcuszki do zegarków, mecha‑
nizmy do zegarów i zegarków, medaliony jako biżuteria, nieprzetwo‑
rzone lub półprzetworzone metale szlachetne, miedziane żetony,
naszyjniki jako biżuteria, nici ze srebra, nici ze złota jako biżuteria,
obrączki jako biżuteria, obudowy do zegarów, szpilki ozdobne, ozdo‑
by jako biżuteria, ozdoby do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby
do obuwia z metali szlachetnych, ozdoby z bursztynu, ozdoby z aga‑
tu, ozdoby z kości słoniowej jako biżuteria, pallad, perły jako biżute‑
ria, platyna jako metal, popiersia z metali szlachetnych, posągi i po‑
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sążki z metali szlachetnych, nieprzetworzone lub kute srebro, sztabki
metali szlachetnych, zegary i zegarki, w tym elektryczne, zegary sło‑
neczne, zegary sterujące jako zegary wzorcowe, nieprzetworzone
lub kute złoto, wyroby skórzane takie jak galanteria skórzana, skóra
i imitacja skóry, wyroby ze skóry i imitacji skóry, mianowicie zawieszki
i etykiety na bagaż, akcesoria podróżne ze skóry i imitacji skóry, torby
plażowe, torby na kółkach, torby i sakwy myśliwskie, etui m.in. na klu‑
cze, kasetki ze skóry lub imitacji skóry, kufry, paski skórzane inne niż
odzież, pasy skórzane, pokrowce, skóry zwierzęce, imitacje skóry, po‑
krowce ochronne ze skóry lub z imitacji skóry, wyroby rymarskie, ak‑
tówki, teczki, skóra bydlęca, chusty i nosidełka do noszenia dzieci,
w tym niemowląt, nosidełka dla dzieci, ircha inna niż do czyszczenia,
skórzane pudła na kapelusze, skóra kozia, skóra bydlęca, skóra suro‑
wa lub półprzetworzona, kuferki, kuferki na kosmetyki bez wyposa‑
żenia, kufry bagażowe, laski, laski spacerowe, rączki i uchwyty do la‑
ski spacerowej, okładziny do mebli ze skóry, wykończenia i dekoracje
ze skóry do mebli, moleskin jako imitacja skóry, naramienniki skórza‑
ne, narzuty ze skór, okrycia dla zwierząt, opakowania ze skóry, para‑
sole, parasolki, przeciwsłoneczne parasole, pokrowce na parasole,
skórzane pasy na ramię, skórzane smycze, skórzane sznury, pasy na‑
ramienne ze skóry, plecaki, plecaki turystyczne, kufry podróżne,
portfele, portmonetki, pudełka ze skóry lub ze skóry wtórnej, rączki
do parasolek i walizek, rzemienie i rzemyki, sakwy i sakiewki ze skóry,
torby i siatki na zakupy, torby sportowe, teczki szkolne, torby szkolne,
tornistry szkolne, skórzane sznurówki, teki, dyplomatki, torby jako
koperty, woreczki ze skóry do pakowania, torby, torebki, torby po‑
dróżne i turystyczne, torby podróżne na ubrania, walizki ze skóry lub
ze skóry wtórnej, walizki, walizy, wizytowniki, futerały, tkaniny, tkani‑
ny bawełniane, lniane, jedwabne, tkaniny pokryte motywem rysun‑
kowym, tkaniny do haftowania, tkaniny do celów włókienniczych,
tkaniny elastyczne, tiul, bielizna domowa, bielizna pościelowa, bieli‑
zna stołowa, dzianina, dżersej, flanela, firany, jedwab, kapy na łóżka,
tkaniny lniane, narzuty na łóżka, materiały włókiennicze, moskitiery,
muślin, obrusy, pledy, płótno haftowane, podszewki jako tkaniny, po‑
krycia na materace, poszewki, poszwy, pościel, tkaniny na pościel,
ręczniki, serwetki, sukno, sztuczne tworzywa jako substytuty tkanin,
ścierki jako wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tka‑
niny imitujące skóry zwierzęce, tkaniny obiciowe, tkaniny wełniane,
trykot, tkaniny z wełny, zasłony z surowców włókienniczych lub
z tworzyw sztucznych, odzież, odzież ze skóry i z imitacji skóry, obu‑
wie, nakrycia głowy, odzież damska, dla dziewcząt, młodzieżowa,
męska, dla dzieci, dla niemowląt, odzież wierzchnia, sukienki, suknie
i sukienki wieczorowe, balowe i wizytowe, bluzy, bluzki, żakiety, tuni‑
ki, spódnice, garnitury, spodnie, marynarki, koszule, krawaty, muszki,
szale, szaliki, chustki, peleryny, pulowery, bielizna, kurtki, płaszcze,
kostiumy, garsonki, rajstopy, pończochy, skarpety, kapcie, rękawiczki,
czapki, szlafroki, gorsety, piżamy, koszule nocne, odzież sportowa,
kostiumy do opalania i pływania, dresy, bandany na szyję, berety,
kwefy jako odzież, kombinezony, boa na szyję, boty, bryczesy, chus‑
ty, fulary, cylindry, czepki kąpielowe, daszki jako nakrycia głowy,
drewniaki, dzianina jako odzież, dżerseje jako ubrania, etole jako fu‑
tra, fartuchy jako odzież, fulary jako ozdobne krawaty, futra jako
odzież, kamizelki, kapelusze, kapelusze papierowe jako odzież, ko‑
szule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, kurtki wełniane
lub futrzane z kapturem, stroje na maskaradę, maski na oczy do spa‑
nia, mufki jako odzież, mundury, nakrycia głowy, napierśniki, plastro‑
ny jako część koszuli, nauszniki jako odzież, odzież gimnastyczna,
odzież turystyczna, odzież odblaskowa, odzież papierowa, odzież
wodoodporna, ornaty, palta, pantofle domowe, paski jako odzież,
pasy do przechowywania pieniędzy jako odzież, podkoszulki, pon‑
cza, prochowce, skarpetki, spódnico‑spodenki tenisowe, stroje pla‑
żowe, sukienki, swetry, szelki, śliniaki niepapierowe, T‑shirty, turbany,
woalki jako część odzieży, tkaniny okrywające twarz, wyprawka dzie‑
cięca w formie ubrań, żakiety pikowane jako ubrania, futra ze skór
zwierzęcych, dodatki do odzieży, turbany, woalki jako część odzieży,
tkaniny okrywające twarz, wyprawki dziecięce, emblematy, ozdoby
i zawieszki do: odzieży, obuwia, nakryć głowy, promocja sprzedaży,
promocja towarów i usług, marketing, reklama, reklama za pośred‑
nictwem globalnej sieci komputerowej, promocja usług i towarów
przez wystawy, eventy, pokazy, m.in. w zakresie: odzieży, obuwia,
nakryć głowy, pokazy odzieży z udziałem modeli, organizowanie
prezentacji, wystaw, eventów i pokazów towarów w celach handlo‑
wych i reklamowych, kreowanie wizerunku firmy, usług i towarów, po‑
wielanie dokumentów, udostępnianie i prezentowanie ofert handlo‑
wych, w tym przez sieci komputerowe, zbieranie, przekazywanie,
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udostępnianie informacji promocyjnych i handlowych związanych
z ofertą handlową, rozpowszechnianie informacji handlowych, rekla‑
mowych, promocyjnych, m.in. o modzie, odzieży, obuwiu, nakryciach
głowy, tekstyliach, meblach, akcesoriach do domu, oświetleniu i sprzę‑
cie oświetleniowym, biżuterii, sprzedaż artykułów dekoracyjnych, ak‑
cesoriów i artykułów wyposażenia wnętrz, promocja usług i towarów
poprzez dostarczanie informacji w postaci tekstu i/lub obrazu w sieci
internetowej przy pomocy komputera, dystrybucja materiałów rekla‑
mowych, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal‑
ności gospodarczej, doradztwo w sprawach działalności gospodar‑
czej, zarządzanie działalnością gospodarczą, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, handlowe informacje udzielane konsumen‑
tom, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, public relations,
publikowanie tekstów reklamowych i promocyjnych, publikowanie,
rozpowszechnianie i dostarczanie informacji handlowych i promo‑
cyjnych o towarach i usługach za pomocą globalnej sieci komputero‑
wej oraz urządzeń mobilnych, usługi konsultacyjne, informacyjne,
doradcze dotyczące wyżej wymienionych usług, informacja o wyżej
wymienionych usługach.
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ne z ochroną środowiska, usługi edukacyjne w zakresie stylu życia,
usługi edukacyjne w zakresie przeciwdziałania marnowania żywno‑
ści i składników odżywczych, organizowanie kongresów, semina‑
riów, konferencji i działalności o charakterze edukacyjnym lub kultu‑
ralnym, organizowanie wystaw w celach edukacyjno‑szkoleniowych
oraz kulturalnych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów, warszta‑
ty kulinarne, dietetyczne, zarządzania budżetem domowym, usługi
w zakresie rekreacji, rezerwowanie miejsc na spektakle, usługi w za‑
kresie organizowania, rezerwacji, komercjalizacji wszelkich usług
kulturalnych, sprzedaży biletów, kluby wakacyjne (animacje, zajęcia
sportowe, kulturalne, warsztaty kulinarne i rozrywka).

(111) 316254
(220) 2016 05 31
(210) 457151
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 09
(732) SCAMARK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) MIĘSO Z POLSKI
(540)

(111) 316252
(220) 2016 04 01
(210) 454383
(151) 2016 11 29
(441) 2016 07 04
(732) BŁASZKIEWICZ MICHAŁ LABORATORIUM KALORII,
Bydgoszcz, PL.
(540) LABORATORIUM KALORII
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 01.17.11, 27.05.01, 26.01.04, 26.01.16, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwo‑
wane, .

Kolor znaku: biały, pomarańczowy
(531) 11.01.02, 11.01.10, 11.01.21, 11.03.10, 11.03.23, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne,
owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki,
dżemy, kompoty, jaja, mleko i wyroby z mleka, jadalne oleje i tłusz‑
cze, 31 produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona,
naturalne rośliny i kwiaty, pasza dla zwierząt, słód, 43 usługi zaopa‑
trzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie.
(111) 316253
(220) 2016 11 02
(210) 463413
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ BANK ŻYWNOŚCI W TRÓJMIEŚCIE,
Gdańsk, PL.
(540) DOBRe na BanK dobrenabank.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, biały, pomarańczowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 11.03.09, 11.01.01, 11.01.02, 11.01.03, 11.01.04
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów (w tym on
‑line) obejmujących: żywność, napoje, produkty farmaceutyczne, re‑
klama, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, obsługa programów
lojalnościowych, 36 organizowanie funduszy na cele dobroczynne,
organizowanie zbiórek charytatywnych, organizowanie zbiórek róż‑
nych produktów w celach charytatywnych, organizowanie zbiórek
żywności, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, wydawanie bonów
w związku z programami lojalnościowymi, usługi powiernicze, zarzą‑
dzanie nieruchomościami, usługi finansowe, informacje bankowe,
operacje bankowe, 41 usługi edukacyjne, usługi edukacyjne związa‑

(111) 316255
(220) 2016 08 02
(210) 459844
(151) 2018 11 20
(441) 2016 10 10
(732) RADWAŃSKA MAŁGORZATA DA VELLA, Łódź, PL.
(540) da Vella
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów, organi‑
zowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie kon‑
certów, organizowanie o prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowa‑
dzenie zjazdów, organizowanie konkursów w zakresie edukacji lub
rozrywki, organizowanie przyjęć, 43 obsługa gastronomiczna z wła‑
snym zapleczem, produktami i transportem, restauracje samoobsłu‑
gowe.
(111) 316256
(220) 2018 05 28
(210) 486439
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) PAWLICKI JACEK, GRZEGRZÓŁKA MAŁGORZATA, PAWLICKA
MARIOLA PC‑BEST SPÓŁKA CYWILNA, Szczecin, PL.
(540) SFINKS
(510), (511) 9 programy komputerowe (oprogramowanie do po‑
brania), programy komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe
do pobrania, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
powielanie programów komputerowych, programowanie kompu‑
terów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projekto‑
wanie systemów komputerowych, usługi konsultacyjne w dziedzinie
technologii informacyjnej, konserwacja oprogramowania kompute‑
rowego, instalacja oprogramowania komputerowego, oprogramo‑
wanie jako usługa, opracowywanie oprogramowania w ramach pu‑
blikacji oprogramowania, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, doradztwo w zakresie oprogramowania komputero‑
wego, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i progra‑
mowaniu za pośrednictwem strony internetowej.
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(111) 316257
(220) 2018 05 28
(210) 486459
(151) 2018 11 09
(441) 2018 07 23
(732) WINNICA BANIEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Baniewice, PL.
(540) SZLACHETNY ZBIÓR
(510), (511) 31 produkty rolne, 33 napoje alkoholowe, 43 usługi za‑
opatrzenia w żywność i napoje.
(111) 316258
(220) 2018 05 28
(210) 486464
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 23
(732) AJAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jaworzno, PL.
(540) Pyszne rozkręcają imprezę zielona cebulka
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, ciemnozielony, żółty, złoty
(531) 25.01.01, 08.07.08, 05.09.06, 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 29 chipsy ziemniaczane, chipsy warzywne i owocowe,
chrupki owocowe, 30 produkty wytłaczane z pszenicy, produkty wy‑
tłaczane z ryżu, produkty wytłaczane z kukurydzy do celów spożyw‑
czych, takie jak między innymi chrupki i chipsy zbożowe, ryż preparo‑
wany, prażona kukurydza, wyroby piekarnicze i cukiernicze, takie jak
między innymi paluszki słone, precle, precle słone, solone krakersy,
biszkopty, ciastka, w tym herbatniki.
(111) 316259
(220) 2018 05 29
(210) 486519
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PROFAST MAJEK,
STACHECKI, WOŚ SPÓŁKA JAWNA, Komorniki, PL.
(540) AutoDetailer by 4CAR
(540)

Kolor znaku: srebrny, czarny, biały, czerwony
(531) 26.01.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 środki do chłodzenia silników w pojazdach, płyny ni‑
skozamarzające, płyny hamulcowe, preparaty do usuwania olejów,
smarów, paliw, wosku, 3 preparaty czyszczące i konserwujące do po‑
jazdów i ich karoserii, szyb, wnętrza, opon, felg, 4 oleje przemysłowe
i tłuszcze, smary, wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące,
5 odświeżacze powietrza, 7 maszyny i urządzenia do czyszczenia:
elektryczne, parowe, wysokociśnieniowe, pompy na sprężone po‑
wietrze, maszyny na powietrze sprężone, sprężarki, turbosprężarki,
kompresory do pompowania kół, tłumiki wydechowe do silników,
8 pompki ręczne, 9 akumulatory elektryczne, w tym akumulatory do
pojazdów, prostowniki prądu, okulary, etui na okulary, oprawki do
okularów, łańcuszki do okularów, diody świecące (LED), baterie do
oświetlenia, rękawice ochronne, słuchawki na uszy, słuchawki tele‑
foniczne, sprzęt dla korzystania z telefonu bez użycia rąk, urządzenia
do ładowania akumulatorów elektrycznych, urządzenia do łado‑
wania baterii, rozdzielacze napięcia, odblaski noszone ma ubraniu,
w celu zapobiegania wypadkom drogowym, 11 reflektory, światła
do samochodów, osprzęt do lamp w postaci urządzeń antyoślepie‑
niowych do samochodów, żarówki elektryczne, żarówki oświetle‑
niowe, 12 bagażniki, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów,
kołpaki, korki do zbiorników paliwa, gazu w pojazdach, łańcuchy
przeciwpoślizgowe, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach,
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poduszki powietrzne, pokrowce na pojazdy, kierownice samocho‑
dowe, siedzenia pojazdów, progi, tapicerka samochodowa, urządze‑
nia przeciwodblaskowe, przeciwoślepieniowe do pojazdów, rolety,
osłony przeciwsłoneczne, urządzenia przeciwwłamaniowe do po‑
jazdów, wentyle do opon, wycieraczki do szyb pojazdów, zagłówki
do siedzeń samochodowych, bezpieczniki samochodowe, pompy
powietrzne‑akcesoria samochodowe, motoryzacyjne akcesoria tu‑
ningowe, akcesoria do mocowania ładunku i bagażu do pojazdów
mechanicznych, 21 gąbki, ścierki, 27 dywaniki samochodowe, dy‑
waniki do samochodów, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej,
internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez ofertę bezpo‑
średnią towarów: pojazdy silnikowe, motocykli, skutery, chemia sa‑
mochodowa, akcesoria samochodowe oraz części motoryzacyjne,
środki do chłodzenia silników w pojazdach, płyny niskozamarzające,
płyny hamulcowe, preparaty do usuwania olejów, smarów, paliw,
wosku, preparaty czyszczące i konserwujące do pojazdów i ich karo‑
serii, szyb, wnętrza, opon, felg, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary,
wyroby pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, odświeżacze po‑
wietrza, maszyny i urządzenia do czyszczenia elektryczne, parowe,
wysokociśnieniowe, pompy na sprężone powietrze, maszyny na
powietrze sprężone, sprężarki, turbosprężarki, kompresory do pom‑
powania kół, tłumiki wydechowe do silników, pompki ręczne, aku‑
mulatory elektryczne, w tym akumulatory do pojazdów, prostowniki
prądu, okulary, etui na okulary, oprawki do okularów, łańcuszki do
okularów, diody świecące (LED), baterie do oświetlenia, rękawice
ochronne, słuchawki na uszy, słuchawki telefoniczne, sprzęt dla ko‑
rzystania z telefonu bez użycia rąk, urządzenia do ładowania aku‑
mulatorów elektrycznych, urządzenia do ładowania baterii, rozdzie‑
lacze napięcia, odblaski noszone na ubraniu w celu zapobiegania
wypadkom drogowym, reflektory, światła do samochodów, osprzęt
do lamp w postaci urządzeń antyoślepieniowych do samochodów,
żarówki elektryczne, żarówki oświetleniowe, bagażniki, foteliki bez‑
pieczeństwa dla dzieci do pojazdów, kołpaki, korki do zbiorników
paliwa lub gazu w pojazdach, łańcuchy przeciwpoślizgowe, pasy
bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, poduszki powietrzne, po‑
krowce na pojazdy, kierownice samochodowe, siedzenia pojazdów,
progi, tapicerka samochodowa, urządzenia przeciwodblaskowe oraz
przeciwoślepieniowe do pojazdów, rolety, osłony przeciwsłoneczne,
urządzenia przeciwwłamaniowe do pojazdów, wentyle do opon, wy‑
cieraczki do szyb pojazdów, zagłówki do siedzeń samochodowych,
bezpieczniki samochodowe, pompy powietrzne, akcesoria samo‑
chodowe, motoryzacyjne akcesoria tuningowe, akcesoria do moco‑
wania ładunku i bagażu do pojazdów mechanicznych, gąbki, ścierki,
dywaniki samochodowe, dywaniki do samochodów, zarządzanie
sklepami: detalicznymi, hurtowymi, internetowymi.

(111) 316260
(220) 2018 06 04
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) PIEKARSKA ADRIANA, Katowice, PL.
(540) EXCLUSIVE EVENT
(540)

(210) 486709

Kolor znaku: różowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 kampanie marketingowe, usługi marketingowe,
usługi agencji marketingowych, usługi w zakresie marketingu go‑
spodarczego, usługi w zakresie marketingu produktów, organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, produkcja nagrań
dźwiękowych do celów marketingowych, produkcja nagrań wideo
w celach marketingowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, marketing towarów i usług na
rzecz innych, usługi promocyjno – marketingowe przy użyciu me‑
diów audiowizualnych, doradztwo w dziedzinie zarządzania dzia‑
łalnością gospodarczą i marketingu, opracowywanie i wdrażanie
strategii marketingowych na rzecz innych, wynajmowanie wszel‑
kich materiałów promocyjnych i służących do prezentacji marketin‑
gowych, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, mar‑
ketingu i promocji, organizowanie i prowadzenie promocyjnych
imprez marketingowych na rzecz osób trzecich, reklama, reklama
i usługi reklamowe, produkcja materiałów reklamowych i reklam,
promocja [reklama] koncertów, reklama i marketing, usługi agen‑

1088

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

cji reklamowych, wynajem pomocy reklamowych, wynajem ma‑
teriałów reklamowych, przygotowanie materiałów reklamowych,
tworzenie reportaży reklamowych, negocjowanie kontraktów re‑
klamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, promowa‑
nie [reklama] działalności gospodarczej, pośrednictwo w zakresie
reklamy, usługi w zakresie reklamy, usługi reklamowe i marketin‑
gowe, usługi reklamowe i promocyjne, usługi promocyjne i rekla‑
mowe, usługi planowania w zakresie reklamy, usługi reklamowe
i promocyjne [publicity], usługi reklamowe na rzecz innych, orga‑
nizacja konkursów w celach reklamowych, organizowanie działań
reklamowych w kinach, organizacja i przeprowadzanie imprez re‑
klamowych, zapewnianie modelek i modeli do reklamy, usługi re‑
klamowe, promocyjne i public relations, produkcja nagrań wideo
do celów reklamowych, produkcja nagrań dźwiękowych do celów
reklamowych, organizowanie targów handlowych w celach rekla‑
mowych, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, usługi
reklamowe w zakresie komercjalizacji nowych produktów, usługi
w zakresie tworzenia marki (reklama i promocja), pomoc dotycząca
zarządzania przedsiębiorstwem handlowym w zakresie reklamy,
usługi agencji modelek i modeli do celów reklamowych, usługi re‑
klamowe służące tworzeniu tożsamości korporacyjnej i tożsamości
marki, zawieranie umów w zakresie reklamy i promocji na rzecz
osób trzecich, reklama, w tym promowanie produktów i usług na
rzecz osób trzecich za pomoc układów ze sponsorami i umów licen‑
cyjnych związanych z międzynarodowymi wydarzeniami sportowy‑
mi, usługi public relations, usługi związane z publiczną prezentacją
produktów, badania w zakresie public relations, doradztwo w dzie‑
dzinie public relations, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
handlowymi w zakresie public relations, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych public relations, rozpowszechnianie ma‑
teriałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, marketing im‑
prez i wydarzeń, organizowanie imprez w celach handlowych i re‑
klamowych, organizowanie wystaw i imprez do celów handlowych
lub reklamowych, promowanie sprzedaży towarów i usług innych
podmiotów za pośrednictwem imprez promocyjnych, organizo‑
wanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, usługi agencji modelek i modeli, za‑
pewnianie modelek i modeli do celów promocyjnych, usługi agen‑
cji modelek i modeli związane z reklamą, usługi agencji modelek
i modeli do celów promocji sprzedaży, usługi modelek i modeli do
celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi menadżerskie
świadczone na rzecz modeli i modelek, usługi w zakresie zarządza‑
nia biznesowego świadczone na rzecz modeli i modelek, 41 kon‑
ferencje (organizowanie i prowadzenie), organizowanie konferen‑
cji, wystaw i konkursów, organizowanie kongresów i konferencji
w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizacja szkoleń, kursy
szkoleniowe, organizowanie szkoleń handlowych, organizowanie
szkoleń biznesowych, organizowanie seminariów szkoleniowych,
organizacja sympozjów dotyczących szkoleń, doradztwo w zakre‑
sie szkoleń, szkolenia w dziedzinie biznesu, prowadzenie semina‑
riów szkoleniowych dla klientów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych, organizowanie festiwali w celach szko‑
leniowych, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, organi‑
zowanie zjazdów w celach szkoleniowych, organizowanie pokazów
w celach szkoleniowych, organizacja wystaw w celach szkolenio‑
wych, organizacja i przeprowadzanie imprez szkoleniowych, usługi
w zakresie szkoleń i rekreacji, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie warsztatów [szkolenia], imprezy kulturalne, organi‑
zowanie imprez muzycznych, planowanie specjalnych imprez, or‑
ganizacja imprez rozrywkowych, organizowanie imprez w celach
rozrywkowych, organizacja imprez i konkursów sportowych, usługi
imprez muzycznych na żywo, organizowanie imprez rozrywkowych
i kulturalnych, obsługa gości na imprezach rozrywkowych, doradz‑
two w zakresie planowania imprez specjalnych, usługi w zakresie
firmowych imprez dla klientów lub pracowników (rozrywka), usługi
szkolenia zawodowego, szkolenia dla dorosłych, kursy samoświa‑
domości [szkolenia], usługi szkolenia personelu, szkolenia w dzie‑
dzinie biznesu, usługi szkolenia dla personelu, szkolenia związane
z finansami, trening osobisty [szkolenie], szkolenie zaawansowane,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], szkolenie
w zakresie ćwiczeń grupowych, usługi trenerów osobistych, do‑
radztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyj‑
ne], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu,
coaching w zakresie życia osobistego [life coaching].

Nr 4/2019

(111) 316261
(220) 2018 06 05
(210) 486737
(151) 2018 11 09
(441) 2018 07 23
(732) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice, PL.
(540) OD 1948 KOMEL NAPĘDY I MASZYNY ELEKTRYCZNE
(540)

Kolor znaku: granatowy, szary
(531) 15.01.13, 15.07.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 7 silniki lotnicze, generatory elektryczności, silniki elek‑
tryczne inne niż do pojazdów lądowych, silniki do łodzi, mechanizmy
sterownicze do maszyn i silników, narzędzia ręczne o napędzie in‑
nym niż ręczny, 9 baterie elektryczne, baterie elektryczne do pojaz‑
dów, elektryczne urządzenia pomiarowe, 12 pojazdy elektryczne,
silniki elektryczne do pojazdów lądowych, 42 badania naukowe,
badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, usługi świad‑
czone przez laboratoria naukowe, prace badawczo‑rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, opracowywanie projektów
technicznych.
(111) 316262
(220) 2018 02 26
(151) 2018 09 21
(441) 2018 06 04
(732) BANACH RAFAŁ, Legnica, PL.
(540) Kuchnia... Kochamy Tu być!
(510), (511) 20 meble kuchenne na zamówienie.

(210) 482767

(111) 316263
(220) 2018 06 05
(151) 2018 10 29
(441) 2018 07 09
(732) ZUMA LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) ZUMALINE
(540)

(210) 486764

Kolor znaku: żółty, niebieski, pomarańczowy, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.11.03, 26.11.07
(510), (511) 9 czujniki ruchu; włączniki, 11 oświetlenie i reflektory
oświetleniowe; abażury; architektoniczne oprawy do oświetlenia; elek‑
tryczne dekoracyjne kolorowe światełka; elektryczne oprawy oświe‑
tleniowe zewnętrzne; elektryczne oprawy oświetleniowe; lampy elek‑
tryczne; 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; oprawy rastowe; panele
LED; lampy LED; plafony; żyrandole; lampki biurowe; oświetlenie samo‑
chodowe LED; oświetlenie ogrodowe; artykuły elektryczne; oświetlenie
sufitowe; lampy halogenowe, lampy metalohalogenkowe, lampy pod‑
łogowe, lampy oświetleniowe, lampy stojące, lampy wiszące, stojące
lampy, lampy olejowe, lampy próżniowe, lampy ścienne, lampy stoło‑
we, lampy biurkowe, lampy elektryczne, lampy fluorescencyjne, lampy
studyjne, lampy inspekcyjne, lampy akwariowe, lampy awaryjne, lampy
LED, testowe lampy samochodowe, lampy stroboskopowe, elektryczne
lampy wyładowcze, podwodne lampy LED, oświetlenie dachowe, ozdo‑
by choinkowe (lampy), oświetleniowe lampy wyładowcze, przenośne
lampy, elektryczne lampy żarowe, lampy do kasków, szkła do lamp, su‑
fitowe lampy wiszące, neonowe lampy oświetleniowe, 35 sprzedaż hur‑
towa i detaliczna oświetlenia, żarówek, lamp, artykułów elektrycznych,
żyrandoli, taśm LED, żarówek LED, zasilaczy LED, akcesorii do taśm LED,
profili LED, włączników do profili LED, opraw hermetycznych LED; świe‑
tlówek LED, halogenów, naświetlaczy, opraw halogenowych, czujników
ruchu, włączników, opraw rastowych, paneli LED, lampy LED, plafonów,
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żyrandoli, lamp biurowych, oświetlenia samochodowego LED, oświe‑
tlenia ogrodowego, artykułów elektrycznych, oświetlenia sufitowego,
prowadzenie sklepu internetowego.

(111) 316264
(220) 2018 06 05
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) MAGNAPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Peelderm L
(540)

(210) 486718

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki upięk‑
szające, kosmetyki do pielęgnacji skóry, peelingi do twarzy, peelin‑
gi do ciała, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry, preparaty
złuszczające do oczyszczania skóry, żele do twarzy i ciała, preparaty
kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, środki do oczyszczania
skóry twarzy i ciała, 5 preparaty złuszczające do użytku dermatolo‑
gicznego, preparaty medyczne, preparaty dermatologiczne, farma‑
ceutyczne produkty dermatologiczne, peelingi dermatologiczne.
(111) 316265
(220) 2018 06 05
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 30
(732) CWK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka, PL.
(540) KONGRES BUSINESS WITHOUT LIMITS
(540)

(210) 486724

(531) 27.05.01, 24.15.03, 01.17.11
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych.
(111) 316266
(220) 2018 06 05
(210) 486732
(151) 2018 11 02
(441) 2018 07 02
(732) ERDMANN KAROLINA, Warszawa, PL.
(540) YOGA BEAT
(510), (511) 41 nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi roz‑
rywkowe związane ze sportem, usługi edukacyjne związane ze spor‑
tem, organizowanie, programowanie i prowadzenie konwencjonal‑
nych i wyspecjalizowanych ćwiczeń sportowych.
(111) 316267
(220) 2018 06 05
(210) 486765
(151) 2018 10 29
(441) 2018 07 09
(732) SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Parczew, PL.
(540) Patriot
(510), (511) 1 węgiel, węgiel kamienny, węgiel aktywny, węgiel gra‑
nulowany, węgiel do celów przemysłowych, węgiel drzewny do ce‑
lów ogrodniczych, 4 węgiel, węgiel drzewny jako paliwo.
(111) 316268
(220) 2018 06 05
(210) 486767
(151) 2018 11 09
(441) 2018 07 23
(732) ZAPORA ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
RAPU, Rzeszów, PL.
(540) Kamuflage
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 01.01.02
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(510), (511) 25 odzież; odzież damska; odzież męska; obuwie; kurtki,
nakrycia głowy; krawaty; kamizelki; bielizna osobista, bielizna noc‑
na; odzież sportowa; dresy; spodnie; buty sportowe, buty wizytowe;
chusty; czapki; podkoszulki; rękawiczki; skarpetki; spódnice; sukienki;
swetry; szaliki; bluzki; koszule; T‑shirty; odzież młodzieżowa, kurtki
i spodnie snowboardowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży
damskiej, męskiej oraz młodzieżowej, sprzedaż on‑line, prowadzenie
sklepu internetowego, sprzedaż akcesoriów modowych damskich
i męskich, plecaków, toreb, obuwia, zegarków, czapek, sprzedaż sprzę‑
tu sportowego takiego jak deski snowboardowe, deskorolki, longbo‑
ard, wakeboard, butów i wiązań snowboardowych, łożysk i kółek do
deskorolek, sprzedaż odzieży sportowej, kurtek i spodni snowboardo‑
wych, bielizny termoaktywnej, gogli i kasków snowboardowych.

(111) 316269
(220) 2018 06 05
(210) 486769
(151) 2018 10 29
(441) 2018 07 09
(732) ZAPORA ROBERT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
RAPU, Rzeszów, PL.
(540) SELECTSHOP.PL
(540)

(531) 26.03.02, 26.03.05, 24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież; odzież damska; odzież męska; obuwie; kurtki,
nakrycia głowy; krawaty; kamizelki; bielizna osobista, bielizna noc‑
na; odzież sportowa; dresy; spodnie; buty sportowe, buty wizytowe;
chusty; czapki; podkoszulki; rękawiczki; skarpetki; spódnice; su‑
kienki; swetry; szaliki; bluzki; koszule; T‑shirty; odzież młodzieżowa,
spodnie i kurtki snowboardowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
odzieży damskiej, męskiej oraz młodzieżowej, prowadzenie sklepu
internetowego, sprzedaż akcesoriów modowych damskich i mę‑
skich, plecaków, toreb, obuwia, zegarków, czapek, sprzedaż sprzętu
sportowego takiego jak deski snowboardowe, deskorolki, longbo‑
ard, wakeboard, butów i wiązań snowboardowych, łożysk i kółek do
deskorolek, sprzedaż odzieży sportowej, kurtek i spodni snowboar‑
dowych, bielizny termoaktywnej, gogli i kasków snowboardowych,
sprzedaż online wszystkich wymienionych towarów.
(111) 316270
(220) 2018 04 30
(210) 485526
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA‑EWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Zelów, PL.
(540) evita simply
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.25, 26.04.22
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne i perfumeryjne do pielęgnacji
twarzy, ciała, rąk, paznokci i włosów.
(111) 316271
(220) 2018 06 05
(210) 486770
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) CONTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) PLASTIC Express
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, biały
(531) 26.04.05, 27.05.01, 29.01.13

1090

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 16 drukowane arkusze informacyjne, 17 tworzywa
sztuczne w formie arkuszy, folii, bloków, prętów i rurek, materiały
z tworzyw sztucznych w formie arkuszy‑półprodukty, półprzezro‑
czyste arkusze dwuścienne, wykonane z poliwęglanów, materiały
z tworzyw sztucznych w formie płyt‑półprodukty] arkusze z two‑
rzyw sztucznych do stosowania w produkcji, materiały z tworzyw
sztucznych w formie płyt‑półprodukty, materiały z tworzyw sztucz‑
nych w formie bloków‑półprodukty, 20 nieświecące tablice z two‑
rzyw sztucznych do celów reklamowych, szyldy z tworzyw sztucz‑
nych, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych,
przetwarzanie tworzyw sztucznych, drukowanie fotografii z nośni‑
ków cyfrowych, drukowanie cyfrowe, drukowanie zdjęć.

(111) 316272
(220) 2018 06 05
(210) 486773
(151) 2018 10 29
(441) 2018 07 09
(732) KLIMCZAK JANUSZ, KLIMCZAK PIOTR FIRMA HANDLOWA
KOSMYK SPÓŁKA CYWILNA, Węgrzce Wielkie, PL.
(540) KOSMYK
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków do maki‑
jażu, produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, produkty do pielęgnacji
włosów, produktów do stylizacji i koloryzacji włosów, akcesoriów do
włosów takich jak gumki i spinki, lakierów do paznokci, lakierów do
włosów, kremów, środków czystości, środków higienicznych, środ‑
ków do mycia i kąpieli, szamponów do włosów, past do zębów, farb
do koloryzacji włosów, dezodorantów, perfum, akcesoriów do ma‑
kijażu w tym pędzli, gąbeczek, środków do demakijażu, zarządzanie
personelem zajmującym się sprzedażą, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, doradztwo
w zakresie promocji sprzedaży, udzielanie informacji dotyczących
sprzedaży handlowej, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej wyrobów kosmetycznych,
usługi sprzedaży detalicznej wyrobów kosmetycznych, usługi sprze‑
daży detalicznej dotyczące kosmetyków do pielęgnacji ludzi, usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące przedmiotów użytku domowego.
(111) 316273
(220) 2018 06 06
(210) 486777
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) BIOTYMAX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, dietetyczne środki
medyczne i lecznicze, suplementy diety, odzywki, medyczne środki
wspomagające leczenie.
(111) 316274
(220) 2018 06 06
(210) 486778
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) BIOTOLOX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, dietetyczne środki
medyczne i lecznicze, suplementy diety, odżywki medyczne, środki
wspomagające leczenie.
(111) 316275
(220) 2018 06 06
(210) 486784
(151) 2018 11 09
(441) 2018 07 23
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA Neofer
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 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 weterynaryj‑
nych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt.
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(111) 316276
(220) 2018 06 05
(210) 486752
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) KOSTUSIAK MARIA N.Z.O.Z. TECHNODENT, Łęczyca, PL.
(540) INTEGRA
(510), (511) 10 biodegradowalne implanty do zespalania kości, im‑
planty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, protezy
dentystyczne, przyrządy i przybory dentystyczne, aparatura denty‑
styczna, 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 meta‑
li, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie galwaniczne, po‑
wlekanie metalu.
(111) 316277
(220) 2018 06 05
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) CWK OPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka, PL.
(540) FLY &amp; MORE KONGRES BRANŻOWY
(540)

(210) 486756

(531) 18.05.01, 26.05.16, 26.05.01, 26.04.05, 26.11.02, 24.17.25,
27.05.01
(510), (511) 41 informacja o imprezach rozrywkowych.
(111) 316278
(220) 2018 06 05
(151) 2018 11 09
(441) 2018 07 23
(732) MAGNAPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Foto‑dermal
(540)

(210) 486758

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 27.05.17, 29.01.12, 24.17.25
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki upięk‑
szające, kosmetyki przeciwzmarszczkowe, kremy do pielęgnacji skó‑
ry, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy do twarzy, kremy do użytku
kosmetycznego, kosmetyki do pielęgnacji skóry, toniki do twarzy,
kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w formie mleczek, maseczki
do skóry, żele do twarzy, olejki do ciała, płyny do pielęgnacji skóry,
preparaty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, 5 dermato‑
logiczne kremy do twarzy, preparaty medyczne, preparaty dermato‑
logiczne, kremy lecznicze, płyny do użytku dermatologicznego, żele
do użytku dermatologicznego, kremy do użytku dermatologiczne‑
go, farmaceutyczne produkty dermatologiczne, preparaty do foto‑
dynamicznej terapii skóry.
(111) 316279
(220) 2017 11 17
(210) 479103
(151) 2018 09 05
(441) 2018 03 19
(732) ŻELAZNY DARIUSZ, Kraków, PL.
(540) Krakowbooking.com ONLINE TOUR RESERVATION
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, szary, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.15
(510), (511) 39 usługi biura turystycznego, usługi agencji tury‑
stycznej, usługi pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
rezerwacja i organizowanie wypraw, rejsów, podróży, podróży
biznesowych, wycieczek, zwiedzania turystycznego, w tym także
powyższych z przewodnikiem, organizowanie i rezerwowanie wy‑
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cieczek ze zwiedzaniem miasta, organizowanie i rezerwowanie wy‑
cieczek jednodniowych, rezerwacja podróży za pośrednictwem biur
turystycznych, planowanie i rezerwowanie podróży i transportu za
pomocą środków elektronicznych, informacja turystyczna, udostęp‑
nianie informacji turystycznych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, udzielanie informacji turystom związanych z wy‑
prawami i zwiedzaniem, doradztwo w zakresie turystyki i podróży,
organizowanie i rezerwacja transportu drogą lądową, morską i po‑
wietrzną, usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu
osób, usługi agencji transportowej w zakresie organizowania trans‑
portu towarów, wydawanie biletów na podróż, prowadzenie i udo‑
stępnianie parkingów, miejsc parkingowych oraz usługi związane
z parkowaniem samochodów, usługi w zakresie odprowadzania
samochodów na parking, rezerwacja miejsc parkingowych, w tym
miejsc parkingowych przy lotniskach, usługi komunikacji wahadło‑
wej dla pasażerów pomiędzy parkingami a dworcami, portami. lotni‑
skami, w tym pomiędzy parkingami lotnisk a lotniskami, usługi orga‑
nizowania podróży z i do hotelu lub innego miejsca tymczasowego
zakwaterowania, usługi w zakresie transportu, przenoszenia i prze‑
wozu bagażu, usługi odbierania bagażu, usługi przechowywania
bagażu, usługi odprawiania bagażu, usługi czarterowania pojazdów
lądowych, wodnych i powietrznych, usługi wynajmowania pojazdów
lądowych, wodnych i powietrznych, usługi rezerwowania wynajmu
pojazdów, usługi rezerwowania transportu lub zwiedzania pojazda‑
mi, usługi wynajmu koni i pojazdów zaprzęgowych, w tym konnych,
do transportu, usługi planowania tras, usługi informacji, rezerwacji
i pośrednictwa w zakresie transportu towarów, bagażu i osób, usłu‑
gi wypożyczania skafandrów dla nurków, 41 organizacja, obsługa
i przeprowadzanie konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów,
seminariów szkoleniowych, kursów, warsztatów, wydarzeń kultu‑
ralnych, wydarzeń o charakterze religijnym, wydarzeń i zawodów
sportowych i rekreacyjnych, organizacja, obsługa i przeprowadzanie
widowisk, przedstawień na żywo, organizacja, obsługa i przeprowa‑
dzanie degustacji wina lub innych alkoholi do celów rozrywkowych,
organizacja, obsługa i przeprowadzanie degustacji wina lub innych
alkoholi do celów edukacyjnych, doradztwo w zakresie planowania
imprez specjalnych, usługi rozrywkowe świadczone przez hotele,
usługi kabaretów, dyskotek, klubów nocnych, organizacja aktywno‑
ści sportowych, kulturalnych, edukacyjnych lub atrakcji na obozach
letnich, organizowanie obozów wakacyjnych, integracyjnych, re‑
kreacyjnych, plenerowych, organizacja kursów językowych, usługi
rezerwacji, sprzedaży i dystrybucji miejsc, biletów i wejściówek na
wydarzenia kulturalne, religijne, rozrywkowe, sportowe, rekreacyjne,
usługi rezerwacji, dystrybucji i sprzedaży biletów uprawniających do
wstępu do miejsc kultu, muzeów, miejsc historycznych i do innych
obiektów o charakterze turystycznym, usługi w zakresie dystrybucji
i rezerwacji biletów na imprezy, rezerwowanie miejsc na pokazy i im‑
prezy sportowe, rezerwowanie obiektów i sprzętu do ćwiczeń fizycz‑
nych, rezerwowanie obiektów sportowych, wypożyczanie sprzętu
sportowego, usługi wynajmu koni w celach sportowych i do rekreacji,
usługi wynajmu pojazdów zaprzęgowych, w tym konnych, w celach
sportowych i do rekreacji, usługi prowadzenia wycieczek wspinacz‑
kowych z przewodnikiem, przeprowadzanie wycieczek z przewodni‑
kiem po jaskiniach do celów edukacyjnych, przeprowadzanie wycie‑
czek z przewodnikiem po miejscach o wartości kulturowej do celów
edukacyjnych, usługi przewodników myśliwskich, usługi publiko‑
wania przewodników, map turystycznych, spisów i wykazów miast
online i nie do pobrania, do użytku przez podróżnych, publikowanie
katalogów dotyczących turystyki, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, usługi wydawnicze, w tym usługi wydawnicze
za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, wydawanie biu‑
letynów, czasopism, gazet, katalogów, książek, prospektów, w tym
w postaci elektronicznej, organizacja, obsługa i przeprowadzanie
kursów szkoleniowych w zakresie planowania strategicznego zwią‑
zanego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, prowadzenie
kursów edukacyjnych związanych z branżą turystyczną, 43 usługi
biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymcza‑
sowego, świadczenie usług informacyjnych dotyczących zakwatero‑
wania dla podróżnych oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwacji
zakwaterowania dla podróżnych, rezerwowanie i wynajmowanie
miejsc noclegowych, usługi hoteli, hosteli, woteli, boteli, zajazdów,
pensjonatów, kempingów i innych miejsc tymczasowego zakwate‑
rowania, usługi gospodarstw agroturystycznych zawarte w tej klasie,
zapewnianie czasowego wynajmu powierzchni biurowej, rezerwa‑
cja i wynajmowanie miejsc tymczasowego zakwaterowania, w tym
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w hotelach, kwaterach, pensjonatach, domach turystycznych, mote‑
lach, gospodarstwach agroturystycznych, SPA, rezerwacja i zapew‑
nienie tymczasowego zakwaterowania w mieszkaniach, domach,
pokojach, studiach, domkach kempingowych, domach lub chatach
bez obsługi, bungalowach, schroniskach młodzieżowych i górskich,
rezerwacja i zapewnienie tymczasowego zakwaterowania w obiek‑
tach takich, jak: domy studenckie, internaty, bursy szkolne, hotele
robotnicze, bloki mieszkalne, domy pielgrzyma, rezerwacja miejsc
na kempingach i polach namiotowych, dokonywanie rezerwacji re‑
stauracji, dokonywanie rezerwacji posiłków, organizowanie posiłków
w hotelach, hotelowe usługi kateringowe, usługi w zakresie prowa‑
dzenia restauracji, kawiarni, baru, usługi kateringowe, udostępnianie
obiektów i sprzętu wystawienniczego w hotelach, udostępnianie
obiektów i sprzętu wystawienniczego w hostelach, wotelach, bote‑
lach, zajazdach, pensjonatach, na kempingach i w innych miejscach
tymczasowego zakwaterowania, informacja na temat hoteli i innych
miejsc tymczasowego zakwaterowania, wycena zakwaterowania
w hotelach i innych miejscach tymczasowego zakwaterowania,
usługi w zakresie rezerwacji hotelowej wykonywane na rzecz osób
trzecich, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami i in‑
nymi miejscami tymczasowego zakwaterowania, informacja na te‑
mat miejsc oferujących posiłki, wyżywienie lub usługi kateringowe,
usługi organizacji przyjęć weselnych, w tym w zakresie zapewnienia
miejsca oraz żywności i napojów, wypożyczanie krzeseł, stołów, bie‑
lizny stołowej i zastawy stołowej.

(111) 316280
(220) 2018 06 05
(210) 486754
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) INNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Konin, PL.
(540) Fabryka Diamentów
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane z następu‑
jącymi produktami: preparaty higieniczne w postaci środków toa‑
letowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pre‑
paraty kosmetyczne do twarzy, usługi sprzedaży detalicznej zwią‑
zane z następującymi produktami: preparaty ścierne do ciała, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: tłusz‑
cze do celów kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: zestawy kosmetyków, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: olejki do masażu,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta‑
mi: odżywki do skórek wokół paznokci, usługi sprzedaży detalicz‑
nej związane z następującymi produktami: nielecznicze produkty
toaletowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: maści do celów kosmetycznych, usługi sprzedaży de‑
talicznej związane z następującymi produktami: lakier do celów
kosmetycznych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują‑
cymi produktami: kremy do masażu, nie do celów leczniczych, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
kosmetyki zawierające pantenol, usługi sprzedaży detalicznej zwią‑
zane z następującymi produktami: kosmetyki zawierające kwas hia‑
luronowy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: kosmetyki zawierające keratynę, usługi sprzedaży de‑
talicznej związane z następującymi produktami: kosmetyki w formie
olejków, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: kosmetyki i preparaty kosmetyczne, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: kosmetyki do użytku
osobistego, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: środki perfumeryjne i zapachowe, usługi sprzedaży de‑
talicznej związane z następującymi produktami: preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu‑
jącymi produktami: preparaty i artykuły higieniczne, 44 usługi w za‑
kresie ozdabiania ciała, analiza kolorów [usługi kosmetyczne], analiza
kosmetyczna, depilacja woskiem, doradztwo w dziedzinie pielęgna‑
cji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody, doradztwo świadczone
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania
owłosienia, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, higiena i pielęgnacja
urody, gabinety pielęgnacji skóry, kosmetyczne usuwanie laserem
zbędnych włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lase‑
ra, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny za‑
bieg laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy zabieg kosmetycz‑
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ny pajączków, manicure, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg,
mycie włosów szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych
na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, odbudowa
włosów, ozdabianie ciała, pielęgnacja stóp, salony fryzjerskie, salo‑
ny piękności, stylizacja, układanie włosów, udostępnianie obiektów
i sprzętu toaletowego, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie
informacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji zwią‑
zanych z usługami salonów piękności, usługi doradcze dotyczące
kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, ścinanie
włosów, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze związane
z pielęgnacją skóry, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i na‑
kładania makijażu, usługi doradztwa w zakresie pielęgnacji włosów,
usługi farbowania brwi, usługi farbowania rzęs, usługi farbowania
włosów, usługi koloryzacji brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi ko‑
smetycznej pielęgnacji ciała, usługi kształtowania brwi, usługi lase‑
rowego usuwania owłosienia, usługi manicure i pedicure, usługi pie‑
lęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi salonu fryzjerskiego
dla mężczyzn, usługi salonów fryzjersko‑kosmetycznych, usługi salo‑
nów pielęgnacji paznokci, usługi w zakresie pielęgnacji skóry, usługi
w zakresie pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji włosów,
usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi za‑
biegów kosmetycznych na twarz i ciało, zabiegi depilacyjne, zabiegi
kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne
dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla włosów, zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy, masaż.

(111) 316281
(220) 2018 05 24
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 30
(732) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SOBIC HEALTH CARE
(540)

(210) 486287

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 wodorowęglan do celów chemicznych, produkty
chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, leśnictwie, ogrod‑
nictwie, 35 zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie
działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach dzia‑
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowa‑
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działal‑
nością gospodarczą, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa
handlowego i gospodarczego, promocja sprzedaży towarów, zgru‑
powanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: wodorowęglan
do celów chemicznych, produkty chemiczne stosowane w przemy‑
śle, rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie pozwalające nabywcy wy‑
godnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary,
w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośred‑
nictwem usługi elektronicznej, w systemie on‑line, bezpośrednio
poza siecią sklepową, na stronie internetowej, usługi pośrednictwa
w powyższym zakresie.
(111) 316282
(220) 2018 06 06
(210) 486827
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) SCHOMBURG‑POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, PL.
(540) SCHOMBURG Niezawodne rozwiązania.
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 07.01.06, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne dla celów bu‑
dowlanych, zaprawy cementowe, plastyfikatory, preparaty do kon‑
serwacji cementu, preparaty do nadawania nieprzepuszczalności
cementu, środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji ce‑
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gieł i cementu, żywice epoksydowe, 2 farby i zaprawy farbiarskie,
barwniki, farbki, lakiery, lakier bitumiczny, pigmenty, 17 materiały
do uszczelnienia, zaprawy izolacyjne, żywice syntetyczne, taśmy izo‑
lacyjne, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, tworzywa sztuczne
półprzetworzone, materiały uszczelniające, substancje uszczelniają‑
ce do połączeń, taśmy uszczelniające, wełna mineralna, substancje
do izolacji przeciw wilgoci w budynkach, 19 zaprawy cementowo
‑wapienne i masy bitumiczne, zaprawy budowlane, beton, spoiwa
do betonu, środki chemiczne do napowietrzania betonu, betonowe
elementy budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitu‑
miczne powłoki dachowe.

(111) 316283
(220) 2018 06 06
(210) 486817
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 16
(732) AKCINÉ BENDROVÉ „PIENO ŽVAIGŽDÉS”, Wilno, LT.
(540) Lato PEŁNE SŁOŃCA
(540)

(531) 01.03.13, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, kwaśna śmietana, śmieta‑
na, śmietana bita, serwatka, podpuszczka, kefir, mleko ukwaszone
(prostokwasza), mleczne napoje fermentowane (riażenka), jogurt,
napoje na bazie jogurtu, sery, masło, mleko w proszku, serek wiejski,
twaróg, koktajle mleczne, mleko kondensowane, napoje mleczne,
jadalne oleje i tłuszcze, 30 lody jadalne, lody, lody owocowe, napoje
z lodów, proszki do sporządzania lodów, lody typu sandwich, bułki,
sorbety [lody], wyroby cukiernicze, przekąski na bazie zbóż, napoje
czekoladowe z mlekiem, musy deserowe (słodycze), napoje kakaowe
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem.
(111) 316284
(220) 2018 06 06
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) murator
(540)

(210) 486820

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektronicz‑
ne [ładowalne], publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje
w formie elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do
pobrania w postaci magazynów, gazety elektroniczne do pobrania,
16 publikacje drukowane, publikacje reklamowe, publikacje perio‑
dyczne drukowane, publikacje promocyjne, publikacje edukacyjne,
katalogi, drukowane komunikaty prasowe, gazety, 35 publikacja
reklam, usługi prenumeraty gazet, reklama, reklama koresponden‑
cyjna, reklama i marketing, reklama w czasopismach, reklamy on‑
line, organizacja promocji przy użyciu mediów audiowizualnych,
organizacja konkursów w celach reklamowych, prenumerowanie
gazet, prenumeraty dzienników elektronicznych, administrowanie
prenumeratą gazet [dla osób trzecich], usługi prenumeraty gazet dla
osób trzecich, usługi reklamy prasowej, przygotowywanie reklam
prasowych, usługi reklamowe dotyczące gazet, prenumerata gazet
[dla osób trzecich], 38 udostępnianie forów internetowych online,
przesyłanie wiadomości, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną,
przesyłanie informacji drogą online, bezprzewodowe elektroniczne
przesyłanie danych, przesyłanie danych za pośrednictwem środków
elektronicznych, transmisja danych za pomocą urządzeń audiowi‑
zualnych, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, udostępnianie
Internetu dla forum dyskusyjnego, usługi agencji prasowych, usłu‑
gi transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji,
emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życze‑
nie [VOD] i telewizji za opłatą [pay‑per‑view], usługi nadawania inte‑
raktywnej telewizji i radia, nadawanie informacji za pośrednictwem
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telewizji, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe,
interaktywne usługi nadawania programów i łączności, 41 publika‑
cje multimedialne, publikacja czasopism, publikacja broszur, udo‑
stępnianie publikacji on‑line, udostępnianie publikacji elektronicz‑
nych (niepobieralnych), przygotowywanie tekstów do publikacji,
publikacja gazet elektronicznych online, publikowanie materiałów
multimedialnych online, usługi prezentacji audiowizualnych do ce‑
lów rozrywkowych, usługi prezentacji audiowizualnych do celów
edukacyjnych, organizowanie konkursów, prowadzenie konkursów
w internecie, organizowanie gier i konkursów, organizacja konkur‑
sów edukacyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, orga‑
nizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], multimedialne wy‑
dania gazet, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism
i gazet, publikowanie gazety dla klientów w internecie, publikowanie
gazet, periodyków, katalogów i broszur, 42 doradztwo projektowe,
projektowanie budowlane, projektowanie konstrukcji, projektowa‑
nie umeblowania, projektowanie urbanistyczne, usługi projektowa‑
nia, przygotowywanie projektu architektonicznego, opracowywanie
projektów budowlanych, opracowywanie projektów technicznych,
projektowanie architektoniczne, profesjonalne doradztwo w zakre‑
sie architektury, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
budynków, usługi profesjonalne związane z projektami architekto‑
nicznymi, usługi doradcze w zakresie architektury, usługi w zakresie
architektury i projektowania wnętrz, dostarczanie informacji w dzie‑
dzinie projektowania architektonicznego za pośrednictwem strony
internetowej, doradztwo eksperckie dotyczące technologii.

(111) 316285
(220) 2018 06 06
(210) 486823
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) SCHOMBURG‑POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, PL.
(540) SCHOMBURG
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 07.01.06, 29.01.01, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne dla celów bu‑
dowlanych, zaprawy cementowe, plastyfikatory, preparaty do kon‑
serwacji cementu, preparaty do nadawania nieprzepuszczalności
cementu, środki do konserwacji betonu, środki do konserwacji ce‑
gieł i cementu, żywice epoksydowe, 2 farby i zaprawy farbiarskie,
barwniki, farbki, lakiery, lakier bitumiczny, pigmenty, 17 materiały
do uszczelnienia, zaprawy izolacyjne, żywice syntetyczne, taśmy izo‑
lacyjne, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, tworzywa sztuczne
półprzetworzone, materiały uszczelniające, substancje uszczelniają‑
ce do połączeń, taśmy uszczelniające, wełna mineralna, substancje
do izolacji przeciw wilgoci w budynkach, 19 zaprawy cementowo
‑wapienne i masy bitumiczne, zaprawy budowlane, beton, spoiwa
do betonu, środki chemiczne do napowietrzania betonu, betonowe
elementy budowlane, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitu‑
miczne powłoki dachowe.
(111) 316286
(220) 2018 06 07
(210) 486829
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) THE INTERNATIONAL SCHOOL OF KRAKOW, Kraków, PL.
(540) ISK HUSSARS
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 02.01.01, 02.01.02, 02.01.16, 24.01.08, 09.01.10, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 41 usługi w zakresie nauczania i kształcenia dzieci, mło‑
dzieży oraz dorosłych.
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(111) 316287
(220) 2018 06 07
(210) 486837
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO SAVPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gliwice, PL.
(540) ALFAPRO
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, pomarańczowy, niebieski
(531) 05.07.02, 09.07.19, 08.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, margaryny, produkty z mle‑
ka, jaja w proszku, marmolady, owoce konserwowane w alkoholu,
rodzynki, farsze mięsne, żelatyna spożywcza, galaretki, 30 cukier,
mąka, preparaty zbożowe, chleby, wyroby cukiernicze, piekarnicze,
drożdże, produkty do wzbogacania chleba, kawa, kakao, aromaty do
ciast i napojów, masy budyniowe, płatki zbożowe suszone, ozdoby
jadalne do ciast, lody spożywcze w proszku, skrobia do celów spo‑
żywczych, wiążące środki do lodów spożywczych, zagęszczacze sto‑
sowane przy gotowaniu, mieszanki chlebowe.
(111) 316288
(220) 2018 05 27
(210) 486413
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) INSEA
(510), (511) 5 produkty weterynaryjne, preparaty weterynaryjne,
leki do celów weterynaryjnych, produkty sanitarne do celów wetery‑
naryjnych, środki odkażające do użytku weterynaryjnego, preparaty
bakteriologiczne, biologiczne, chemiczne do celów weterynaryj‑
nych, odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych, produkty
i substancje farmaceutyczne do celów weterynaryjnych.
(111) 316289
(220) 2018 05 27
(210) 486414
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) BERROXIN
(510), (511) 5 produkty weterynaryjne, preparaty weterynaryjne,
leki do celów weterynaryjnych, produkty sanitarne do celów wetery‑
naryjnych, środki odkażające do użytku weterynaryjnego, preparaty
bakteriologiczne, biologiczne, chemiczne do celów weterynaryj‑
nych, odczynniki chemiczne do celów weterynaryjnych, produkty
i substancje farmaceutyczne do celów weterynaryjnych.
(111) 316290
(220) 2018 06 06
(210) 486797
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 16
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) FERRUM LEK
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 316291
(220) 2018 06 07
(210) 486860
(151) 2018 11 21
(441) 2018 07 30
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) Immunodol
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, 31 dodatki mineralno
‑witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych i hodowla‑
nych, pasze i karmy dla zwierząt, premiksy dla zwierząt domowych
i hodowlanych.
(111) 316292
(220) 2018 06 07
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril simply pleasures

(210) 486849
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(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, środki odświe‑
żające powietrze, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powie‑
trza, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, 4 świece,
świece perfumowane, knoty do świec, 5 preparaty do odświeżania po‑
wietrza, odświeżacze powietrza, wkłady do odświeżaczy powietrza.

(111) 316293
(220) 2018 06 07
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) OLENDER BARTŁOMIEJ BAOBAB, Radom, PL.
(540) CZARNE ZŁOTO BIESZCZAD
(540)

(210) 486850

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.01.06
(510), (511) 4 brykiety z węgla drzewnego, węgiel drzewny do użyt‑
ku jako paliwo, węgiel drzewny do grillowania.
(111) 316294
(220) 2018 06 07
(210) 486847
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) aril cosy moments
(510), (511) 3 środki zapachowe do celów domowych, środki od‑
świeżające powietrze, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy
powietrza, olejki eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza,
4 świece, świece perfumowane, knoty do świec, 5 preparaty do od‑
świeżania powietrza, odświeżacze powietrza, wkłady do odświeża‑
czy powietrza.
(111) 316295
(220) 2018 06 06
(210) 486815
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 16
(732) AKCINÉ BENDROVÉ „PIENO ŽVAIGŽDÉS”, Wilno, LT.
(540) Lato PEŁNE SŁOŃCA
(540)

(531) 01.03.13, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, kwaśna śmietana, śmieta‑
na, śmietana bita, serwatka, podpuszczka, kefir, mleko ukwaszone
(prostokwasza), mleczne napoje fermentowane (riażenka), jogurt,
napoje na bazie jogurtu, sery, masło, mleko w proszku, serek wiejski,
twaróg, koktajle mleczne, mleko kondensowane, napoje mleczne,
jadalne oleje i tłuszcze, 30 lody jadalne, lody, lody owocowe, napoje
z lodów, proszki do sporządzania lodów, lody typu sandwich, bułki,
sorbety [lody], wyroby cukiernicze, przekąski na bazie zbóż, napoje
czekoladowe z mlekiem, musy deserowe (słodycze), napoje kakaowe
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem.
(111) 316296
(220) 2018 06 08
(210) 486885
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) PROJEKT PIWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540)	-PROJEKT PIWO(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.22, 27.05.24, 24.17.25,
26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.10,

Nr 4/2019

26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 32 piwo.
(111) 316297
(220) 2018 06 08
(210) 486892
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) ABRATKIEWICZ DANIEL PODOLAND, Wrocław, PL.
(540) PODOLAND
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 02.09.19, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne i instruktażowe, instruktaż w za‑
kresie pielęgnacji ciała, kursy szkoleniowe związane z medycyną,
szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, szkolenie
w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacji medycznej, 44 usługi
w zakresie higieny i pielęgnacji urody, usługi pielęgnacji stóp, usługi
pielęgnacji paznokci, zabiegi kosmetyczne, konsultacje medyczne,
medyczna pielęgnacja stóp, usługi podologa.
(111) 316298
(220) 2018 06 07
(210) 486862
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 30
(732) BIO BERRY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) 2beBIO
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.07.01, 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, 29 przetworzone owoce, wa‑
rzywa, grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych), 31 świe‑
że owoce, orzechy, warzywa, zioła.
(111) 316299
(220) 2018 06 08
(210) 486875
(151) 2018 11 09
(441) 2018 07 23
(732) TORPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grajewo, PL.
(540) TORPOL
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary
(531) 09.01.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 torby papierowe, worki papierowe, papierowe torby
na prezenty, 35 usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej, internetowej,
katalogowej, wysyłkowej oraz poprzez ofertę sprzedaży bezpośred‑
niej worków i toreb papierowych, agencje eksportowo‑importowe.
(111) 316300
(220) 2018 06 08
(210) 486880
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) AD AWARDS ARKADIUSZ SZUSTAK, DARIUSZ KOLBER
SPÓŁKA JAWNA, Legnica, PL.
(540) AD AWARDS media agency
(540)

(531) 26.05.04, 26.07.03, 27.05.01
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(510), (511) 35 usługi marketingowe, marketing internetowy, opty‑
malizacja dla wyszukiwarek internetowych, optymalizacja stron
internetowych, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszuki‑
warek internetowych, reklama, w szczególności reklama w wyszu‑
kiwarkach internetowych, usługi w zakresie pozycjonowania marki,
doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych,
usługi zarządzania społecznością online, usługi reklamowe i marke‑
tingowe świadczone za pomocą mediów społecznościowych, pro‑
dukcja nagrań wideo do celów reklamowych, reklama zewnętrzna,
przygotowywanie i prezentacja pokazów audiowizualnych w ce‑
lach reklamowych, produkcja reklam, 42 projektowanie graficzne,
projektowanie animacji na rzecz innych, projektowanie materia‑
łów drukowanych, projektowanie stron internetowych, doradztwo
w projektowaniu stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych, projektowanie stron domowych i stron inter‑
netowych.

(111) 316301
(220) 2015 09 04
(210) 446608
(151) 2017 07 19
(441) 2015 12 07
(732) KLEIB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brześć Kujawski, PL.
(540) KLEiB PROCOLOR
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czarny, czerwony, jasnoniebieski,
niebieski, różowy, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 1 produkty i półprodukty chemiczne stosowane w przemy‑
śle, żywice akrylowe w stanie surowym, spoiwa do betonu, preparaty
do konserwacji ceramiki budowlanej, spoiwa cementowe, preparaty do
konserwacji cementu z wyjątkiem farb i lakierów, kleje do celów prze‑
mysłowych, kleje do glazury, kleje do płytek ściennych, kleje budowla‑
ne, preparaty do klejenia, preparaty do gruntowania w postaci klejów,
grunt do ścian, rozpuszczalniki do lakierów, preparaty chemiczne do
uszczelniania, preparaty do odklejania, silikony, preparaty do konserwa‑
cji cementu stosowane w przemyśle budowlanym, preparaty do grunto‑
wania stosowane w przemyśle budowlanym, rozcieńczalniki do farb i la‑
kierów stosowane w przemyśle budowlanym, 2 barwniki i farby bielące,
preparaty do konserwacji drewna, bejce i barwniki do drewna, emalie,
farby do celów przemysłowych i budowlanych, środki antykorozyjne
i konserwujące, rozcieńczalniki do farb i lakierów, szpachlówki, farby do
gruntowania, powłoki gruntowe, preparaty do konserwacji cementu
w postaci farb, preparaty do gruntowania w postaci farb, rozpuszczalniki
do rozcieńczania farb, 19 materiały budowlane niemetalowe, elemen‑
ty budowlane i półfabrykaty zawierające gips, gips, zaprawy gipsowe,
gładzie gipsowe, belki niemetalowe. glazura, terakota, szkło budowlane,
zaprawy murarskie, tynki, tynki mineralne i akrylowe, posadzki samopo‑
ziomujące, grunty tynkowy (obrzutka), zaprawy cementowe, płyty bu‑
dowlane niemetalowe, elementy wykończeniowe budowlane niemeta‑
lowe, karton budowlany .
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dzenia do odtwarzania dźwięku, słuchawki telefoniczne, sprzęt
i osprzęt komputerowy, komputery, laptopy, modemy, routery,
karty sieciowe, nadajniki i odbiorniki sygnałów elektronicznych,
odbiorniki audio‑video, odbiorniki radiowe i telewizyjne, nośni‑
ki danych, dyski magnetyczne, pamięci komputerowe, pendrive,
słuchawki, sprzęt peryferyjny do komputerów, twarde dyski, mi‑
kroprocesory, modemy, monitory, myszy komputerowe, nośniki
danych magnetyczne i optyczne, dyskietki, płyty kompaktowe
CD i DVD, odtwarzacze CD, odtwarzacze DVD, odtwarzacze pli‑
ków i dźwięku, notesy elektroniczne, podkładki pod myszy kom‑
puterowe, okulary, okulary przeciwsłoneczne, okulary ochronne
do uprawiania sportu, oprawki do okularów, etui na okulary, łań‑
cuszki do okularów, sznurki do okularów, 35 usługi doradztwa
w zakresie zarządzania i prowadzenia działalności gospodar‑
czej handlowej i usługowej, usługi doradztwa specjalistycznego
w sprawach działalności gospodarczej handlowej i usługowej,
sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu elektronicznego, kompu‑
terowego i telekomunikacyjnego, sprzedaż hurtowa i detaliczna
za pośrednictwem Internetu sprzętu elektronicznego, kompu‑
terowego i telekomunikacyjnego, ekspertyzy w działalności go‑
spodarczej, usługi informacji handlowej dotyczącej sprzętu elek‑
tronicznego, komputerowego i telekomunikacyjnego, promocja
sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych,
publikowanie i rozpowszechnianie tekstów reklamowych, bada‑
nia rynku, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie
oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych,
sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, powielanie dokumentów, prognozy ekonomiczne, bada‑
nie opinii publicznej, 37 usługi w zakresie naprawy, konserwacji,
instalacji i konfiguracji sprzętu elektronicznego, sprzętu kompu‑
terowego, sprzętu telekomunikacyjnego.

(111) 316303
(220) 2016 10 13
(210) 462666
(151) 2017 03 09
(441) 2016 11 21
(732) NOWE DOMY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) 0 HD ZERO
(540)

(210) 461650

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.02.07, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 35 organizacja wystaw do celów reklamowych, orga‑
nizowanie pokazów w celach handlowych, pokaz handlowy [dla
osób trzecich], pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych],
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de‑
talicznej, dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja
broszur reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych,
36 administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawa‑
mi finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje nierucho‑
mości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura
pośrednictwa handlu nieruchomościami, biuro wynajmu miesz‑
kań, doradztwo dotyczące inwestowania w nieruchomości, do‑
radztwo finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości,
doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w za‑
kresie inwestycji mieszkaniowych, doradztwo w zakresie nieru‑
chomości, 37 budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków
na zamówienie, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych,
budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa części
budynków.

(531) 16.01.25, 26.04.04, 26.04.09, 26.04.16, 26.11.02, 27.05.01
(510), (511) 9 telefony cyfrowe i komórkowe, zestawy słuchawko‑
we do telefonów komórkowych, złącza elektryczne, zasilacze te‑
lefoniczne, futerały do telefonów komórkowych, etui na telefony
komórkowe, przewody telefoniczne, notesy elektroniczne, urzą‑

(111) 316304
(220) 2017 01 30
(210) 466864
(151) 2017 06 27
(441) 2017 03 13
(732) AMAGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zgierz, PL.
(540) M Amagraf Wyższy poziom poligrafii

(111) 316302
(220) 2016 09 19
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) TELAKCES.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TOPCASE
(540)
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(111) 316307
(220) 2016 11 10
(210) 463764
(151) 2017 06 14
(441) 2017 02 13
(732) SKORUCH PIOTR, Wilczyce, PL.
(540) Świeże Na Talerze Lokalne produkty w Twoim domu
(540)

(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.21, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa, ma‑
szyny drukujące i zszywające, maszyny do stereotypii.
(111) 316305
(220) 2016 10 21
(151) 2017 04 05
(441) 2016 12 19
(732) PIKSA MAREK, Żory, PL.
(540) ATLAS TOURS
(540)

(210) 462985

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 18.03.15, 18.03.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 organizowanie rejsów, usługi w zakresie organizowa‑
nia wycieczek, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem.
(111) 316306
(220) 2016 10 26
(210) 463184
(151) 2017 04 18
(441) 2017 01 02
(732) GREENYARD HORTICULTURE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pasłęk, PL.
(540) HOLLAS
(510), (511) 1 preparaty dla rekultywacji i rewitalizacji gleb, nawozy
ogrodnicze i rolnicze, nawozy sztuczne i naturalne, nawozy użyźnia‑
jące glebę, koncentraty nawozowe, torf jako nawóz, obornik, podłoża
ogrodnicze, podłoża dla upraw bezglebowych, substraty i podłoża
tortowe do upraw bezgruntowych, warzywne, kwiatowe, ogrodni‑
cze, dla szkółkarzy i uniwersalne, mieszanki ogrodnicze na bazie tor‑
fu do upraw, ziemia do upraw, ziemia próchnicza, preparaty do użyź‑
niania gleby, kompost, biohumus, środki chemiczne dla rolnictwa
i leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, chemiczne środki do ochrony roślin
i nasion z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, surowce mineralne przeznaczone dla
przemysłu i rolnictwa, dolomit, glinokrzemiany, serycyt, karbonyl do
ochrony roślin, 31 torf na ściółkę, sosnowa kora surowa, kora surowa
do pielęgnacyjno‑dekoracyjnego ściółkowania roślin, drewno w sta‑
nie surowym, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty
naturalne, sadzonki, cebulki, kłącza i nasiona roślin ozdobnych, owo‑
cowych, warzyw i jarzyn, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi
pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych,
usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach, sklepach oraz za po‑
średnictwem strony internetowej następujących towarów: torf i wy‑
roby torfowe, podłoża ogrodnicze, substraty i podłoża torfowe do
upraw bezgruntowych, ziemia do upraw, preparaty dla rekultywacji
i rewitalizacji gleb, nawozy, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz
ziarna, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne,
środki chemiczne dla rolnictwa i leśnictwa, chemiczne środki do
ochrony roślin, surowce mineralne przeznaczone dla przemysłu i rol‑
nictwa, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe
i promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzo‑
rów wyrobów, usługi w zakresie pokazów towarów, organizowanie
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo
i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo‑
darczej, usługi badania rynku.

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.04, 05.03.11, 05.03.15, 11.03.09
(510), (511) 35 prowadzenie sklepu i hurtowni z wyrobami spożyw‑
czymi, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej za pomocą global‑
nych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi.
(111) 316308
(220) 2016 11 14
(210) 463863
(151) 2017 04 21
(441) 2017 01 02
(732) MOKWA VIKTOR PRZEDSIĘBIORSTWO MOVI, Wyry, PL.
(540) TYSKIE ŹRÓDŁO
(510), (511) 32 woda (napoje), woda niegazowana, woda pitna, woda
pitna butelkowana, woda mineralna.
(111) 316309
(220) 2016 12 01
(210) 464629
(151) 2017 05 11
(441) 2017 01 16
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) OCEANIC med.control
(510), (511) 3 kosmetyki, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty
przeciwpotne, 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne do
użytku zewnętrznego, środki lecznicze przeciw poceniu się, środki
lecznicze przeciw poceniu się stóp.
(111) 316310
(220) 2018 05 25
(210) 486363
(151) 2018 11 05
(441) 2018 06 25
(732) 4 FOODIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tczew, PL.
(540) Rybaśnie
(510), (511) 29 ryby, owoce morza i mięczaki, potrawy rybne,
drób, gotowe posiłki składające się głównie z ryb, gotowe posiłki
z mięsa, zupy, wywary i ekstrakty mięsne, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby, pasty rybne i z owoców morza, sosy, sałatki
gotowe, mięso i wędliny, 30 ciasta, suche i świeże makarony, klu‑
ski i pierogi, kasze, danie gotowe zawierające makaron, potrawy
z makaronu, potrawy na bazie mąki, pizza, dania na bazie ryżu,
sosy, herbata, kawa, kakao i namiastki tych towarów, napoje ka‑
wowe, ryż, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, wy‑
roby piekarnicze, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka,
przekąski w postaci ciast owocowych, gofry, słodycze, 43 obsłu‑
ga gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor‑
tem, kawiarnie, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywa‑
nie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spo‑
życia, restauracje dla turystów, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, rezerwacja stolików w restauracjach,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, usługi
barowe, usługi restauracyjne, usługi cateringowe, usługi w za‑
kresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie zapewniania
obiektów na uroczystości.
(111) 316311
(220) 2018 07 30
(210) 488768
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 24
(732) KUBICKI ARKADIUSZ CHI, Starogard Gdański, PL.
(540) Chi of love Chi COLLAGEN elixir
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(540)

Kolor znaku: brązowy, pomarańczowy, złoty, żółty, czarny, biały,
szary
(531) 17.02.13, 17.02.25, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 316312
(220) 2017 09 29
(210) 477083
(151) 2018 08 27
(441) 2018 04 09
(732) ZIELONE KOKTAJLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marcinkowice, PL.
(540) ZIELONE KOKTAJLE
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 05.07.15, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.18
(510), (511) 16 książki, materiały drukowane, 35 usługi udostępniania
reklam i informacji sponsorowanych na blogach internetowych, usłu‑
gi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga,
41 pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, pu‑
blikowanie blogów internetowych, publikowanie recenzji, doradztwo
żywieniowe, propagowanie zdrowego stylu życia, publikowanie ksią‑
żek, broszur, tekstów, artykułów, materiałów edukacyjnych o tematyce
zdrowego życia i żywienia, usługi edukacyjne, doradcze z zakresu pla‑
nowania żywienia, opracowywania receptur, gotowania, bilansowania
posiłków i przyrządzania zdrowych posiłków.
(111) 316313
(220) 2018 08 13
(210) 489330
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 24
(732) NARODOWY INSTYTUT LEKÓW, Warszawa, PL.
(540) zdrowie KLASTER ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH
I SUPLEMENTÓW DIETY NIL
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, zielony, niebieski
(531) 01.03.06, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.13, 26.01.18, 26.01.19,
27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.01.06, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety, odżywki dla sportowców, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne zawie‑
rające ekstrakty roślinne, witaminy, preparaty witaminowe, preparaty
uzupełniające, dodatki dietetyczne i proteinowe, odżywcze suplemen‑
ty diety, leki, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 42 badania
dotyczące leków, badania dotyczące środków farmaceutycznych, ba‑
dania naukowe w dziedzinie farmacji, usługi badań farmaceutycznych,
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości.
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(111) 316314
(220) 2018 08 13
(210) 489329
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 24
(732) NARODOWY INSTYTUT LEKÓW, Warszawa, PL.
(540) zdrowie KLASTER ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH
I SUPLEMENTÓW DIETY NIL
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, niebieski, zielony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 01.03.06, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.13, 26.01.18, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 5 suplementy diety, odżywki dla sportowców, substan‑
cje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne za‑
wierające ekstrakty roślinne, witaminy, preparaty witaminowe, pre‑
paraty uzupełniające, dodatki dietetyczne i proteinowe, odżywcze
suplementy diety, leki, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
42 badania dotyczące leków, badania dotyczące środków farmaceu‑
tycznych, badania naukowe w dziedzinie farmacji, usługi badań far‑
maceutycznych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości.
(111) 316315
(220) 2018 08 07
(210) 489120
(151) 2019 02 11
(441) 2018 09 17
(732) NARODOWY INSTYTUT LEKÓW, Warszawa, PL.
(540) KLASTER ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH
I SUPLEMENTÓW DIETY NIL
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, żółty, niebieski
(531) 06.19.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety, odżywki dla sportowców, substan‑
cje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne
zawierające ekstrakty roślinne, witaminy, preparaty witaminowe,
preparaty uzupełniające, dodatki dietetyczne i proteinowe, odżyw‑
cze suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
42 badania dotyczące leków, badania dotyczące środków farmaceu‑
tycznych, badania naukowe w dziedzinie farmacji, usługi badań far‑
maceutycznych, testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola
jakości.
(111) 316316
(220) 2018 08 07
(210) 489117
(151) 2019 02 11
(441) 2018 09 17
(732) NARODOWY INSTYTUT LEKÓW, Warszawa, PL.
(540) KLASTER ROŚLINNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH
I SUPLEMENTÓW DIETY NIL
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, niebieski, żółty
(531) 06.19.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety, odżywki dla sportowców, substancje
dietetyczne do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne zawie‑
rające ekstrakty roślinne, witaminy, preparaty witaminowe, preparaty
uzupełniające, dodatki dietetyczne i proteinowe, odżywcze suple‑
menty diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, 42 badania
dotyczące leków, badania dotyczące środków farmaceutycznych, ba‑
dania naukowe w dziedzinie farmacji, usługi badań farmaceutycznych,
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości.
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(111) 316317
(220) 2018 05 21
(210) 486110
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) MIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) IMMI FLOOR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 podłogi parkietowe, podłogi betonowe, podłogi
niemetalowe, podłogi drewniane, podłogi laminatowe, podłogi
gumowe, drewniane podłogi parkietowe, podłogi z drewna, drew‑
niane podłogi sportowe, podłogi laminowane, niemetalowe, płytki
ceramiczne na podłogi, podłogi z twardego drewna, podłogi z imi‑
tacji drewna, warstwy izolujące pod podłogi, tymczasowe podłogi
nie z metalu, podłogi parkietowe wykonane z korka, materiał na nie‑
metalowe podłogi sportowe, warstwy izolujące z korka pod podłogi,
tkaniny na warstwy izolujące pod podłogi, 27 dywaniki na podłogi,
maty, maty korkowe, słomiane maty, maty antypoślizgowe, maty ła‑
zienkowe, maty gimnastyczne, maty plażowe, antypoślizgowe maty
prysznicowe, materiałowe maty łazienkowe, maty z kauczuku, maty
z trzciny, maty do zapasów, papierowe maty podłogowe, papierowe
maty łazienkowe, maty do jogi, japońskie maty ze słomy ryżowej
(maty tatami), nieprofilowane maty do pojazdów, dywaniki i maty sa‑
mochodowe, dywany, chodniki i maty, antypoślizgowe maty do wa‑
nien, osobiste maty do siedzenia, maty do ćwiczeń gimnastycznych,
maty łazienkowe z tworzyw sztucznych, maty z sitowia typu goza,
maty ze słomy typu mushiro, maty do pokrywania istniejących pod‑
łóg, maty podłogowe na zajęcia sportowe, modułowe maty podło‑
gowe w formie puzzli, maty z plecionej liny na stoki narciarskie, maty
plecione z kwiatowymi wzorami (hana‑mushiro), maty podłogowe,
ognioodporne, do kominków i grillów, maty tekstylne podłogowe
do użytku w domu, antypoślizgowe maty podłogowe do użytku pod
urządzeniami, maty z plecionej liny na stoki narciarskie, maty pianko‑
we do użytku na powierzchniach placów zabaw, maty podłogowe do
boksów w stajniach dla koni, pokrycia podłogowe [maty] w postaci
materiałów w arkuszach do użytku na zajęciach sportowych.
(111) 316318
(220) 2018 05 22
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 16
(732) TUSZYŃSKI JAKUB, Warka, PL.
(540) Tuszyńscy Miody z tradycjami
(540)
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połowu ryb, korki wędkarskie, koszyki wędkarskie, linki wędkarskie,
pławiki wędkarskie, pływaki do wędkarstwa, sztuczne przynęty sto‑
sowane w wędkarstwie, wabiki do rybołówstwa, wędki do łowienia,
sprzęt wędkarski, torby na sprzęt wędkarski, pudełka na muchy węd‑
karskie [artykuły wędkarskie], zanęty wędkarskie, 31 przynęty żywe,
przynęty jadalne, przynęty dla wędkarstwa [żywe], przynęty dla
wędkarstwa [żywe lub naturalne].

(111) 316320
(220) 2018 04 24
(210) 485313
(151) 2018 11 28
(441) 2018 07 09
(732) KWIECIŃSKI MACIEJ FISKERI, Bargłów Kościelny, PL.
(540) FISKERI team
(540)

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 26.01.02, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 kołowrotki wędkarskie, żyłki wędkarskie, spławiki
wędkarskie, haczyki wędkarskie, wędziska wędkarskie, błystki węd‑
karskie, woblery wędkarskie, przypony wędkarskie, czerpaki do
połowu ryb, korki wędkarskie, koszyki wędkarskie, linki wędkarskie,
pławiki wędkarskie, pływaki do wędkarstwa, sztuczne przynęty sto‑
sowane w wędkarstwie, wabiki do rybołówstwa, wędki do łowienia,
sprzęt wędkarski, torby na sprzęt wędkarski, pudełka na muchy węd‑
karskie [artykuły wędkarskie], zanęty wędkarskie, 31 przynęty żywe,
przynęty jadalne, przynęty dla wędkarstwa [żywe], przynęty dla
wędkarstwa [żywe lub naturalne].
(111) 316321
(220) 2018 05 28
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 23
(732) TARCZYŃSKI JACEK, Łódż, PL.
(540) SOLFONKI
(540)

(210) 486429

(210) 486209

(531) 07.01.03, 07.01.08, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 30 miód pszczeli, produkty pszczele, kit pszczeli, propo‑
lis, mleczko pszczele nie ujęte w innych klasach, słodycze z miodem,
33 miód pitny, nalewki owocowe, nalewki na miodzie.
(111) 316319
(220) 2018 04 24
(210) 485312
(151) 2018 11 28
(441) 2018 07 09
(732) KWIECIŃSKI MACIEJ FISKERI, Bargłów Kościelny, PL.
(540) FISKERI
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, biały
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 kołowrotki wędkarskie, żyłki wędkarskie, spławiki
wędkarskie, haczyki wędkarskie, wędziska wędkarskie, błystki węd‑
karskie, woblery wędkarskie, przypony wędkarskie, czerpaki do

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski, zielony, fioletowy,
ciemnofioletowy, czerwony, ciemnoczerwony, pomarańczowy,
żółty, czarny
(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 15 instrumenty muzyczne, instrumenty blaszane, instru‑
menty strunowe, instrumenty perkusyjne, instrumenty klawiszowe,
instrumenty dęte blaszane, instrumenty dęte drewniane, instrumen‑
ty muzyczne dęte, instrumenty muzyczne elektroniczne, futerały
na instrumenty muzyczne, drewniane dęte instrumenty muzyczne,
instrumenty muzyczne dla dzieci, instrumenty strunowe uderzane,
muzyczne instrumenty perkusyjne, elektroniczne urządzenia i in‑
strumenty muzyczne, elektroniczne syntezatory jako instrumen‑
ty muzyczne, elektryczne i elektroniczne instrumenty muzyczne,
dzwonki metalowe [instrumenty muzyczne], dzwonki ręczne [in‑
strumenty muzyczne], dzwonki, syntezatory muzyczne, akcesoria
muzyczne, elektroniczne syntezatory muzyczne, stroiki [instrumen‑
ty muzyczne], puzony [instrumenty muzyczne], trąbki [instrumenty
muzyczne], piszczałki [instrumenty muzyczne], instrumenty kla‑
wiszowe [muzyczne], 16 książki drukowane w dziedzinie edukacji
muzycznej, podręczniki, podręczniki instruktażowe, podręczniki
edukacyjne, podręczniki pomocnicze do nauki, podręczniki instruk‑
tażowe z dziedziny muzyki, 28 instrumenty muzyczne zabawkowe,
cymbałki do zabawy, cymbałki będące zabawkami muzycznymi, gry
muzyczne, zabawki muzyczne, 41 muzyczne usługi wydawnicze,
usługi w zakresie produkcji muzycznej, usługi w zakresie edukacji
muzycznej, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, konkursy
muzyczne, koncerty muzyczne, widowiska muzyczne, przedstawie‑
nia muzyczne, usługi w zakresie rozrywki muzycznej animowanej,
nauczanie muzyki, nauka muzyki, nagrywanie muzyki, usługi na‑
uczania muzyki, usługi prezenterów muzyki, usługi edukacyjne w za‑
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kresie muzyki, komponowanie muzyki dla osób trzecich, kształcenie
i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki, doradztwo w zakresie
produkcji filmów i muzyki, publikowanie książek z nutowym zapisem
muzyki, nauczanie, nauczanie przedszkolne, nauczanie indywidual‑
ne, nauczanie i szkolenia, nauczanie w szkołach średnich, nauczanie
w szkołach podstawowych.

(111) 316322
(220) 2018 06 09
(210) 486910
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 16
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) 100 rad Z nami sobie poradzisz KRZYŻÓWKI RODZINNE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski, żółty
(531) 26.04.04, 26.04.07, 26.04.08, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.09, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do
rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do
nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, apara‑
ty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wide‑
ofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jed‑
nostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetycz‑
ne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio
‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci kompu‑
terowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towa‑
rach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem sca‑
lonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, kompu‑
tery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lase‑
ry nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optycz‑
ne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radio‑
wej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, na‑
pędy dyskowe, monitory
‑hardware komputerowy, monitory
‑programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy

elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki
audio‑i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych,
optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, pro‑
gramy gier komputerowych, programy komputerowe jako software
ładowalny, programy komputerowe nagrane, programy komputero‑
we pozwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup to‑
warów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfro‑
wych, programy komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej,
przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modu‑
łów ładowalnych, skanery komputerowe, software‑ oprogramowanie
stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla kom‑
puterów, sterowniki informatyczne, sterujące programy komputero‑
we systemu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku,
taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony
przenośne działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefo‑
niczne do automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, transla‑
tory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów ki‑
nematograficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia
do odbioru przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego,
urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w sys‑
temie telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z kompute‑
rami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadaw‑
cze telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice
ogłoszeń elektroniczne, kasety audio‑wideo, kasety wideo z grami,
wideofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekode‑
ry, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę in‑
teraktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania pro‑
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gramów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne,
nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapi‑
sane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych,
dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie
MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarza‑
czach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atla‑
sy, almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopi‑
sma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy,
pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i ze‑
szyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, re‑
busami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami,
wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, materiały
piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza,
publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki zwią‑
zane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do szycia, wzory do ha‑
ftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie sprzedaży w trybie
aukcji publicznych i aukcji internetowych towarów takich jak: urzą‑
dzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony, dyski magnetycz‑
ne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio
‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci kompu‑
terowe, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy, interfejsy
komputerowe, kamery filmowe, kamery wizyjne, karty inteligentne
z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty
identyfikujące, karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne,
komputery, komputery przenośne, komputery przystosowane do
odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lornetki, lunety optyczne,
lupy optyczne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki da‑
nych, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe, monitory
‑hardware komputerowy, monitory‑programy komputerowe, nośni‑
ki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowane,
układy scalone, odbiorniki audio‑i wideo, odtwarzacze kaset, odtwa‑
rzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery, chi‑
py, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, programy
komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe na‑
grane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji
na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych tele‑
wizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektro‑
niczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputerowe,
software‑ oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sterujące
programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, taśmy do
nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo, telefony
przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefonii ko‑
mórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów komórko‑
wych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urządzenia
do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do nawigacji
satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego, satelitarne‑
go i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urządzenia
współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do wzmac‑
niania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio‑wideo,
kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy do od‑
bioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i przeglądar‑
kę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywar‑
ki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane programy/
audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, na‑
grania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magne‑
tycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych,
plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w kompu‑
terach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty,
akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury,
czasopisma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziem‑
skie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życze‑
niami okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty poczto‑
we, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty
tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusa‑
mi, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wy‑
dawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne, mapy,
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mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręczniki,
przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane,
reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem
krzyżówek, usługi agencji eksportowo‑importowej, usługi w zakre‑
sie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania sondaży
i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, bada‑
nia rynku, badania czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy i maga‑
zynów ukazujących się w wersji papierowej i elektronicznej, badania
czytelnictwa w oparciu o alternatywny model planowania magazy‑
nów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów, głównie
w zakresie korzystania z tych magazynów i ich czytania, usługi w za‑
kresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe (bannery, bill‑
boardy), oferowanie części powierzchni reklamowej w magazynach
w oparciu o alternatywny model badania czytelnictwa, konstrukcja
i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektywności formatów
reklamowych, usługi w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu
prasy, opracowywanie standardów w zakresie zasięgu magazynów,
usługi urealniania wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprze‑
dażą magazynów, przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu
z konstrukcją wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek
wiarygodnego pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie
i rozliczanie kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzien‑
ników, magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelni‑
czych, usługi w zakresie planowania kampanii reklamowych w prasie
oraz opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów, opraco‑
wywanie i wdrażanie zmian w metodologii prowadzonych badań,
badania preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów
badawczych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji:
ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodyczno‑
ści, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania działal‑
nością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działalności gospodar‑
czej, profesjonalne zarządzanie działalnością artystyczną, usługi
w zakresie dokonywania wyceny działalności handlowej, usługi w za‑
kresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania marketingowe,
pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub han‑
dlowymi, usługi agencji informacji handlowej, informacja o działal‑
ności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalności gospodar‑
czej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc w prowadzeniu
i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie opraco‑
wywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie danych do kompu‑
terowych baz danych, transkrypcja informacji, transkrypcja przeka‑
zu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych, kom‑
puterowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatyczny‑
mi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowa‑
nie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamowych,
dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłosze‑
nia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/
modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marke‑
ting, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie roz‑
powszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów rekla‑
mowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty cza‑
sopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, roz‑
powszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego we
wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamo‑
wych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygoto‑
wywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizo‑
wanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepo‑
wych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi
przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa‑
nych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla
telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyj‑
nych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi
agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za
pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komuni‑
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katów SMS‑owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomuni‑
kacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi roz‑
powszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów
fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozryw‑
kowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, progra‑
mów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Inter‑
netu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowa‑
nia połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoław‑
cze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej,
przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi
w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa
telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi
w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z usta‑
laniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakre‑
sie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci kompu‑
terowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy kompute‑
ra, usługi w zakresie realizowania transmisji programów radiowych,
usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych,
usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesy‑
łania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich
rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsłu‑
ga przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa
systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej,
usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale
komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za
pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łą‑
czy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego
z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on
‑line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośred‑
nictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do
zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych
i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek
w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie trans‑
portu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 po‑
rady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w za‑
kresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności
ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w za‑
kresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konser‑
wacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmo‑
wych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań,
informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferen‑
cji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozryw‑
kowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni spe‑
cjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie se‑
minariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych wi‑
dowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem
interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, cza‑
sopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacja elektroniczna on‑line książek i periodyków, pokazy w ra‑
mach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wy‑
dawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż
taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagry‑
wanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych
on‑line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebi‑
scytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
i wyróżnień, organizowanie spektakli, jako usługi impresariatów, pro‑
dukcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygo‑
towywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze
reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów,
telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykony‑
wania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputero‑
we przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji
społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w for‑
mie akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania
stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska,
obniżania zużycia czynników energetycznych, racjonalizowania zu‑
żywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popie‑
rania programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy
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w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych prowadzo‑
nych w formie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych
i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych
obejmujących w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwio‑
dawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierun‑
ku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilaktyki i rozpo‑
wszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie
zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla se‑
niorów, zwłaszcza podopiecznych domów pomocy społecznej, akcje
społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla potrzebują‑
cych ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących
pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz ak‑
cje społeczne i prospołeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na
temat uzależnień od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń
w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, 42 ad‑
ministrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów kompu‑
terowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projekto‑
wanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie kom‑
puterowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektro‑
nicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów
grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa
przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przepro‑
wadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości
publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i od‑
powiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych
w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.

(111) 316323
(220) 2015 03 10
(210) 439981
(151) 2018 02 23
(441) 2015 06 22
(732) BERRYLIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) berrylife
(510), (511) 35 agencje reklamowe, dekoracja wystaw sklepowych,
marketing, usługi w zakresie przygotowywania, produkcji, rozpro‑
wadzania i dystrybucji materiałów reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama za pośrednictwem sie‑
ci komputerowej, organizowanie targów w celach handlowych lub
reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie przestrze‑
ni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
37 budowa pawilonów i sklepów targowych, 40 drukowanie szablo‑
nów, frezowanie, łączenie materiałów na zamówienie, polerowanie,
41 komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organi‑
zowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów,
organizowanie wystaw muzealnych, organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowa‑
nie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie semi‑
nariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
lub edukacji, pisanie scenariuszy, usługi studia nagrań, organizowa‑
nie i prowadzenie sympozjów, usługi komponowania układu graficz‑
nego publikacji, inne niż do celów reklamowych, wypożyczanie apa‑
ratów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatów i sprzętu
kinematograficznego, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do
dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie
kamer wideo, 42 analizy systemów komputerowych, usługi artystów
grafików, projektowanie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie
projektowania i rozwoju sprzętu komputerowego, programowanie
komputerów, projektowanie systemów komputerowych, wypoży‑
czanie komputerów, konwersja danych lub dokumentów na formę
elektroniczną, testowanie materiałów, opracowywanie projektów
technicznych, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie systemów komputerowych, opracowywanie projek‑
tów technicznych, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi dorad‑
cze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie techno‑
logii komputerowej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie
informatyki, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramo‑
wania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.
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(111) 316324
(220) 2016 03 21
(210) 453896
(151) 2018 11 22
(441) 2016 06 20
(732) Bodegas y Vinedos de Aguirre S.A., Santiago, CL.
(540) COIHUE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 316325
(220) 2018 06 09
(210) 486911
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 16
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) 100 rad Z nami sobie poradzisz SZYFRO
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15, 26.04.04, 26.04.07, 26.04.08,
26.04.17, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.09
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do
rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do
nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, apara‑
ty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wide‑
ofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jed‑
nostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetycz‑
ne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio
‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci kompu‑
terowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towa‑
rach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem sca‑
lonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, kompu‑
tery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lase‑
ry nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne,
magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty anteno‑
we do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, mode‑
my, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dyskowe,
monitory‑hardware komputerowy, monitory‑programy komputerowe,
nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne, obwody drukowa‑
ne, układy scalone, odbiorniki audio‑i wideo, odtwarzacze kaset, odtwa‑
rzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki informacji, plotery,
chipy, płyty fonograficzne, programy gier komputerowych, progra‑
my komputerowe jako software ładowalny, programy komputerowe
nagrane, programy komputerowe pozwalające użytkownikom tele‑
wizji na oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych
telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do ob‑
sługi telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje
elektroniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputero‑
we, software‑oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, sta‑
cje taśm magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne,
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane,
taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo,
telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie telefo‑
nii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów ko‑
mórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe, urzą‑
dzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do
nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablowego,
satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawania, przeka‑
zywania i odbioru działające w systemie telefonii komórkowej, urzą‑
dzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywania
dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne, urządzenia do
wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektroniczne, kasety audio
‑wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony reklamowe, zestawy
do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawierające dekoder i prze‑
glądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów telewizyjnych, na‑
grywarki do zapisywania programów telewizyjnych, nagrane pro‑
gramy/audycje telewizyjne, nagrane programy/audycje radiowe,
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filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane w postaci taśm
magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych, dysków optycz‑
nych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w kom‑
puterach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty,
akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papiernicze, prospek‑
ty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie, odbitki gra‑
ficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, druki, blankie‑
ty, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze
z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty
muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki,
krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umy‑
słową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami,
rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makie‑
ty architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały
drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki li‑
tograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficz‑
ne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje
do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowa‑
nie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych to‑
warów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządze‑
nia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii,
dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskiet‑
ki, dyski kompaktowe audio‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi
plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obli‑
czeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowa‑
ne, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery
wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroproce‑
sorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodo‑
wane, kodery magnetyczne, komputery, komputery przenośne,
komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, lapto‑
py, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe,
magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy
dyskowe, monitory
‑hardware komputerowy, monitory
‑programy
komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne,
obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio‑i wideo, od‑
twarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki
informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier kom‑
puterowych, programy komputerowe jako software ładowalny, pro‑
gramy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośred‑
nictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy
komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza foto‑
graficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych,
skanery komputerowe, software‑oprogramowanie stałe dla kompu‑
terów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu operacyj‑
nego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne,
taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów
i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kie‑
szonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przeka‑
zu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do
nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii
komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne,
urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektronicz‑
ne, kasety audio‑wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony re‑
klamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawiera‑
jące dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów
telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyj‑
nych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/
audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowa‑
ne w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycz‑
nych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwo‑
ścią odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz
takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, alma‑
nachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, foto‑
grafie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami
do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki,
katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzy‑
żówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami
i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety archi‑
tektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowa‑
ne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publika‑
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cje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane
z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo‑importowej,
usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania
sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
badania rynku, badania czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy
i magazynów ukazujących się w wersji papierowej i elektronicznej,
badania czytelnictwa w oparciu o alternatywny model planowania
magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów,
głównie w zakresie korzystania z tych magazynów i ich czytania,
usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe
(bannery, billboardy), oferowanie części powierzchni reklamowej
w magazynach w oparciu o alternatywny model badania czytelnic‑
twa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektyw‑
ności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania po‑
miarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie
zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych
w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd zwyczajów czytel‑
niczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie
i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazy‑
nów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opraco‑
wywanie rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporzą‑
dzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania
kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii rozwo‑
ju pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie zmian w metodolo‑
gii prowadzonych badań, badania preferencji konsumenckich, opraco‑
wywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa różnych
rodzajów publikacji: ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz
różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizowania, kiero‑
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjali‑
styczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie działal‑
ności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością arty‑
styczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności handlo‑
wej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności, badania
marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemy‑
słowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlowej, infor‑
macja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji o działalno‑
ści gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc
w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w za‑
kresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie da‑
nych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, trans‑
krypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informa‑
tycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sor‑
towanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamo‑
wych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, dru‑
ków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów,
ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi
modeli/modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży,
marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakre‑
sie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub re‑
klamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czaso‑
pism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego we
wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamo‑
wych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygoto‑
wywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizo‑
wanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepo‑
wych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi
przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa‑
nych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla
telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyj‑
nych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi
agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za
pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komuni‑
katów SMS‑owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomuni‑
kacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi roz‑
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powszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów
fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozryw‑
kowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, progra‑
mów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Inter‑
netu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowa‑
nia połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoław‑
cze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej,
przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi
w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa
telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi
w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z usta‑
laniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakre‑
sie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci kompu‑
terowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy kompute‑
ra, usługi w zakresie realizowania transmisji programów radiowych,
usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych,
usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesy‑
łania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich
rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsłu‑
ga przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa
systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej,
usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale
komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za
pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łą‑
czy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego
z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on
‑line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośred‑
nictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do
zasobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych
i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek
w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie trans‑
portu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 pora‑
dy w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w zakre‑
sie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności
ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w za‑
kresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konser‑
wacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmo‑
wych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań,
informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferen‑
cji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozryw‑
kowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni spe‑
cjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie se‑
minariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych wi‑
dowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem
interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, cza‑
sopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacja elektroniczna on‑line książek i periodyków, pokazy w ra‑
mach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wy‑
dawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż
taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagry‑
wanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych
on‑line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebi‑
scytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
i wyróżnień, organizowanie spektakli, jako usługi impresariatów, pro‑
dukcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przy‑
gotowywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze
reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów,
telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykony‑
wania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, komputero‑
we przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie akcji
społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych w for‑
mie akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ograniczania
stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska,
obniżania zużycia czynników energetycznych, racjonalizowania zu‑
żywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, popie‑
rania programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy
w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych prowadzo‑
nych w formie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych
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i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych
obejmujących w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwio‑
dawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierun‑
ku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilaktyki i rozpo‑
wszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie
zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla se‑
niorów, zwłaszcza podopiecznych domów pomocy społecznej, akcje
społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla potrzebują‑
cych ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących
pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz ak‑
cje społeczne i prospołeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na
temat uzależnień od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń
w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, 42 ad‑
ministrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów kompu‑
terowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projekto‑
wanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie kom‑
puterowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektro‑
nicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi artystów
grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornictwa
przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, przepro‑
wadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości
publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i od‑
powiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych
w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.

(111) 316326
(220) 2018 06 09
(210) 486912
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 16
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) 100 rad Z nami sobie poradzisz PANORAMY
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski, żółty
(531) 26.04.04, 26.04.07, 26.04.08, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.09, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia do
rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do
nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne, apara‑
ty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne, wide‑
ofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako centralne jed‑
nostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotrony,
czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych, optyczne
nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski magnetycz‑
ne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompaktowe audio
‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami w formacie MP3,
MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczeniowe, pamięci kompu‑
terowe, dystrybutory dysków komputerowych, etykietki na towa‑
rach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy animowane, hologramy,
interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, kamery wizyjne, karty inteligentne z układem sca‑
lonym, karty z mikroprocesorem, magnetyczne karty identyfikujące,
karty magnetyczne kodowane, kodery magnetyczne, komputerowe
urządzenia peryferyjne, komputery, komputery przenośne, kompu‑
tery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lase‑
ry nie do celów medycznych, lornetki, lunety optyczne, lupy optycz‑
ne, magnetofony taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty
antenowe do telefonii bezprzewodowej, maszty do łączności radio‑
wej, modemy, myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napę‑
dy dyskowe, monitory‑hardware komputerowy, monitory‑programy
komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne,
obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio‑i wideo, odtwa‑
rzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki in‑
formacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier kompu‑
terowych, programy komputerowe jako software ładowalny,
programy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwala‑
jące użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za po‑
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średnictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, progra‑
my komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza
fotograficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowal‑
nych, skanery komputerowe, software‑oprogramowanie stałe dla
komputerów nagrane, stacje taśm magnetycznych dla komputerów,
sterowniki informatyczne, sterujące programy komputerowe syste‑
mu operacyjnego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy
magnetyczne, taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne
działające w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do
automatów i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektro‑
niczne kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematogra‑
ficznych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru
przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefo‑
nii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakre‑
sie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefo‑
niczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń
elektroniczne, kasety audio‑wideo, kasety wideo z grami, wideofony,
neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy
zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną ka‑
nałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewi‑
zyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/
audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowane
w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycznych,
dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwością od‑
twarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, 16 afisze, plakaty,
akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, almanachy, artykuły papierni‑
cze, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, czcionki drukarskie,
odbitki graficzne, emblematy, pieczęcie papierowe, formularze, dru‑
ki, blankiety, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalen‑
darze z kartkami do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe,
karty muzyczne z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy,
książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozryw‑
ką umysłową, krzyżówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzy‑
żówkami, rebusami i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litogra‑
fie, makiety architektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy,
materiały drukowane, materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty
sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje
graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek,
wykroje do szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 orga‑
nizowanie sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji interneto‑
wych towarów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji,
urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii,
dyktafony, dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskiet‑
ki, dyski kompaktowe audio‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi
plikami w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obli‑
czeniowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowa‑
ne, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery
wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikroproce‑
sorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodo‑
wane, kodery magnetyczne, komputery, komputery przenośne,
komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego, lapto‑
py, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony taśmowe,
magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wideo, napędy
dyskowe, monitory
‑hardware komputerowy, monitory
‑programy
komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne,
obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio‑i wideo, od‑
twarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne nośniki
informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier kom‑
puterowych, programy komputerowe jako software ładowalny, pro‑
gramy komputerowe nagrane, programy komputerowe pozwalające
użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towarów za pośred‑
nictwem wybranych telewizyjnych kanałów cyfrowych, programy
komputerowe do obsługi telewizji interaktywnej, przezrocza foto‑
graficzne, publikacje elektroniczne w postaci modułów ładowalnych,
skanery komputerowe, software‑oprogramowanie stałe dla kompu‑
terów nagrane, sterujące programy komputerowe systemu operacyj‑
nego nagrane, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne,
taśmy wideo, telefony przenośne, telefony przenośne działające
w systemie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów
i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kie‑
szonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przeka‑
zu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do
nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii
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komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefoniczne,
urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektronicz‑
ne, kasety audio‑wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neony re‑
klamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy zawiera‑
jące dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną kanałów
telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów telewizyj‑
nych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane programy/
audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/zarejestrowa‑
ne w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dysków magnetycz‑
nych, dysków optycznych, plików w formacie MP3 i MP4, z możliwo‑
ścią odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach DVD i CD, oraz
takich jak: afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy, alma‑
nachy, prospekty, broszury, czasopisma, periodyki, emblematy, foto‑
grafie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami
do zdzierania, kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki,
katalogi i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzy‑
żówkami, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami
i szaradami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety archi‑
tektoniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowa‑
ne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publika‑
cje drukowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane
z rozwiązywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo‑importowej,
usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadzania
sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja sprzeda‑
ży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
badania rynku, badania czytelnictwa, badania czytelnictwa prasy
i magazynów ukazujących się w wersji papierowej i elektronicznej,
badania czytelnictwa w oparciu o alternatywny model planowania
magazynów i monitoringu sposobów konsumpcji magazynów,
głównie w zakresie korzystania z tych magazynów i ich czytania,
usługi w zakresie wynajmowania powierzchni na cele reklamowe
(bannery, billboardy), oferowanie części powierzchni reklamowej
w magazynach w oparciu o alternatywny model badania czytelnic‑
twa, konstrukcja i analiza wskaźników czytelniczych, ocena efektyw‑
ności formatów reklamowych, usługi w zakresie dokonywania po‑
miarów zasięgu prasy, opracowywanie standardów w zakresie
zasięgu magazynów, usługi urealniania wskaźników zasięgowych
w powiązaniu ze sprzedażą magazynów, przegląd zwyczajów czytel‑
niczych w powiązaniu z konstrukcją wskaźników, dokonywanie
i wprowadzanie na rynek wiarygodnego pomiaru zasięgu magazy‑
nów i reklamy, planowanie i rozliczanie kampanii prasowych, opraco‑
wywanie rankingów dzienników, magazynów i czasopism, sporzą‑
dzanie profilów czytelniczych, usługi w zakresie planowania
kampanii reklamowych w prasie oraz opracowywanie strategii roz‑
woju pism i magazynów, opracowywanie i wdrażanie zmian w meto‑
dologii prowadzonych badań, badania preferencji konsumenckich,
opracowywanie schematów badawczych pod kątem czytelnictwa
różnych rodzajów publikacji: ogólnopolskich, regionalnych, lokal‑
nych oraz różnych periodyczności, doradztwo w zakresie organizo‑
wania, kierowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz‑
two specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w za‑
kresie działalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalno‑
ścią artystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności
handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalności,
badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji handlo‑
wej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie informacji
o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i reklamy, pomoc
w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w za‑
kresie opracowywania prognoz ekonomicznych, pozyskiwanie da‑
nych do komputerowych baz danych, transkrypcja informacji, trans‑
krypcja przekazu, kompilacja informacji w komputerowych bazach
danych, systematyzacja informacji w komputerowych bazach danych,
komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informa‑
tycznymi, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sor‑
towanie danych w bazach komputerowych, usługi agencji reklamo‑
wych, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, dru‑
ków, prospektów, broszur, gadżetów reklamowych, bookletów,
ogłoszenia prasowe, publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi
modeli/modelek do celów reklamowych i promowania sprzedaży,
marketing, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakre‑
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sie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów
reklamowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub re‑
klamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty czaso‑
pism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe i usługi
informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamowego we
wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów reklamo‑
wych, usługi w zakresie przygotowywania reklam prasowych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam korespondencyjnych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi w zakresie
przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakresie przygoto‑
wywania reklam za pośrednictwem sieci komputerowej, organizo‑
wanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja wystaw sklepo‑
wych, usługi w zakresie opracowywania edycji tekstów, usługi
przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa‑
nych, usługi produkcji programów/audycji i filmów reklamowych dla
telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi agencji informacyj‑
nych w zakresie zbierania i rozpowszechniania informacji, usługi
agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą elektroniczną i za
pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, w tym w formie komuni‑
katów SMS‑owych, informacja o telekomunikacji, usługi telekomuni‑
kacyjne, usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi roz‑
powszechniania programów radiowych i telewizyjnych, filmów
fabularnych, filmów dokumentalnych, reportaży, widowisk rozryw‑
kowych, widowisk telewizyjnych, zawodów sportowych, progra‑
mów/ audycji z interaktywnym udziałem słuchaczy/widzów, usługi
rozpowszechniania programów i informacji za pośrednictwem Inter‑
netu, radiofonia, telefonia komórkowa, usługi w zakresie realizowa‑
nia połączeń telefonicznych, telewizja kablowa, zlecenia przywoław‑
cze przez radio, telefon lub inne środki komunikacji elektronicznej,
przesyłanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi
w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa
telekonferencji, usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi
w zakresie przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z usta‑
laniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakre‑
sie przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci kompu‑
terowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy kompute‑
ra, usługi w zakresie realizowania transmisji programów radiowych,
usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewizyjnych,
usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie urządzeń do przesy‑
łania informacji, pozyskiwanie informacji przy pomocy telefonu i ich
rozpowszechnianie, usługi w zakresie łączności telefonicznej, obsłu‑
ga przekazu cyfrowego, obsługa przekazu telefonicznego, obsługa
systemów przekazywania dźwięku i obrazu w łączności telefonicznej,
usługi w zakresie łączności przez sieć światłowodów i przez terminale
komputerowe, usługi w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za
pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łą‑
czy satelitarnych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego
z możliwością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on
‑line, usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośred‑
nictwem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do za‑
sobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych
i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystrybucja
gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wycieczek
w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizowanie trans‑
portu pasażerskiego, organizowanie transportu podróżnych, 41 po‑
rady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja społeczeństwa w za‑
kresie ochrony naturalnego środowiska człowieka i odpowiedzialności
ekologicznej, w tym publikowanie wydawnictw edukacyjnych w za‑
kresie ochrony przyrody, naturalnego środowiska człowieka, konser‑
wacji terenów zielonych, informacja o edukacji, usługi studiów filmo‑
wych, produkcja filmów, fotoreportaże, usługi studia nagrań,
informacja o imprezach rozrywkowych i rekreacji, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferen‑
cji, kongresów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozryw‑
kowych, organizowanie konkursów tematycznych, organizowanie
konkursów piękności, organizowanie i prowadzenie pracowni spe‑
cjalistycznych w zakresie szkoleń, organizowanie i prowadzenie se‑
minariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie rozrywkowych wi‑
dowisk telewizyjnych, organizowanie programów/audycji z udziałem
interaktywnym widzów/słuchaczy, publikowanie książek, gazet, cza‑
sopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe,
publikacja elektroniczna on‑line książek i periodyków, pokazy w ra‑
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mach kształcenia praktycznego, usługi w zakresie publikowania wy‑
dawnictw podręcznych i małej poligrafii komputerowej, montaż
taśm wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, nagry‑
wanie filmów na taśmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych
on‑line nieprzesyłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury
i edukacji, organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebi‑
scytów, organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród
i wyróżnień, organizowanie spektakli, jako usługi impresariatów, pro‑
dukcja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygo‑
towywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze
reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkursów,
telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie wykony‑
wania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć, kompute‑
rowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organizowanie
akcji społecznych związanych z ochroną środowiska prowadzonych
w formie akcji edukacyjnych w szczególności w kierunku: ogranicza‑
nia stosowania i eliminowania substancji szkodliwych dla środowi‑
ska, obniżania zużycia czynników energetycznych, racjonalizowania
zużywania surowców, obniżania ilości wytwarzanych odpadów, po‑
pierania programów recyklingowych, podnoszenia ogólnej wiedzy
w tym zakresie, a także organizowanie akcji społecznych prowadzo‑
nych w formie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych
i sportowych, organizowanie akcji społecznych i prospołecznych
obejmujących w szczególności: akcje informacyjne w zakresie krwio‑
dawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdrowotne w kierun‑
ku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profilaktyki i rozpo‑
wszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne w zakresie
zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycznych dla se‑
niorów, zwłaszcza podopiecznych domów pomocy społecznej, akcje
społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów dla potrzebują‑
cych ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organizacji niosących
pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żywności, oraz ak‑
cje społeczne i prospołeczne obejmujące prelekcje edukacyjne na
temat uzależnień od narkotyków i środków odurzających, zagrożeń
w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze seksualnym, 42 ad‑
ministrowanie stronami komputerowymi, analizy systemów kompu‑
terowych, aktualizacja oprogramowania komputerowego, projekto‑
wanie oprogramowania komputerowego, projektowanie systemów
komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
instalacje oprogramowania komputerowego, programowanie kom‑
puterowe, konwersja danych lub dokumentów do postaci elektro‑
nicznej, konserwacja oprogramowania komputerowego, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, usługi arty‑
stów grafików, usługi projektantów mody, usługi w zakresie wzornic‑
twa przemysłowego, opracowywanie projektów technicznych, prze‑
prowadzanie badań naukowych w kierunku promowania świadomości
publicznej w zakresie ochrony środowiska naturalnego człowieka i od‑
powiedzialności ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych
w tym zakresie, w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.

(111) 316327
(220) 2018 06 10
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 30
(732) PROPERGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PROPERGATE
(540)

(210) 486915

(531) 27.05.01, 26.07.25, 03.07.24
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe do celów biznesowych, 42 doradztwo związane z pro‑
jektowaniem i opracowywaniem programów oprogramowania kom‑
puterowego, instalacja, aktualizacja i utrzymanie oprogramowania kom‑
puterowego, opracowywanie i tworzenie komputerowych programów
przetwarzania danych, opracowywanie programów komputerowych
zapisywanych na nośnikach danych (oprogramowanie) przeznaczonych
do wykorzystania w budownictwie i zautomatyzowanym wytwarzaniu
(CAD/CAM), projektowanie i opracowywanie oprogramowania kompu‑
terowego do zarządzania łańcuchem dostaw.
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(111) 316328
(220) 2018 06 11
(210) 486919
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ILARIO CASPARI
(510), (511) 14 zegary, zegarki, budziki, czasomierze [zegarki], chro‑
nografy, koperty do zegarków, kotwiczki [zegarmistrzostwo], mecha‑
nizmy do zegarów i zegarków, obudowy zegarków, paski do zegar‑
ków, sprężyny do zegarków, stopery, szkiełka do zegarków, tarcze
[zegarmistrzostwo], wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków),
wskazówki do zegarów, wskazówki zegarowe, zegary i zegarki elek‑
tryczne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa zegarów, zegarków, pro‑
mocja sprzedaży dla osób trzecich oraz reklama zegarów, zegarków.
(111) 316329
(220) 2018 06 11
(210) 486920
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Ilario Caspari
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 04.05.21, 09.07.25
(510), (511) 14 zegary, zegarki, budziki, czasomierze [zegarki], chro‑
nografy, koperty do zegarków, kotwiczki [zegarmistrzostwo], mecha‑
nizmy do zegarów i zegarków, obudowy zegarków, paski do zegar‑
ków, sprężyny do zegarków, stopery, szkiełka do zegarków, tarcze
[zegarmistrzostwo], wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków),
wskazówki do zegarów, wskazówki zegarowe, zegary i zegarki elek‑
tryczne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa zegarów, zegarków, pro‑
mocja sprzedaży dla osób trzecich oraz reklama zegarów, zegarków.
(111) 316330
(220) 2018 06 11
(210) 486921
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) HORNAVAN
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 03.07.16, 03.07.21, 03.07.24,
26.04.09
(510), (511) 14 zegary, zegarki, budziki, czasomierze [zegarki], chro‑
nografy, koperty do zegarków, kotwiczki [zegarmistrzostwo], mecha‑
nizmy do zegarów i zegarków, obudowy zegarków, paski do zegar‑
ków, sprężyny do zegarków, stopery, szkiełka do zegarków, tarcze
[zegarmistrzostwo], wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków),
wskazówki do zegarów, wskazówki zegarowe, zegary i zegarki elek‑
tryczne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa zegarów, zegarków, pro‑
mocja sprzedaży dla osób trzecich oraz reklama zegarów, zegarków.
(111) 316331
(220) 2018 06 11
(210) 486922
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) HORNAVAN
(510), (511) 14 zegary, zegarki, budziki, czasomierze [zegarki], chro‑
nografy, koperty do zegarków, kotwiczki [zegarmistrzostwo], mecha‑
nizmy do zegarów i zegarków, obudowy zegarków, paski do zegar‑
ków, sprężyny do zegarków, stopery, szkiełka do zegarków, tarcze
[zegarmistrzostwo], wahadła (wytwarzanie zegarów i zegarków),
wskazówki do zegarów, wskazówki zegarowe, zegary i zegarki elek‑
tryczne, 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa zegarów, zegarków, pro‑
mocja sprzedaży dla osób trzecich oraz reklama zegarów, zegarków.
(111) 316332
(220) 2018 06 11
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) MATYJEK PIOTR AMSTI, Gdańsk, PL.

(210) 486977

Nr 4/2019

(540) Amsti
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12,
26.02.01, 26.02.19
(510), (511) 37 sprzątanie szpitali, sprzątanie nieruchomości, sprzą‑
tanie domów, sprzątanie poddaszy, sprzątanie hoteli, sprzątanie
fabryk, sprzątanie szkół, sprzątanie sklepów, sprzątanie zakładów
przemysłowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie
domów mieszkalnych, sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie pla‑
ców budowy, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie terenów pu‑
blicznych, sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie
pomieszczeń na ładunki, sprzątanie budynków i terenów przemysło‑
wych, zewnętrzne i wewnętrzne sprzątanie samolotów, sprzątanie
biur na podstawie umowy, sprzątanie dróg dojazdowych na budo‑
wy, sprzątanie klubów na podstawie umowy, sprzątanie centrów re‑
kreacyjnych na podstawie umowy, sprzątanie budynków biurowych
i lokali handlowych.
(111) 316333
(220) 2018 06 11
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) JANCZURA RENATA, Warszawa, PL.
(540) Business Beauty Więcej niż pielęgnacja
(540)

(210) 486964

Kolor znaku: granatowy, szary, niebieski, zielony, jasnozielony
(531) 03.07.22, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.13, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, sprzedaż urządzeń do osobi‑
stej pielęgnacji, kosmetyków do pielęgnacji i higieny, produktów hi‑
gienicznych, kosmetyków kolorowych, suplementów żywieniowych,
usługi marketingu bezpośredniego, usługi konsultacyjne w zakre‑
sie marketingu bezpośredniego, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, 41 szkolenie w zakresie zdro‑
wia i wellness, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, instruktaż
w zakresie pielęgnacji ciała, prowadzenie kursów i warsztatów edu‑
kacyjnych w zakresie prowadzenia biznesu on‑line, organizowanie
wydarzeń w postaci konferencji, seminariów, szkoleń handlowych,
warsztatów, konkursów, wystaw związanych z prowadzeniem bizne‑
su i kreowaniem wizerunku, organizowanie wydarzeń w postaci kon‑
ferencji, seminariów, szkoleń handlowych, warsztatów, konkursów,
wystaw związanych z profilaktyką zdrowia, organizowanie wydarzeń
w postaci konferencji, seminariów, szkoleń handlowych, warsztatów,
konkursów, wystaw związanych z pielęgnacją twarzy i ciała, usłu‑
gi pisania blogów, 42 prowadzenie stron www i kont na mediach
społecznościowych w zakresie prowadzenia biznesu, kreowania wi‑
zerunku, profilaktyki zdrowia, pielęgnacji twarzy i ciała, 44 zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, masaże, opieka zdrowotna w za‑
kresie masaży terapeutycznych, usługi kosmetyczne, konsultacje do‑
tyczące kosmetyków, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała.
(111) 316334
(220) 2018 06 11
(210) 486959
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) JANCZURA RENATA, Warszawa, PL.
(540) Business Beauty
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, sprzedaż urządzeń do osobi‑
stej pielęgnacji, kosmetyków do pielęgnacji i higieny, produktów hi‑
gienicznych, kosmetyków kolorowych, suplementów żywieniowych,
usługi marketingu bezpośredniego, usługi konsultacyjne w zakre‑
sie marketingu bezpośredniego, usługi reklamowe i marketingowe
świadczone za pośrednictwem bloga, 41 szkolenie w zakresie zdro‑
wia i wellness, nauczanie w zakresie pielęgnacji urody, instruktaż

Nr 4/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

w zakresie pielęgnacji ciała, prowadzenie kursów i warsztatów edu‑
kacyjnych w zakresie prowadzenia biznesu online, organizowanie
wydarzeń w postaci konferencji, seminariów, szkoleń handlowych,
warsztatów, konkursów, wystaw związanych z prowadzeniem bizne‑
su i kreowaniem wizerunku, organizowanie wydarzeń w postaci kon‑
ferencji, seminariów, szkoleń handlowych, warsztatów, konkursów,
wystaw związanych z profilaktyką zdrowia, organizowanie wydarzeń
w postaci konferencji, seminariów, szkoleń handlowych, warsztatów,
konkursów, wystaw związanych z pielęgnacją twarzy i ciała, usłu‑
gi pisania blogów, 42 prowadzenie stron www i kont na mediach
społecznościowych w zakresie prowadzenia biznesu, kreowania wi‑
zerunku, profilaktyki zdrowia, pielęgnacji twarzy i ciała, 44 zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, masaże, opieka zdrowotna w za‑
kresie masaży terapeutycznych, usługi kosmetyczne, konsultacje do‑
tyczące kosmetyków, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała.

(111) 316335
(220) 2018 06 11
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) TROJAK MARIA, Andrychów, PL.
(540) TROJAK Odszkodowania
(540)

(210) 486974

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01,
26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 36 usługi ubezpieczeniowe, gwarancje, ekspertyzy
i oceny ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe,
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, usługi w zakresie wyceny finansowej, usługi w zakresie wy‑
cen, wycena używanych samochodów, wycena roszczeń z ubezpie‑
czenia, wycena i obsługa roszczeń ubezpieczeniowych, szacowanie
kosztów naprawy, wycena i oszacowanie wartości majątku, wycena
majątku, wycena urządzeń mechanicznych, udzielanie informacji
związanych z wyceną samochodów używanych, wycena roszczeń
ubezpieczeniowych, 45 usługi prawne, dochodzenie odszkodowań.
(111) 316336
(220) 2018 06 11
(210) 486981
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW FARMER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Biskupice Ołoboczne, PL.
(540) Farmer WYTWÓRNIA PASZ I KONCENTRATÓW
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17,
26.04.03, 26.04.06, 26.04.09, 26.04.18, 24.17.20, 26.03.23
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, suplementy witami‑
nowe dla zwierząt, mieszanki mineralno‑witaminowe dla zwierząt,
31 pasze zbożowe dla zwierząt, pasze dla koni, pasze dla drobiu, pa‑
sze dla ślimaków, pasze dla królików, pasze dla kóz, pasze dla owiec,
pasze dla bydła, pasze zwierzęce zawierające siano, karmy i pasze dla
zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, pasze zwie‑
rzęce otrzymywane z substancji warzywnych, pasze mięsne w pusz‑
ce dla młodych zwierząt, zboże surowe, zboże nieprzetworzone,
koncentraty paszowe dla trzody, koncentraty paszowe, koncentraty
dla bydła, koncentraty dla drobiu, pasze zwierzęce zawierające sia‑
no, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna pasz zbożowych dla zwierząt,
pasz dla koni, drobiu, ślimaków, bydła, królików, koncentratów pa‑
szowych, suplementów diety dla zwierząt, mieszanek mineralno
‑witaminowych dla zwierząt, zbóż.
(111) 316337
(151) 2018 11 07

(220) 2018 06 12
(441) 2018 07 23

(210) 486998
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(732) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów, PL.
(540) DOLINA SMAKU GWARANCJA JAKOŚCI
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, zielony, biały, pomarańćzowy, niebieski
(531) 01.03.01, 06.07.08, 27.05.01, 29.01.15, 05.11.11
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna i wyroby z nich, w tym
konserwy, również z dodatkiem warzyw, owoców, grzybów, orze‑
chów i nasion roślin, potrawy i produkty na bazie mięsa, pasztety
mięsne, rybne, drobiowe i z dziczyzny, wyroby mięsno‑wędliniarskie,
wędliny, wyroby garmażeryjne mięsne, kiełbasy, przetworzone,
w tym konserwowane, suszone, gotowane, mrożone, owoce, wa‑
rzywa, grzyby, orzechy i nasiona roślin, potrawy i produkty na bazie
przetworzonych, w tym konserwowanych, suszonych, gotowanych,
mrożonych, owoców, warzyw, grzybów, orzechów, nasion roślin.
(111) 316338
(220) 2018 06 11
(210) 486982
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) BACHOWSKA‑PĘCZAK ANITA SROKAO.PL, Sosnowiec, PL.
(540) SROKA O
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecz‑
nicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki
eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, aerozole
czyszczące, aerozole do gardła [nielecznicze], aerozole do odświeża‑
nia i oczyszczania skóry, aerozole odtłuszczające, aerozole pielęgnu‑
jące dla zwierząt, aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, am‑
bra, amoniak [alkalia lotne] stosowany jako detergent, amoniak do
czyszczenia, antyperspiranty do użytku osobistego, antyperspiranty
[przybory toaletowe], antyperspiranty w aerozolach, antypoślizgo‑
we płyny do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, aplikatory
pasty do butów zawierające pastę, aromaty, aromaty do ciast (olejki
eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne], aromaty do per‑
fum, aromaty do użytku domowego, aromaty do żywności [olejki
eteryczne], aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, aro‑
maty do żywności w postaci olejków esencyjnych, aromaty [olejki
aromatyczne], aromaty [olejki eteryczne], aromaty spożywcze spo‑
rządzone z olejków eterycznych, aromaty w aerozolu przeznaczone
do pomieszczeń, aromatyczne olejki do kąpieli, aromatyczne olejki
eteryczne, aromatyczne potpourri, artykuły do wybielania, atomize‑
ry wody mineralnej do celów kosmetycznych, balsam do brody, bal‑
sam do cery z wypryskami, balsam do ciała, balsam do włosów, bal‑
sam odżywczy, balsam po goleniu, balsamy dla niemowląt, balsamy
do brody, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do ciała, balsa‑
my do golenia, balsamy do opalania, balsamy do opalania [kosmety‑
ki], balsamy do rąk, balsamy do rąk nielecznicze, balsamy do redukcji
cellulitu, balsamy do stóp (nielecznicze-), balsamy do ust, balsamy do
włosów, balsamy do wygładzania i prostowania włosów, balsamy,
inne niż do celów medycznych, balsamy oczyszczające, balsamy po
opalaniu, balsamy samoopalające [kosmetyki], barwniki do brody,
barwniki do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, barwniki
[środki chemiczne do ożywiania kolorów] do użytku domowego
[pranie], bawełna do celów kosmetycznych, bawełniane płatki ko‑
smetyczne, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], bazy do per‑
fum kwiatowych, bazy do ust neutralizujące odcień ust, bazy pod
makijaż w postaci past, benzyna do wywabiania plam, biały puder
kosmetyczny do twarzy, bibułki z pudrem do twarzy, bloczki papieru
ściernego do ostrzenia ołówków do rysowania, błyszczyk do ust,
błyszczyki do ust, błyszczyki do ust [kosmetyki], brokat do ciała, bro‑
kat do paznokci, brokat do twarzy, brokat do twarzy i ciała, brokat
kosmetyczny, brokat w formie sprayu do użytku jako kosmetyk, brwi
(ołówki do-), brylantyna, brylantyna w sztyfcie, bursztyn [wyroby
perfumeryjne], buty (pasty do-), chemiczne produkty do ożywiania
kolorów do użytku domowego [pranie], chusteczki antystatyczne
stosowane w suszarkach do prania, chusteczki do twarzy nasączane
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kosmetykami, chusteczki jednorazowe nasączone mieszankami
oczyszczającymi do twarzy, chusteczki nasączane płynami kosme‑
tycznymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, chus‑
teczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego,
chusteczki nasączone preparatem do oczyszczania skóry, chusteczki
nasączone preparatami czyszczącymi, chusteczki nasączone prepara‑
tami do usuwania makijażu, chusteczki nawilżane do celów higienicz‑
nych i kosmetycznych, chusteczki oczyszczające do higieny intymnej
dla kobiet, chusteczki perfumowane, chusteczki pielęgnacyjne dla
niemowląt, chusteczki zawierające preparaty czyszczące, ciastka (aro‑
maty do-) [olejki eteryczne], cienie do powiek, cytronowe olejki eterycz‑
ne, cytrynowe olejki eteryczne, czarne pasty do obuwia [preparaty do
polerowania obuwia], czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach
emulgujących, czyszczenie na sucho (preparaty do-), dentystyczne pły‑
ny do płukania ust pozbawione substancji medycznych, deozodoranty
dla zwierząt, detergenty, detergenty do muszli klozetowych, deter‑
genty do samochodów, detergenty do użytku domowego, deter‑
genty do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty do zmy‑
wania naczyń, detergenty do zmywania naczyń w zmywarkach,
detergenty do zmywarek do naczyń, detergenty do zmywarek w po‑
staci żelu, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyj‑
nych oraz inne niż do celów medycznych, detergenty inne niż do
użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycz‑
nych, detergenty piorące do użytku profesjonalnego, detergenty
piorące do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty przygo‑
towane z ropy naftowej, detergenty w piance, detergenty w stanie
stałym o przedłużonym uwalnianiu do udrażniania rur kanalizacyj‑
nych, dezodoranty, dezodoranty dla ludzi, dezodoranty dla ludzi
i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, dezodoranty do ciała [wyroby
perfumeryjne], dezodoranty do pielęgnacji ciała, dezodoranty do
stóp, dezodoranty do stóp [aerozole], dezodoranty do użytku osobi‑
stego, w postaci sztyftów, dezodoranty do użytku osobistego, dez‑
odoranty do użytku osobistego [wyroby perfumeryjne], dezodoran‑
ty i antyperspiranty, dezodoranty przeciwpotne, dezodoranty
w kulce [przybory toaletowe], dezodoranty w sprayu dla kobiet, dez‑
odoranty zapachowe do pomieszczeń, dodatki do prania, dodatki do
prania do zmiękczania wody, drewno zapachowe, dwustronne ta‑
siemki do podklejania powiek, dyfuzory z patyczkami zapachowymi,
ekstrakty kwiatowe [perfumy], ekstrakty perfum, ekstrakty z kwia‑
tów, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, elastyczne materia‑
ły ścierne, emalia do paznokci, emalie do paznokci, emulgowane
olejki eteryczne, emulsja opóźniająca starzenie, emulsje [balsamy] do
ochrony przeciwsłonecznej, emulsje chroniące przed promieniowa‑
niem słonecznym, emulsje do ciała, emulsje do depilacji, emulsje do
mycia ciała nie zawierające mydła, emulsje do twarzy [do użytku ko‑
smetycznego], emulsje do wzmacniania paznokci, emulsje na dzień,
emulsje po goleniu, emulsje wygładzające do skóry, emulsje z filtrem
przeciwsłonecznym [do użytku kosmetycznego], enzymatyczne
środki piorące, esencja badianowa, esencja mięty [olejek eteryczny],
esencje do pielęgnacji skóry, esencje eteryczne, esencje i olejki ete‑
ryczne, etui na szminkę, eyelinery, eyelinery [kosmetyki], eyelinery
w ołówku, farba do rzęs, farbki do prania, farby do brody, farby do
ciała (kosmetyczne), farby do malowania twarzy, farby do włosów,
farby (preparaty do usuwania-), fluid do makijażu, folie ścierne, gąbki
nasączone mydłem, gąbki nasączone środkami toaletowymi, gąbki
ścierne do szlifowania, gaziki do celów kosmetycznych, geraniol, ge‑
raniol do perfumowania, geraniol do użytku kosmetycznego, goto‑
wy wosk do polerowania, granulki ścierne, heliotropina, henna
[barwnik kosmetyczny], henna do celów kosmetycznych, henna
w proszku, impregnowane chusteczki papierowe do czyszczenia na‑
czyń, jadalna pasta do zębów, japoński olejek do utrwalania fryzury
(bintsuke‑abura), javelle (woda-), javelle [woda-], jednorazowe ście‑
reczki nasączane wodą kolońską, jonony [wyroby perfumeryjne], ka‑
dzidełka, kadzidełka na patyczkach, kadzidła w aerozolu, kadzidła
w formie stożków, kadzidła zapachowe oczyszczające [kunko], kalko‑
mania ozdobna do celów kosmetycznych, kalkomanie do ozdabiania
paznokci, kamień ałun [środek ściągający], kamień polerski, kamienie
do wygładzania stóp, kamyki po goleniu, klej do charakteryzacji do
użytku kosmetycznego, klej do peruk, klej do utwardzania paznokci,
kleje do celów kosmetycznych, kleje do mocowania sztucznych pa‑
znokci, kleje do mocowania sztucznych rzęs, kleje do mocowania
sztucznych brwi, kleje do przymocowywania sztucznych włosów,
kleje do przymocowywania sztucznych paznokci, kleje do przymo‑
cowywania sztucznych rzęs, kleje do sztucznych rzęs, włosów i pa‑
znokci, knoty wydzielające zapachy do odświeżaczy powietrza, kola‑
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gen hydrolizowany do użytku kosmetycznego, kolońska (woda-),
kolorowe kosmetyki dla dzieci, kolorowe kosmetyki do oczu, kom‑
paktowe kosmetyki do makijażu, kompresy na oczy do celów kosme‑
tycznych, koncentraty nawilżające [kosmetyki], kora mydłoki (kwilai)
do prania, korektor do twarzy, korektory do plam i wyprysków, ko‑
rektory do wgłębień i zmarszczek, korektory [kosmetyki], korektory
pod oczy, korund granulowany, korund [materiał ścierny], kosme‑
tyczne emulsje do opalania, kosmetyczne kredki do oczu, kosme‑
tyczne peelingi do ciała, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetycz‑
ne preparaty fryzjerskie, kosmetyczne pudry do twarzy, kosmetyczne
środki nawilżające, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki, kosmety‑
ki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki brązująco
‑ opalizujące, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki
do brwi, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki do makijażu do kompaktów, kosmetyki do makijażu skóry,
kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki
do paznokci, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgna‑
cji urody, kosmetyki do rzęs, kosmetyki do samoopalania, kosmetyki
do stosowania na skórę, kosmetyki do ust, kosmetyki do użytku osobi‑
stego, kosmetyki do włosów, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki i pre‑
paraty kosmetyczne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki koloryzujące do
skóry, kosmetyki naturalne, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki nie‑
lecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki organiczne, kosmetyki
przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki upiększające, kosmetyki
w formie mleczek, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w formie
sproszkowanej [pudry], kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w goto‑
wych zestawach, kosmetyki w postaci cieni do powiek, kosmetyki
w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki w postaci
różu, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas
hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, kostki mydła do
czyszczenia do użytku domowego, kostki mydła do mycia ciała, kre‑
da czyszcząca, kreda do makijażu, kreda do użytku kosmetycznego,
kreda malarska, kredka do oczu, kredka do powiek, kredki do makija‑
żu, kredki do makijażu oczu, kredki do oczu, kredki do oczu w płynie,
kredki do powiek, kredki do ust, krem bazowy, krem chłodzący [cold
cream], inny niż do celów medycznych, krem do butów, krem do ja‑
snej karnacji, krem do opalania, krem do opalania dla niemowląt,
krem do rąk, krem do skórek wokół paznokci, krem do twarzy, krem
do włosów, krem na odparzenia pieluszkowe [nieleczniczy], krem
pod oczy, krem przeciwzmarszczkowy, krem z retinolem do celów
kosmetycznych, kremowe mydło do ciała, kremy BB, kremy chłodzą‑
ce do użytku kosmetycznego, kremy chroniące przed słońcem [ko‑
smetyki], kremy dermatologiczne [inne niż lecznicze], kremy dla nie‑
mowląt [nielecznicze], kremy do aromaterapii, kremy do ciała, kremy
do ciała [kosmetyki], kremy do demakijażu, kremy do depilacji, kremy
do golenia, kremy do jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], kre‑
my do masażu, nie do celów leczniczych, kremy do mycia, kremy do
oczyszczania skóry, kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], kre‑
my do odżywiania skóry do celów kosmetycznych, kremy do opala‑
nia, kremy do opalania skóry, kremy do paznokci, kremy do pielęgna‑
cji skóry, inne niż do użytku medycznego, kremy do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry na bazie końskiego oleju,
kremy do pielęgnacji włosów, kremy do polerowania, kremy do rąk,
kremy do redukcji cellulitu, kremy do rozjaśniania skóry, kremy do
skóry, kremy do skóry [nielecznicze], kremy do twarzy, kremy do twa‑
rzy do użytku kosmetycznego, kremy do twarzy i ciała, kremy do
twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kremy do
usuwania owłosienia, kremy do utrwalania fryzury, kremy do wło‑
sów, kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsamy do opalania,
kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kojące do użytku kosmetycz‑
nego, kremy konserwujące do skóry, kremy korygujące, kremy ko‑
smetyczne, kremy kosmetyczne do rąk, kremy kosmetyczne do skóry
suchej, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, kremy
kosmetyczne odżywcze, kremy na dzień, kremy na noc, kremy na noc
[kosmetyki], kremy nawilżające, kremy nawilżające do użytku kosme‑
tycznego, kremy nawilżające po goleniu, kremy nielecznicze, kremy
ochronne, kremy ochronne do włosów, kremy oczyszczające, kremy
odżywcze, kremy odżywcze nielecznicze, kremy perfumowane, kre‑
my pielęgnacyjne do włosów, kremy po goleniu, kremy po opalaniu
[do użytku kosmetycznego], kremy pod prysznic, kremy przeciw pie‑
gom, kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy przeciwzmarszczko‑
we, kremy przed goleniem, kremy redukujące plamy starcze, kremy
samoopalające, kremy samoopalające [kosmetyki], kremy tonizujące
[kosmetyki], kremy ujędrniające skórę, kremy wybielające do skóry,
kremy wybielające do zębów, kremy z filtrem przeciwsłonecznym,
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kremy złuszczające, krochmal do czyszczenia, krochmal do nadawa‑
nia połysku praniu, krochmal do prania, krochmal do ścierania, krysz‑
tałki do kąpieli, kryształki do kąpieli (nielecznicze-), kule do kąpieli
nasączone kosmetykami, olejkami i barwnikami, kulki do prania z de‑
tergentem, lakier do celów kosmetycznych, lakier do paznokci do
celów kosmetycznych, lakier do włosów, lakiery do paznokci, lakiery
do paznokci w pisaku, lakiery do układania włosów, lakiery do wło‑
sów, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery (środki do usuwa‑
nia-), lawendowy (olej-), ług sodowy, łupki polerskie, makijaż do po‑
dwajania powiek, makijaż (preparaty do-), makijaż (puder do-),
makijaż teatralny, makijaż wielofunkcyjny, maści do celów kosme‑
tycznych, maści [nielecznicze], maseczki do ciała, maseczki do ciała
w kremie, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry
[kosmetyki], maseczki do stóp do pielęgnacji skóry, maseczki do sty‑
lizacji włosów, maseczki do twarzy, maseczki do twarzy, do celów
toaletowych, maseczki do twarzy i ciała, maseczki do włosów, ma‑
seczki nawilżające, maseczki nawilżające do skóry, maseczki oczysz‑
czające, maseczki upiększające do twarzy, maseczki z glinki do skóry,
maseczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maska do ciała
w proszku [do użytku kosmetycznego], maskara do włosów, maski
do ciała w płynie [do użytku kosmetycznego], maski do pielęgnacji
włosów, maski do twarzy, maski kosmetyczne, masła do twarzy, ma‑
sła do twarzy i ciała, masło do ciała, masło do rąk i ciała, masło kaka‑
owe do celów kosmetycznych, materiały na powłoki do paznokci
u rąk, materiały ścierne, materiały ścierne (papier jako-), mgiełki do
ciała, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, mieszaniny do nabłyszcza‑
nia podłóg, mieszaniny zapachowe potpourri, mieszanka do polero‑
wania podłóg, mieszanki czyszczące do usuwania plam, mieszanki
detergentów do czyszczenia butów, mieszanki detergentów do
czyszczenia kijów golfowych, mieszanki do mycia okien, mieszanki
do pielęgnacji skóry po wystawieniu na działanie promieni słonecz‑
nych, mieszanki do pielęgnacji podłóg, mieszanki do rozjaśniania
skóry [kosmetyki], mieszanki polerujące, mieszanki usuwające farbę,
mieszanki zapachowe na bazie heliotropiny, mieszanki zapachowe
na bazie geraniolu, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczka do
ciała, mleczka do ciała dla niemowląt, mleczka do demakijażu, mlecz‑
ka do opalania [kosmetyki], mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka
kosmetyczne, mleczka nawilżające, mleczka oczyszczające do pielę‑
gnacji skóry, mleczko do demakijażu, mleczko do opalania, mleczko
do rąk, mleczko kąpielowe, mleczko kosmetyczne, mleczko migdało‑
we do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów ko‑
smetycznych, mleczko oczyszczające do twarzy, mleczko po goleniu,
mleczko po opalaniu, mus do pielęgnacji skóry, musująca piana do
kąpieli, mydełka, mydła, mydła do czyszczenia przedmiotów wyko‑
nanych ze skóry, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła do pielę‑
gnacji ciała, mydła do prania, mydła do rąk, mydła do twarzy, mydła
do użytku domowego, mydła do użytku osobistego, mydła granulo‑
wane, mydła i żele, mydła karbolowe, mydła kosmetyczne, mydła
nielecznicze, mydła perfumowane, mydła przeciwpotowe do stóp,
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, mydła w żelu, mydła z gąbką
roślinną [luffą], mydło alkaliczne, mydło aloesowe, mydło [deter‑
gent], mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło do kąpieli,
mydło do skóry, mydło migdałowe, mydło niewymagające użycia
wody, mydło perfumowane, mydło pielęgnacyjne, mydło pod prysz‑
nic, mydło przemysłowe, mydło w listkach do użytku osobistego, my‑
dło w płynie do kąpieli stóp, mydło w płynie do mycia naczyń, nakle‑
jane ozdoby do paznokci, naklejki do ozdabiania ciała, namaczanie
prania [środki do-], nasączone chusteczki do oczyszczania [nieleczni‑
cze, do użytku osobistego], nasączone chusteczki do użytku kosme‑
tycznego, nasączone ściereczki do polerowania, naturalne olejki do
celów oczyszczających, naturalne olejki eteryczne, naturalne pasty
do podłóg, naturalne środki perfumeryjne, naturalne woski do pod‑
łóg, nawilżacze do skóry, nawilżacze skóry, nawilżające balsamy do
ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], nawilża‑
jące kremy do skóry [kosmetyki], nawilżane chusteczki kosmetyczne,
nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nawilża‑
ne chusteczki nasączone środkiem oczyszczającym, nawilżane od‑
świeżające chusteczki kosmetyczne, nawilżane ręczniki papierowe
do rąk nasączane balsamem kosmetycznym, neutralizatory do trwa‑
łej ondulacji, nielecznicze antyperspiranty, nielecznicze balsamy,
nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze balsamy do skóry, nie‑
lecznicze balsamy do ust, nielecznicze koncentraty do kąpieli, nie‑
lecznicze kremy do ciała, nielecznicze kremy do kąpieli, nielecznicze
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kremy do kuracji skóry głowy, nielecznicze kremy do skóry, nieleczni‑
cze kremy do stóp, nielecznicze kremy oczyszczające, nielecznicze
kremy pod oczy, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze
mleczka, nielecznicze mleczka do skóry, nielecznicze mydła toaleto‑
we, nielecznicze olejki do rąk, nielecznicze olejki pod prysznic, nie‑
lecznicze pasty do zębów, nielecznicze peelingi do twarzy, nieleczni‑
cze perełki do kąpieli, nielecznicze pianki do kąpieli, nielecznicze
płukanki do irygacji, nielecznicze płukanki stomatologiczne, nielecz‑
nicze płyny do kąpieli, nielecznicze płyny do oczyszczania skóry, nie‑
lecznicze płyny do płukania ust, nielecznicze płyny do włosów, nie‑
lecznicze płyny stymulujące do skóry, nielecznicze preparaty do
pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji stóp, nielecz‑
nicze preparaty do pielęgnacji urody, nielecznicze preparaty do ma‑
sażu, nielecznicze preparaty do pielęgnacji włosów do celów kosme‑
tycznych, nielecznicze preparaty do łagodzenia oparzeń słonecznych,
nielecznicze preparaty do namaczania stóp, nielecznicze preparaty
do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do pielęgnacji ust, nie‑
lecznicze preparaty toaletowe, nielecznicze produkty do pielęgnacji
niemowląt, nielecznicze produkty do pielęgnacji twarzy, nieleczni‑
cze produkty ochronne do ust, nielecznicze produkty powlekające
usta, nielecznicze produkty toaletowe, nielecznicze proszki do ką‑
pieli, nielecznicze serum do skóry, nielecznicze sole do kąpieli, nie‑
lecznicze spraye do jamy ustnej, nielecznicze środki do mycia zębów,
nielecznicze środki do namaczania ciała, nielecznicze środki nawilża‑
jące, nielecznicze środki oczyszczające w kremie, nielecznicze szam‑
pony do włosów, nielecznicze żele do kąpieli, nieleczniczy krem do
twarzy, nieleczniczy krem na wysypkę pieluszkową, nieleczniczy pu‑
der do ciała, nieleczniczy puder do twarzy, niemedyczne płyny do
płukania jamy ustnej, niemedyczne płyny do płukania jamy ustnej
dla zwierząt, niemedyczne preparaty do kąpieli, obuwie (pasty do-),
obuwie (wosk do-), oczyszczające maseczki do twarzy, odkamienia‑
cze do użytku domowego, odplamiacz, odświeżacze do skóry, od‑
świeżacze do ust w postaci patyczków do żucia z ekstraktów z brzo‑
zy, odświeżacze oddechu, odświeżacze oddechu dla zwierząt,
odświeżacze oddechu, nie do celów medycznych, odświeżacze za‑
pachów dla zwierząt, odżywczy wosk do włosów, odżywka do wło‑
sów dla dzieci, odżywki do paznokci, odżywki do skórek wokół pa‑
znokci, odżywki do skóry głowy w formie sprayu, odżywki do ust,
odżywki do włosów, odżywki do włosów dla niemowląt, odżywki do
włosów w kostce, odżywki nawilżające do włosów, odżywki pielę‑
gnacyjne do włosów, odżywki stosowane na włosy, odżywki utwar‑
dzające do paznokci [kosmetyki], oleje czyszczące, olejek bergamo‑
towy, olejek do kąpieli, olejek do skórek wokół paznokci, olejek do
układania włosów, olejek do włosów, olejek golteriowy, olejek jaśmi‑
nowy, olejek lawendowy, olejek lawendowy do użytku kosmetyczne‑
go, olejek miętowy surowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek
różany do celów kosmetycznych, olejek sosnowy, olejek terpentyno‑
wy [preparat odtłuszczający], olejek ułatwiający czesanie, olejek
z drzewa herbacianego, olejki blokujące promieniowanie słoneczne
[kosmetyki], olejki cytronelowe do użytku kosmetycznego, olejki de‑
stylowane do pielęgnacji urody, olejki do aromaterapii [do użytku
kosmetycznego], olejki do brody, olejki do celów kosmetycznych,
olejki do celów perfumeryjnych, olejki do ciała, olejki do ciała i twa‑
rzy, olejki do ciała [kosmetyki], olejki do ciała w sprayu, olejki do go‑
lenia, olejki do kąpieli do celów kosmetycznych, olejki do kąpieli
i pod prysznic [nielecznicze], olejki do kąpieli nielecznicze, olejki do
masażu, olejki do masażu ciała, olejki do masażu, nielecznicze, olejki
do masażu twarzy, olejki do odżywiania włosów, olejki do opalania,
olejki do opalania do celów kosmetycznych, olejki do opalania [ko‑
smetyki], olejki do perfum i zapachów, olejki do pielęgnacji skóry
[nielecznicze], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do twarzy,
olejki do włosów, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, olejki
eteryczne, olejki eteryczne cytronowe, olejki eteryczne cytrynowe,
olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, olejki eteryczne do stosowania
w aromaterapii, olejki eteryczne do użytku w gospodarstwie domo‑
wym, olejki eteryczne do użytku w procesach produkcyjnych, olejki
eteryczne do użytku w odświeżaczach powietrza, olejki eteryczne do
użytku osobistego, olejki eteryczne do użytku przemysłowego, olejki
eteryczne do użytku w produkcji wyrobów zapachowych, olejki ete‑
ryczne jako zapachy do prania, olejki eteryczne na kojenie nerwów,
olejki eteryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki eteryczne
z cytryny, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki eteryczne
z drzewa sandałowego, olejki eukaliptusowe do użytku kosmetycz‑
nego, olejki i płyny do masażu, olejki kąpielowe do pielęgnacji wło‑
sów, olejki kosmetyczne do naskórka, olejki mineralne [kosmetyki],
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olejki naturalne do celów kosmetycznych, olejki naturalne do per‑
fum, olejki nielecznicze, olejki oczyszczające, olejki perfumowane do
pielęgnacji skóry, olejki perfumowane do produkcji preparatów ko‑
smetycznych, olejki pimentowe, olejki po opalaniu [kosmetyki], olej‑
ki rozmarynowe do użytku kosmetycznego, olejki sosnowe do czysz‑
czenia podłóg, olejki toaletowe, olejki zapachowe, olejki zapachowe
wydzielające aromaty przy podgrzewaniu, oliwki dla niemowląt,
oliwki do kąpieli, ołówki do brwi, ołówki do makijażu, ołówki do po‑
wiek, ołówki kosmetyczne, ołówki kosmetyczne do policzków, ołów‑
ki [kredki] kosmetyczne, opakowania uzupełniające do dozowników,
zawierające produkty do mycia ciała, opakowania uzupełniające do
dozowników zawierające krem do twarzy, opakowania uzupełniające
do dozowników żelu pod prysznic, opakowania uzupełniające do do‑
zowników kosmetyków, opakowania uzupełniające do dozowników
zawierające szampon, opakowania uzupełniające do dozowników,
zawierające produkty do utrwalania włosów, opakowania uzupełnia‑
jące do dozowników, zawierające mydło do rąk, ostrzenie (środki do), otręby ryżowe do wygładzania skóry [arai‑nuka], pałeczki zapacho‑
we, palety błyszczyków do ust, papier do polerowania, papier
ścierny, papier ścierny do ostrzenia ołówków do rysowania, papier
ścierny do paznokci, papier ścierny szmerglowy do paznokci, papier
ścierny szmerglowy, papier ścierny w arkuszach, papierowe ręczniki
do rąk nasączone kosmetykami, papierowe ręczniki do rąk nasączo‑
ne środkami czyszczącymi, papiery ścierne, parkiety (wosk do-), pa‑
ski do wybielania zębów nasączone preparatami do wybielania zę‑
bów [kosmetyki], paski odświeżające oddech, paski ścierne, paski
wybielające zęby, paski z woskiem do usuwania owłosienia, pasta do
butów, pasta do podłogi, pasta do stylizacji włosów, pasta do zębów,
pasta do zębów w formie tabletek twardych, pasta do zębów w po‑
staci stałej, w formie sypkiej, pasta kosmetyczna do nakładania na
twarz w celu przeciwdziałania świeceniu się skóry, pasty do butów,
pasty do czyszczenia butów, pasty do mebli, pasty do obuwia, pasty
do pasków do ostrzenia brzytwy, pasty do skór, pasty i kremy do bu‑
tów, pasty płynne do podłóg, pasty ścierne, pasty wybielające do
zębów, patyczki z watą do celów kosmetycznych, paznokci (lakiery
do-), paznokci (preparaty do polerowania-), peeling do stóp, peelingi
do twarzy [kosmetyki], peelingi złuszczające do celów kosmetycz‑
nych, peelingi złuszczające do ciała, peelingi złuszczające do stóp,
peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do twarzy, perełki
zawierające kosmetyki do kąpieli, perfumeryjne (produkty-), perfu‑
meryjne (produkty-), esencjonalne (olejki-), perfumeryjny olejek mię‑
towy, perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], perfu‑
mowane balsamy [preparaty toaletowe], perfumowane kosmetyki
w aerozolu do ciała, perfumowane mieszanki suszonych ziół i kwia‑
tów (potpourri), perfumowane mydła, perfumowane płyny pielę‑
gnacyjne do ciała, perfumowane saszetki, perfumowane wody toale‑
towe, perfumowany puder [do użytku kosmetycznego], perfumy,
perfumy do ceramiki, perfumy do tektury, perfumy do zastosowań
przemysłowych, perfumy o zapachu drewna cedrowego, perfumy
w płynie, perfumy w postaci stałej, piana do kąpieli, pianka do czysz‑
czenia, pianka do golenia, pianka do kąpieli dla niemowląt, pianka do
stylizacji, pianka do włosów, pianka oczyszczająca, pianka pod prysz‑
nic i do kąpieli, pianki do golenia, pianki do oczyszczania ciała, pianki
do stylizacji włosów, pianki do włosów, pianki kosmetyczne zawiera‑
jące środki chroniące przed słońcem, pianki [kosmetyki], pianki
ochronne do włosów, pianki oczyszczające, pianki oczyszczające do
skóry, pianki pod prysznic, pianki [przybory toaletowe] do stylizacji
włosów, piany do kąpieli, piasek ścierny, pieniące się płyny do kąpieli,
pieniące się żele do kąpieli, pilniczki kartonowe, piperonal do użytku
kosmetycznego, piżmo (naturalne), piżmo syntetyczne, piżmo [wyro‑
by perfumeryjne], plastry kosmetyczne zawierające środek chronią‑
cy przed słońcem i blokujący promieniowanie słoneczne do stoso‑
wania na skórze, płatki kąpielowe, płatki oczyszczające nasączone
preparatami toaletowymi, płatki oczyszczające nasączone kosmety‑
kami, płótno szmerglowe, płótno z nasypem szklanym [płótno ścier‑
ne], płukanki do oczu, nie do celów medycznych, płukanki do wło‑
sów [do użytku kosmetycznego], płukanki do włosów [szampon
z odżywką], płyn do czyszczenia zębów, płyn do golenia, płyn do ką‑
pieli, płyn do mycia naczyń, płyn do twarzy, płyn tonizujący do twa‑
rzy, ciała i rąk, płynne detergenty do zmywarek, płynne kremy [ko‑
smetyki], płyny czyszczące do czcionek maszyn do pisania, płyny do
aromaterapii, płyny do ciała z błyszczącymi drobinkami, płyny do
czyszczenia, płyny do czyszczenia obiektywu aparatu, płyny do
czyszczenia przedniej szyby samochodowej, płyny do czyszczenia
zębów, płyny do demakijażu, płyny do golenia, płyny do kąpieli
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w pianie, płyny do kąpieli w pianie dla niemowląt, płyny do kuracji
wzmacniających włosy, płyny do mycia, płyny do mycia twarzy [ko‑
smetyki], płyny do oczu, płyny do oczyszczania skóry, płyny do on‑
dulacji włosów, płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do pie‑
lęgnacji twarzy i ciała, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do
płukania jamy ustnej, płyny do płukania jamy ustnej, nie do użytku
medycznego, płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny
do prania, płyny do prania chemicznego, płyny do przemywania po‑
chwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny do stóp nielecz‑
nicze, płyny do stylizacji, płyny do stylizacji włosów, płyny do szoro‑
wania, płyny do trwałej ondulacji, płyny do twarzy [kosmetyki],
płyny do układania włosów, płyny do włosów, płyny do włosów i cia‑
ła, płyny koloryzujące do włosów, płyny kosmetyczne do demakija‑
żu, płyny kosmetyczne przed goleniem, płyny ochronne do włosów,
płyny oczyszczające, płyny pielęgnacyjne, płyny pielęgnacyjne do
włosów, płyny po goleniu, płyny redukujące zmarszczki wokół oczu,
podchloryn potasu [woda z javelle], podkład do makijażu, podkład
w kremie, podkład w płynie [mizu‑oshiroi], podkłady do lakierów do
paznokci, podkłady do makijażu, podkłady do paznokci [kosmetyki],
podkłady kosmetyczne do twarzy, podłogi (wosk do-), poduszki aro‑
materapeutyczne zawierające potpourri w saszetkach tkaninowych,
poduszki nasączone substancjami zapachowymi, poduszki nasączo‑
ne substancjami perfumowanymi, poduszki wypełnione substancja‑
mi perfumowanymi, poduszki wypełnione substancjami zapacho‑
wymi, pojemniki z substancjami zapachowymi, pokojowe spraye
zapachowe, polepszacze smaku do żywności [olejki eteryczne], pole‑
rowanie (środki do-), polerowanie (woski do-), pomadki do ust, po‑
mady do celów kosmetycznych, pomady do włosów, popiół wulka‑
niczny do czyszczenia, potpourri (mieszanki zapachowe ziół
i kwiatów), powietrze sprężone w puszce do czyszczenia i odkurza‑
nia, powłoki do nadawania kształtu paznokciom u rąk, prasowany
puder do twarzy, preparaty antystatyczne do celów domowych, pre‑
paraty aromaterapeutyczne, preparaty blokujące promieniowanie
słoneczne [kosmetyki], preparaty blokujące promieniowanie sło‑
neczne, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego,
preparaty chemiczne do prania, preparaty czyszczące do czyszcze‑
nia rur kanalizacyjnych, preparaty czyszczące do dywanów, prepara‑
ty czyszczące do kamieniarki, preparaty czyszczące do piekarników,
preparaty czyszczące do stosowania na płytkach, preparaty czysz‑
czące do samochodów, preparaty czyszczące do skóry [materiału],
preparaty czyszczące do użytku osobistego, preparaty czyszczące,
którymi nasączone są myjki, preparaty czyszczące w postaci pianek,
preparaty do barwienia włosów, preparaty do ciała w sprayu, prepa‑
raty do czyszczenia szkła, preparaty do czyszczenia zębów, prepara‑
ty do czyszczenia tapet, preparaty do czyszczenia podłóg, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do czyszczenia tkanin,
preparaty do czyszczenia i nabłyszczania liści roślin, preparaty do
czyszczenia i polerowania skóry i butów, preparaty do czyszczenia
i odświeżania, preparaty do czyszczenia zębów przeznaczone do żu‑
cia, preparaty do czyszczenia nosa do celów higieny osobistej, pre‑
paraty do demakijażu, preparaty do demakijażu oczu, preparaty do
depilacji, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do falowania
i kręcenia włosów, preparaty do golenia, preparaty do higieny intym‑
nej lub do celów dezodorujących [przybory toaletowe], preparaty do
kąpieli, preparaty do kąpieli dla zwierząt, preparaty do kąpieli i pod
prysznic, preparaty do kąpieli nie zawierające substancji leczniczych,
preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty do kąpieli w pianie, pre‑
paraty do koloryzacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, prepa‑
raty do kuracji paznokci, preparaty do kuracji włosów, preparaty do
makijażu twarzy i ciała, preparaty do mycia do użytku domowego,
preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do mycia przednich
szyb samochodowych, preparaty do mycia rąk, preparaty do mycia
włosów, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty do na‑
błyszczania owoców, preparaty do nadawania połysku, preparaty do
neutralizacji włosów, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej [ko‑
smetyczne], preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, preparaty do
ochrony przeciwsłonecznej do użytku kosmetycznego, preparaty do
ochrony włosów przed słońcem, preparaty do oczyszczania rur od‑
pływowych, preparaty do odbarwiania, preparaty do odnawiania
i polerowania, preparaty do odświeżania dywanów, preparaty do
odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, pre‑
paraty do odtłuszczania, inne niż do użytku w procesach produkcyj‑
nych, preparaty do odymiania [perfumy], preparaty do ondulacji na
zimno, preparaty do opalania, preparaty do opalania w sprayu z fil‑
trem przeciwsłonecznym, preparaty do pedicure, preparaty do pielę‑
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gnacji zębów, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do pielę‑
gnacji skóry usuwające zmarszczki, preparaty do pielęgnacji tkanin,
preparaty do pielęgnacji włosów, nie do celów medycznych, prepa‑
raty do pielęgnacji brody, preparaty do pielęgnacji włosów, prepara‑
ty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji zwierząt, preparaty
do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do polerowania, pre‑
paraty do polerowania pielęgnujące drewno, preparaty do polero‑
wania protez dentystycznych, preparaty do prania, preparaty do
prania chemicznego, preparaty do prania przyciągające brud, prepa‑
raty do prania przyciągające barwniki, preparaty do prostowania
włosów, preparaty do przetykania zlewu, preparaty do rozjaśniania
włosów, preparaty do rozjaśniania skóry, preparaty do samoopalania
[kosmetyki], preparaty do skręcania włosów, preparaty do stosowa‑
nia przed goleniem, preparaty do sztucznego opalania, preparaty do
trwałej ondulacji, preparaty do udrażniania rur, preparaty do układa‑
nia włosów, preparaty do układania włosów o długotrwałym działa‑
niu [texturizer], preparaty do usuwania kamienia kotłowego do ce‑
lów gospodarstwa domowego, preparaty do usuwania klejów,
preparaty do usuwania plam do artykułów gospodarstwa domowe‑
go, preparaty do usuwania pleśni, preparaty do usuwania powłok
podłogowych, preparaty do usuwania tłuszczu, preparaty do usuwa‑
nia wosku, preparaty do usuwania wosku z podłóg, preparaty do
włosów, preparaty do wybielania, preparaty do wybielania skóry,
preparaty do wybielania skóry zwierzęcej, preparaty do wybielania
skóry [kosmetyki], preparaty do wywabiania plam, preparaty do
wzmacniania paznokci, preparaty do zmywania naczyń, preparaty
do zmywania twarzy, preparaty fitokosmetyczne, preparaty higie‑
niczne w postaci środków toaletowych, preparaty i produkty do pie‑
lęgnacji futra, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, pre‑
paraty kolagenowe do zastosowań kosmetycznych, preparaty
koloryzujące do celów kosmetycznych, preparaty koloryzujące do
brwi, preparaty kosmetyczne chroniące przed promieniowaniem
słonecznym, preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, pre‑
paraty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do przyspie‑
szania schnięcia lakieru na paznokciach, preparaty kosmetyczne do
włosów i skóry głowy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji jamy
ustnej i zębów, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, prepara‑
ty kosmetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do odnowy skó‑
ry, preparaty kosmetyczne do samoopalania, preparaty kosmetycz‑
ne do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do oczyszczania
skóry, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosme‑
tyczne do skóry suchej, do stosowania w ciąży, preparaty kosmetycz‑
ne do ujędrniania biustu, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twa‑
rzy, preparaty kosmetyczne do pod prysznic, preparaty kosmetyczne
do kąpieli i prysznicowe, preparaty kosmetyczne minimalizujące
zmarszczki do użytku miejscowego na twarzy, preparaty kosmetycz‑
ne o działaniu wyszczuplającym, preparaty kosmetyczne po goleniu,
preparaty kosmetyczne powstrzymujące odrastanie owłosienia, pre‑
paraty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty kosme‑
tyczne zabezpieczające skórę przed oparzeniem słonecznym, prepa‑
raty likwidujące opuchliznę i cienie pod oczami, preparaty myjące,
preparaty myjące do pojazdów, preparaty myjące do użytku osobi‑
stego, preparaty nabłyszczające do włosów, preparaty nawilżające
do ciała, preparaty nawilżające [kosmetyczne], preparaty nieleczni‑
cze do oczyszczania skóry, preparaty odświeżające oddech do higie‑
ny osobistej, preparaty odtłuszczające do silników, preparaty od‑
tłuszczające do celów domowych, preparaty odtłuszczające na bazie
rozpuszczalnika, preparaty odżywcze do włosów, preparaty odży‑
wiające skórę, preparaty perfumeryjne, preparaty pielęgnacyjne
spowalniające proces starzenia się skóry, preparaty po opalaniu, do
celów kosmetycznych, preparaty pod prysznic, preparaty przeciw‑
potne, preparaty przeciwsłoneczne, preparaty samoopalające [ko‑
smetyki], preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty
ścierne, preparaty ścierne do ciała, preparaty ścierne do polerowa‑
nia, preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, prepa‑
raty szlifujące do półprzewodników, preparaty toaletowe, preparaty
w aerozolu do golenia, preparaty w aerozolu do stosowania miejsco‑
wego na skórę do celów kosmetycznych, preparaty wybielające, pre‑
paraty wybielające do użytku domowego, preparaty wybielające do
zębów, preparaty wybielające [odbarwiacze] do celów domowych,
preparaty wygładzające i prostujące włosy, preparaty wygładzające
[krochmal], preparaty zapachowe, preparaty zapachowe do po‑
mieszczeń, preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi],
preparaty złuszczające do oczyszczania skóry [peelingi], preparaty
złuszczające do twarzy do użytku kosmetycznego, preparaty zmięk‑
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czające [kosmetyki], produkty do golenia w płynie, produkty do ma‑
kijażu brwi w postaci ołówków i proszków, produkty do makijażu do
twarzy i ciała, produkty do mycia rąk, produkty do ochrony farbowa‑
nych włosów, produkty do odświeżania oddechu w sprayu, produkty
do perfumowania pomieszczeń, produkty do pielęgnacji farbowa‑
nych włosów, produkty do pielęgnacji skóry zwierząt, produkty do
udrażniania odpływów i zlewów, produkty do układania włosów dla
mężczyzn, produkty do usuwania farby z włosów, produkty do usuwa‑
nia plam, produkty do wysuszania włosów do użytku kosmetycznego,
produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycz‑
nego, produkty kolorowe do policzków, produkty kosmetyczne do
ochrony ust, produkty kosmetyczne w postaci aerozolu do pielęgnacji
skóry, produkty perfumeryjne, produkty poprawiające teksturę skóry,
produkty powlekające usta [kosmetyki], produkty przeciwsłoneczne
do ust [kosmetyki], produkty utrwalające do włosów, produkty wodo‑
odporne z filtrem przeciwsłonecznym, produkty z mydła, prokola‑
gen do celów kosmetycznych, proszek do czyszczenia zębów, pro‑
szek do mycia włosów, proszek do polerowania paznokci, proszek do
szorowania, proszek do zębów, proszek do zębów w formie pasty,
proszek do zmywarek, proszki do kąpieli, proszki do nadawania
kształtu sztucznym paznokciom, proszki do polerowania, proszki do
prania, proszki do szorowania, przeciwpotowe mydła, przemysłowe
środki ścierne, puder dla niemowląt, puder do brwi, puder do ciała,
puder do makijażu, puder do rąk, puder do twarzy, puder do twarzy
w postaci bibułek z pudrem, puder sypki do makijażu, puder sypki do
twarzy, puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], puder w kre‑
mie do twarzy, pudry do stóp [nielecznicze], pudry do włosów, pudry
w kamieniu [kosmetyki], pumeks, pumeks sztuczny, pumeksy do cia‑
ła, pumeksy do użytku osobistego, puszki bawełniane do celów ko‑
smetycznych, rdza (preparaty do usuwania-), rdzy (preparaty do usu‑
wania-), rękawice ścierne, rolki ścierne, roślinne olejki eteryczne, róż,
róż do ust, róż do twarzy, róż kremowy, róż polerski, róż w kremie, róż
w płynie, róż w sztyfcie, róże, róże kosmetyczne, rozjaśniacze do pa‑
znokci, rozjaśniacze do włosów, rozpuszczalniki alkoholowe będące
preparatami czyszczącymi, rozpuszczalniki do usuwania lakierów,
rozpuszczalniki do usuwania farb, rozpuszczalniki odtłuszczające,
inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, rozpylacze zapacho‑
we do bielizny [aerozole], rozpylacze zapachowe do pomieszczeń,
roztwory czyszczące do dentystycznych ultradźwiękowych urzą‑
dzeń sterylizacyjnych, roztwory do czyszczenia szkieł okularów, roz‑
twory do szorowania, roztwory do usuwania powłok malarskich, roz‑
twory mydła, roztwory o właściwościach szorujących, rzęsy, rzęsy
sztuczne, safrol, saszetki perfumowane, saszetki z potpourri do wkła‑
dania do poduszek do aromaterapii, saszetki zapachowe, saszetki
zapachowe do bielizny, saszetki zapachowe do poduszeczek na oczy,
ściereczka do wycierania szkła, ściereczki do czyszczenia nasączone
preparatami do polerowania, ściereczki nasączane detergentami, do
czyszczenia, ściereczki nasączone preparatem czyszczącym do
czyszczenia okularów, ściereczki nasączone środkiem do zmywania
naczyń, ściereczki nasączone środkiem czyszczącym do czyszczenia
okularów, serum do celów kosmetycznych, serum do pielęgnacji
włosów, serum do twarzy do celów kosmetycznych, serum do ukła‑
dania włosów, serum do włosów, serum pielęgnacyjne, serum zapo‑
biegające starzeniu się, skóra [preparaty kosmetyczne do pielęgna‑
cji-], skóra (środki do konserwacji-) [pasty], skrobie naturalne do
prania, smoła szewska, soda kaustyczna, soda krystaliczna do czysz‑
czenia, soda wybielająca, sole do kąpieli, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, sole pod prysznic, nie do celów medycznych,
sole wybielające, sole zapachowe do kąpieli, spraye antystatyczne
do odzieży, spraye do ciała, spraye do ciała [nielecznicze], spraye do
jamy ustnej, nie do celów medycznych, spraye do obuwia, spraye do
utrwalania makijażu, spraye zapachowe do odświeżania tkanin, spry‑
skiwacze szyb samochodowych (płyny do-), środek do czyszczenia
czajników, środek do czyszczenia mebli, środek do mycia rąk, środek
do polerowania chromu, środek do polerowania mebli, środek do
usuwania kleju do charakteryzacji, środek do usuwania wosku z pod‑
łóg, środek zmiękczający do tkanin, środki czyszczące do celów go‑
spodarstwa domowego, środki czyszczące, środki czyszczące do hi‑
gieny intymnej, nielecznicze, środki czyszczące do kamienia, środki
czyszczące do metalu, środki czyszczące do szczoteczek i pędzelków
kosmetycznych, środki czyszczące do szkła, środki czyszczące do
usuwania plam, środki czyszczące do zamrażarek, środki czyszczące
do użytku domowego, środki czyszczące w aerozolu do odświeżania
sportowych ochraniaczy do ust, środki czyszczące w sprayu do użyt‑
ku domowego, środki czyszczące w sprayu do tekstyliów, środki de‑
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pilujące, środki do czyszczenia chromu, środki do czyszczenia do
użytku w hodowli inwentarza żywego, środki do czyszczenia dywa‑
nów, środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, środki do czyszczenia
kuwet, środki do czyszczenia liści roślin, środki do czyszczenia obu‑
wia [preparaty], środki do czyszczenia okien w formie rozpylacza,
środki do czyszczenia opon o białych bokach, środki do czyszczenia
pojazdów, środki do czyszczenia rąk, środki do czyszczenia tapicerki,
środki do czyszczenia toalet, środki do czyszczenia zębów w formie
gumy do żucia, środki do czyszczenia zębów, środki do czyszczenia
zębów i płyny do płukania jamy ustnej, środki do czyszczenia zębów
przeznaczone do żucia, środki do demakijażu, środki do demakijażu
oczu, środki do higieny jamy ustnej, środki do konserwacji skóry [pa‑
sty], środki do makijażu oczu, środki do mikrodermabrazji, środki do
mycia owoców i warzyw, środki do mycia rak, środki do mycia szkła,
środki do mycia zębów, środki do nadawania połysku samochodom,
środki do namaczania do kąpieli do użytku kosmetycznego, środki
do namaczania prania, środki do nawilżania włosów, środki do
oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki do oczyszczania skóry
twarzy, środki do pielęgnacji skóry zwierzęcej, środki do pielęgnacji
włosów, środki do pielęgnacji zębów dla zwierząt, środki do płukania
do prania, środki do płukania do zmywarek, środki do płukania do
zmywarek do naczyń, środki do polerowania, środki do polerowania
instrumentów muzycznych, środki do polerowania opon pojazdów,
środki do polerowania samochodów, środki do polerowania podłóg
i mebli, środki do polerowania skóry, środki do polerowania w aero‑
zolu, środki do prania tkanin, środki do polerowania zębów, środki do
rozjaśniania pasemek na włosach, środki do trwałej ondulacji, środki
do usuwania brzydkiego zapachu zwierząt domowych, środki do
usuwania kamienia, środki do usuwania kryształów soli, środki do
usuwania makijażu, środki do usuwania paznokci żelowych, środki
do usuwania plam, środki do usuwania rdzy, środki do usuwania skó‑
rek wokół paznokci, środki do usuwania warstw wykończeniowych
podłóg, środki do usuwania wosku, środki do usuwania wosku z pod‑
łóg [preparaty do szorowania], środki do zmywania naczyń, środki
konserwujące do skóry, środki nadające połysk do czyszczenia okien,
środki nawilżające do twarzy [kosmetyki], środki nawilżające [kosme‑
tyki], środki nawilżające po opalaniu, środki nawilżające przeciwdzia‑
łające starzeniu się skóry, środki nawilżające przeciw starzeniu się do
użytku jako kosmetyki, środki ochronne do prania, środki oczyszcza‑
jące do skóry [nielecznicze], środki oczyszczające skórę, środki od‑
świeżające powietrze [zapachowe], środki perfumeryjne i zapacho‑
we, środki polepszające działanie detergentów, środki pomagające
rozczesywać splątane włosy, środki przeciwsłoneczne z filtrem
ochronnym, środki rozjaśniające do tkanin, środki rozjaśniające do
włosów, środki ścierne i polerskie, środki stosowane po goleniu,
środki toaletowe, środki ułatwiające suszenie do zmywarek naczyń,
środki usuwające farbę, środki usztywniające i nadające gładkość
praniu [ułatwiające prasowanie], środki w aerozolu do obuwia, środki
wspomagające płukanie, stosowane podczas prania ubrań, środki
wybielające stosowane w pralnictwie (ultramaryna), środki wygła‑
dzające i nadające praniu połysk, środki wyszczuplające [kosmetyki],
inne niż do celów medycznych, środki z dezodorantem do czyszcze‑
nia kuwet, środki zapachowe do celów domowych, środki zapacho‑
we do pomieszczeń, środki zapachowe do samochodów, środki
złuszczające skórę, środki zmiękczające, środki zmiękczające do ce‑
lów pralniczych, środki zmiękczające do prania, środki zmiękczające
do skóry, środki zmiękczające do tkanin, środki zmiękczające do wło‑
sów, środki zmiękczające skórę [emolienty], środki zmiękczające skó‑
rę [nielecznicze], środki zmiękczające skórki przy paznokciach, sub‑
stancje aromatyczne do zapachów, substancje czyszczące do użytku
domowego, substancje do szorowania, substancje do usuwania graf‑
fiti, substancje zapachowe do użytku osobistego, suche szampony,
suflety do ciała, świece do masażu do celów kosmetycznych, synte‑
tyczne detergenty do ubrań, syntetyczne produkty perfumeryjne,
szampon do włosów, szampon w piance dla niemowląt, szampony,
szampony dla niemowląt, szampony dla zwierząt, szampony dla
zwierząt domowych, szampony dla zwierząt domowych [nieleczni‑
cze preparaty do pielęgnacji], szampony dla zwierząt [nielecznicze
preparaty pielęgnacyjne], szampony do ciała, szampony do czysz‑
czenia dywanów, szampony do mycia samochodów, szampony do
pojazdów, szampony do użytku osobistego, szampony do włosów,
szampony do włosów dla ludzi, szampony koloryzujące, szampony
nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, szampony przeciwłupie‑
żowe, nie do celów leczniczych, szampony w kostkach, szampony
z odżywką do włosów, szampony zmiękczające, szewska (smoła-),
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szewski (wosk-), szlifowanie (środki do-), szmatki impregnowane de‑
tergentem do czyszczenia obiektywu aparatu, szmergiel, szmergiel
(papier ścierny), szminki blokujące promieniowanie słoneczne [ko‑
smetyki], szminki do ust, szminki w kremie do ust, sztuczna krew [te‑
atralna], sztuczne brwi, sztuczne brwi samoprzylepne, sztuczne pa‑
znokcie, sztuczne paznokcie do celów kosmetycznych, sztuczne
paznokcie do stóp, sztuczne paznokcie wykonane z metali szlachet‑
nych, sztyfty do golenia [preparaty], sztyfty kryjące, tabletki do zmy‑
warek, tabletki wybarwiające do użytku osobistego w wykrywaniu
kamienia nazębnego, talk do ciała, talk, do użytku toaletowego, talk
kosmetyczny, talk perfumowany, talk w proszku dla niemowląt, nie‑
leczniczy, talki do ciała, tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych,
terpentyna do odtłuszczania, terpentyna do usuwania plam z tłusz‑
czu, terpeny [olejki eteryczne], tipsy, tipsy [kosmetyki], tkaniny (środ‑
ki do zmiękczania-), tlenek glinu [materiał ścierny], tłuszcze do celów
kosmetycznych, toaletowa (woda-), tonik do włosów, tonik do wło‑
sów [nieleczniczy], toniki do rozpylania, toniki do skóry, toniki do skó‑
ry nielecznicze, toniki do twarzy [kosmetyki], toniki do użytku ko‑
smetycznego, toniki do włosów, toniki kosmetyczne do ciała, toniki
kosmetyczne do twarzy, toniki [kosmetyki], tusz do brwi, tusze do
rzęs, uniwersalne waciki bawełniane do użytku osobistego, uniwer‑
salny proszek do szorowania, utwardzacze do paznokci, waciki do
celów kosmetycznych, wanilina syntetyczna [artykuły perfumeryj‑
ne], waniliowe środki perfumeryjne, wata do celów kosmetycznych,
wata kosmetyczna, wazelina kosmetyczna, węglik krzemu [materiał
ścierny], węgliki metali [materiały ścierne], wielofunkcyjne preparaty
kosmetyczne do skóry, wkłady do elektrycznych dozowników zapa‑
chów do pomieszczeń, wkłady do nieelektrycznych dozowników za‑
pachów do pomieszczeń, włosy (farby do-), woda kolońska, woda
kwiatowa, woda lawendowa, woda perfumowana, woda toaletowa,
woda toaletowa zawierająca olej z mieliznówki chińskiej, woda utle‑
niona do celów kosmetycznych, woda utleniona do włosów, woda
zapachowa do bielizny, wodorosty do zastosowań w kosmetologii,
wody kolońskie, wody mineralne w sprayu do celów kosmetycznych,
wosk do butów, wosk do depilacji, wosk do karoserii samochodów ze
szczeliwem do farb, wosk do parkietów, wosk do podłóg, wosk do
polerowania, wosk do wąsów, wosk do włosów, wosk karnauba do
samochodów, wosk krawiecki, wosk krawiecki i szewski, wosk poler‑
ski, wosk pralniczy, wosk samochodowy, wosk szewski, woski do de‑
pilacji, woski do epilacji, woski do masażu, woski do układania wło‑
sów, woski samochodowe, żel z aloesem do celów kosmetycznych,
żel pod prysznic i do kąpieli, żel po goleniu, żel do paznokci, żel do
kąpieli, żel do brwi, zboża do oczyszczania twarzy, zasypki do twarzy,
zasypki do ciała [talk], zapachy, zapachowe woski, zapachowe szyszki
sosnowe, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, zapachowe
kremy do ciała, zapachowe kamienie ceramiczne, wzmacniające pre‑
paraty kosmetyczne do ujędrniania skóry, wywabiacze plam zosta‑
wianych przez zwierzęta domowe, wywabiacze plam [preparaty],
wymienne wkłady pudru do puderniczek [kosmetyki], wydłużające
tusze do rzęs, wybielające żele dentystyczne, wybielacze stosowane
w pralnictwie, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych,
wybielacze, wybielacz do użytku domowego, żelatyna z wodoro‑
stów do użytku w praniu [funori], żele do ciała, żele do czyszczenia
zębów, żele do demakijażu, żele do golenia, żele do kąpieli i pod
prysznic nie do celów medycznych, żele do masażu, inne niż do ce‑
lów medycznych, żele do opalania, żele do rąk, żele do stylizacji wło‑
sów, żele do twarzy, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], żele do utrwa‑
lania fryzury, żele do użytku kosmetycznego, żele do włosów, żele do
wybielania zębów, żele nawilżające [kosmetyki], żele ochronne do
włosów, żele oczyszczające, żele opóźniające starzenie, żele po opa‑
laniu [kosmetyki], żele pod oczy, żele pod prysznic, żele w sprayu do
układania włosów, żelowe maseczki na oczy, zestaw do trwałej ondu‑
lacji, zestawy do golenia, składające się z kremu do golenia i wody po
goleniu, zestawy do makijażu, zestawy kosmetyków, zestawy pro‑
duktów do higieny jamy ustnej, zioła do kąpieli, zmiękczanie tkanin
(środki do-), zmieszane olejki eteryczne, zmywacze do paznokci,
zmywacze do paznokci [kosmetyki], zmywacze do paznokci w sztyf‑
cie, zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], zmywaki nasączone
mydłem, żrące środki czyszczące, 35 udostępnianie porad dotyczą‑
cych konsumenckich produktów kosmetycznych, usługi reklamowe
w zakresie artykułów kosmetycznych, udzielanie informacji konsu‑
menckich o produktach w zakresie kosmetyków, usługi w zakresie
detalicznej sprzedaży wysyłkowej artykułów kosmetycznych, usługi
sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów ko‑
smetycznych, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą
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subskrybowanych pudełek zawierających kosmetyki, usługi sklepów
detalicznych on‑line związane z produktami kosmetycznymi i pielę‑
gnacyjnymi, usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsu‑
mentów w dziedzinie produktów kosmetycznych, badania marketingo‑
we w dziedzinie kosmetyków, artykułów perfumeryjnych i produktów
do pielęgnacji urody, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamo‑
we i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, usługi w za‑
kresie promocji sprzedaży, usługi w zakresie administrowania sprzeda‑
żą, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi reklamowe
w zakresie sprzedaży towarów, promocja sprzedaży dla osób trze‑
cich, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
reklamowanie produktów za pośrednictwem globalnych sieci kom‑
puterowych [Internet], reklamowanie produktów za pośrednic‑
twem bloga, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na
rzecz osób trzecich, usługi handlu elektronicznego, mianowicie do‑
starczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci teleko‑
munikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi sprzeda‑
ży hurtowej, detalicznej, stacjonarnej, wysyłkowej, świadczonej
online [poprzez Internet] w zakresie kosmetyków i artykułów ko‑
smetycznych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tek‑
stów reklamowych, 41 usługi pisania blogów, publikowanie tek‑
stów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), publikowanie on‑line elektronicznych ksią‑
żek i czasopism.

(111) 316339
(220) 2018 06 11
(210) 486983
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) JANNASZ KAZIMIERZ DRUKARNIA ART, Warszawa, PL.
(540) DRUKARNIA Art
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
26.11.01, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 40 drukowanie, drukowanie książek, drukowanie ulo‑
tek, drukowanie zdjęć, drukowanie offsetowe, drukowanie cyfrowe,
drukowanie 3D, drukowanie ozdobnych wzorów na opakowaniach
prezentów, drukowanie cyfrowo przechowywanych obrazów i zdjęć,
drukowanie, na zamówienie, nazw firm oraz logo na towarach osób
trzecich w celach promocyjnych i reklamowych, oprawa książek,
usługi introligatorskie, twarda oprawa dokumentów, 42 projektowa‑
nie graficzne druków dla przemysłu i reklamy, projektowanie graficz‑
ne, projektowanie wizytówek, projektowanie broszur, projektowanie
plakatów.
(111) 316340
(220) 2018 06 12
(210) 486994
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) SZCZERBAKOWSKA‑BINISZEWSKA KAROLINA, Warszawa, PL.
(540) KRAINA MUZYKI
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, czerwony, jasnozielony,
ciemnozielony, niebieski, szary, brązowy, jasnobrązowy,
pomarańczowy, fioletowy, żółty, różowy, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.11, 03.07.21,
03.07.24, 02.05.01, 02.05.02, 02.05.23, 05.01.01, 05.01.08, 05.01.10,
05.01.16, 22.01.01, 22.01.15, 22.01.21, 22.01.25, 24.17.10, 24.17.13
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(510), (511) 16 książki, podręczniki [książki], materiały szkoleniowe
i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), 41 organizowanie i prowa‑
dzenie warsztatów [szkolenia], usługi z zakresu oświaty [nauczanie].

(111) 316341
(220) 2018 06 12
(210) 487009
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) MEDILAB FIRMA WYTWÓRCZO USŁUGOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) CHLOR‑ CLEAN
(510), (511) 5 środki dezynfekcyjne, środki dezynfekujące do użytku
domowego, środki dezynfekcyjne do celów medycznych, środki sa‑
nitarne do celów medycznych.
(111) 316342
(220) 2018 06 08
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) ROWICKI PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) FY FOREVER YOUNG by Paul Rovicky
(540)

(210) 486901

(531) 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.20, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów za‑
warte w tej klasie: aktówki, teczki, etui na klucze, torebki, torby zaku‑
powe, kuferki, kuferki na kosmetyki, portfele, portmonetki, kosme‑
tyczki, wizytowniki, etui na karty kredytowe, plecaki, smycze, skóry
surowe i skóry zwierzęce, walizy, walizki, torby podróżne, parasolki,
parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże, wyroby rymarskie,
25 odzież, obuwie, nakrycie głowy, paski do spodni damskie oraz
męskie.
(111) 316343
(220) 2018 07 16
(210) 488254
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) WAJDA TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWO‑HANDLOWE TOZAMET, Przeworsk, PL.
(540) TOZAMET
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla
przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny do stabilizacji grun‑
tu, frezarki do nawierzchni (maszyny), rozsiewacze spoiwa.
(111) 316344
(220) 2018 07 16
(210) 488255
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 20
(732) WAJDA TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWO‑HANDLOWE TOZAMET, Przeworsk, PL.
(540) TOZAMET
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, ciemnoszary, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.22, 26.01.01, 26.13.25, 15.07.01
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla
przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny do stabilizacji grun‑
tu, frezarki do nawierzchni (maszyny), rozsiewacze spoiwa.
(111) 316345
(220) 2018 07 16
(210) 488264
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 20
(732) WAJDA TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWO‑HANDLOWE TOZAMET, Przeworsk, PL.

1114

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) TOZAMET
(540)

Kolor znaku: szary, żółty, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.02, 26.03.01, 26.03.05
(510), (511) 7 maszyny rolnicze, do robót ziemnych, budowlane, dla
przemysłu wydobywczego i górnictwa, maszyny do stabilizacji grun‑
tu, frezarki do nawierzchni (maszyny), rozsiewacze spoiwa.
(111) 316346
(220) 2018 07 09
(210) 487975
(151) 2018 11 30
(441) 2018 08 06
(732) RAŹNIEWSKI STANISŁAW, Wrocław, PL.
(540) Polish‑Georgian Chamber of Industry and Commerce
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 03.06.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 promocja stosunków gospodarczych pomiędzy
Rzeczpospolitą Polską a Gruzją, gromadzenie, analizowanie i rozpo‑
wszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą
członków izby, w tym informacji dotyczących sytuacji gospodarczej
w Rzeczpospolitej Polskiej i Gruzji, usługi doradcze i konsultingowe
na rzecz członków izby w zakresie zarządzania działalnością gospo‑
darczą, organizowanie i prowadzenie wystaw oraz targów krajowych
i zagranicznych w celach handlowych i reklamowych, organizowanie
i prowadzenie wystaw oraz targów krajowych i zagranicznych w ce‑
lach biznesowych i promocyjnych, organizowanie imprez krajowych
i zagranicznych do celów handlowych, promocyjnych, reklamowych
i biznesowych, kojarzenie partnerów biznesowych, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pośrednicze‑
nie w kontaktach członków izby i ich potencjalnych kontrahentów, do‑
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo‑
darczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, doradztwo w dziedzinie strategii komuni‑
kacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komu‑
nikacyjnych w reklamie, audyt działalności gospodarczej, informacja
o działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, opracowywanie, udostęp‑
nianie i udzielanie informacji handlowych, usługi informacji bizne‑
sowej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, usługi pośrednictwa w handlu, pośrednictwo w za‑
kresie reklamy, reklama, reklama on
‑line za pośrednictwem sieci
komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, usługi konsul‑
tingowe dotyczące reklamy, sprzedaż nieruchomości, impresariat
w działalności artystycznej, usługi ekspertów w zakresie efektywności
biznesowej, obsługa administracyjna firm na zlecenie, usługi pośred‑
nictwa w handlu, badania opinii publicznej, badania rynkowe, bada‑
nia w zakresie biznesu, badania dotyczące działalności gospodarczej.
zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na
rzecz osób trzecich, usługi konsultingowe w zakresie księgowości
podatkowej, 36 zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w ob‑
rocie nieruchomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości,
informacje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, informa‑
cja o ubezpieczeniach, wycena finansowa w zakresie ubezpieczeń,
bankowości i nieruchomości, pośrednictwo w usługach finansowych,
usługi konsultingowe w zakresie finansów, zarządzanie finansami,
usługi związane z zarządzaniem funduszami, usługi konsultingowe
dotyczące udzielania pożyczek, 39 organizowanie podróży bizne‑
sowych, organizowanie podróży zagranicznych dla celów kultural‑
nych, 41 organizowanie i prowadzenie targów i wystaw krajowych
i zagranicznych w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie
książek, gazet i czasopism, publikowanie on‑line elektronicznych ksią‑
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żek i czasopism, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongre‑
sów, seminariów, sympozjów, szkoleń i warsztatów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, usługi rozrywkowe, doradztwo zawodowe,
tłumaczenia, fotografia, 42 działalność w zakresie specjalistycznego
projektowania, doradztwo w zakresie oprogramowania komputero‑
wego, projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizo‑
wanie oprogramowania komputerowego, instalacja oprogramowania
komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego,
opracowywanie oprogramowania w ramach publikacji oprogramo‑
wania, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradz‑
two w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego,
usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, doradztwo w dziedzinie bezpie‑
czeństwa internetowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa
danych, hosting stron internetowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi architektoniczne, usługi inży‑
nieryjne, opracowywanie projektów technicznych, badania i usługi
naukowe, badania i usługi techniczne, analizy przemysłowe, usługi
badawcze, 45 usługi prawne, porady prawne i zastępstwo procesowe.

(111) 316347
(220) 2018 07 09
(210) 487980
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 06
(732) RAŹNIEWSKI STANISŁAW, Wrocław, PL.
(540) Polsko‑ Gruzińska Izba Przemysłowo‑Handlowa
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 03.06.06
(510), (511) 35 promocja stosunków gospodarczych pomiędzy
Rzeczpospolitą Polską a Gruzją, gromadzenie, analizowanie i rozpo‑
wszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą
członków izby, w tym informacji dotyczących sytuacji gospodarczej
w Rzeczpospolitej Polskiej i Gruzji, usługi doradcze i konsultingowe
na rzecz członków izby w zakresie zarządzania działalnością gospo‑
darczą, organizowanie i prowadzenie wystaw oraz targów krajowych
i zagranicznych w celach handlowych i reklamowych, organizowanie
i prowadzenie wystaw oraz targów krajowych i zagranicznych w ce‑
lach biznesowych i promocyjnych, organizowanie imprez krajowych
i zagranicznych do celów handlowych, promocyjnych, reklamowych
i biznesowych, kojarzenie partnerów biznesowych, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pośrednicze‑
nie w kontaktach członków izby i ich potencjalnych kontrahentów,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go‑
spodarczej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, doradztwo w dziedzinie strategii komuni‑
kacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komu‑
nikacyjnych w reklamie, audyt działalności gospodarczej, informacja
o działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością go‑
spodarczą, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za
pośrednictwem strony internetowej, opracowywanie, udostępnianie
i udzielanie informacji handlowych, usługi informacji biznesowej,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i bizne‑
sowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze‑
dawców towarów i usług, usługi związane z przenoszeniem przed‑
siębiorstw, usługi pośrednictwa w handlu, pośrednictwo w zakresie
reklamy, reklama, reklama on‑line za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, publikowanie tekstów reklamowych, usługi konsultingowe do‑
tyczące reklamy, sprzedaż nieruchomości, impresariat w działalności
artystycznej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
obsługa administracyjna firm na zlecenie, usługi pośrednictwa w han‑
dlu, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, badania dotyczące działalności gospodarczej. zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, usługi konsultingowe w zakresie księgowości podatkowej,
36 zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieru‑
chomościami, organizowanie wynajmu nieruchomości, informacje
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, informacja o ubez‑

Nr 4/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

pieczeniach, wycena finansowa w zakresie ubezpieczeń, bankowości
i nieruchomości, pośrednictwo w usługach finansowych, usługi kon‑
sultingowe w zakresie finansów, zarządzanie finansami, usługi zwią‑
zane z zarządzaniem funduszami, usługi konsultingowe dotyczące
udzielania pożyczek, 39 organizowanie podróży biznesowych, orga‑
nizowanie podróży zagranicznych dla celów kulturalnych, 41 organi‑
zowanie i prowadzenie targów i wystaw krajowych i zagranicznych
w celach kulturalnych i edukacyjnych, wydawanie książek, gazet i cza‑
sopism, publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, szkoleń i warsztatów, organizowanie i prowadzenie kon‑
certów, usługi rozrywkowe, doradztwo zawodowe, tłumaczenia, foto‑
grafia, 42 działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, do‑
radztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, aktualizowanie oprogramowania
komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego, kon‑
serwacja oprogramowania komputerowego, opracowywanie opro‑
gramowania w ramach publikacji oprogramowania, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie projekto‑
wania i rozbudowy sprzętu komputerowego, usługi doradcze w dzie‑
dzinie technologii komputerowej, doradztwo dotyczące bezpieczeń‑
stwa komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowe‑
go, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, hosting stron in‑
ternetowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, usługi architektoniczne, usługi inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych, badania i usługi naukowe, badania i usługi
techniczne, analizy przemysłowe, usługi badawcze, 45 usługi prawne,
porady prawne i zastępstwo procesowe.

(111) 316348
(220) 2018 08 27
(210) 489764
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL.
(540) SANWAX
(510), (511) 1 mieszanki chemiczne do impregnacji wodoodpornej,
4 wosk do użytku w powlekaniu materiałów do pakowania produk‑
tów spożywczych.
(111) 316349
(220) 2018 06 13
(210) 487048
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) MIKUSEK RAFAŁ, Warszawa, PL.
(540) ortopediainfo.pl portal ortopedyczny dla pacjentów
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, biały, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.14, 02.09.22
(510), (511) 41 publikacja artykułów edukacyjnych o tematyce me‑
dycznej, 44 usługi medyczne.
(111) 316350
(220) 2018 06 13
(210) 487053
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) KRAUSE EWA MASSIMO POLI, Częstochowa, PL.
(540) Massimo POLI
(510), (511) 25 obuwie.
(111) 316351
(220) 2018 06 13
(210) 487033
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) GAWLICA DANIEL ANIMATORTEAM, Słupsk, PL.
(540) Junak
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 26.03.12
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(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, zabaw, wy‑
stawianie spektaklów, realizacja spektaklów, pisanie scenariuszy,
organizowanie przyjęć, organizowanie wystaw związanych z kulturą,
organizowanie konkursów, organizowanie balów, obrazy cyfrowe,
organizowanie loterii, wykonywanie mikrofilmów, nagrywanie fil‑
mów, telewizyjne programy rozrywkowe, kinematografia, produkcja
filmów, kreskówek, animacji, przedstawienia teatralne, produkcja ko‑
miksów.

(111) 316352
(220) 2018 06 14
(210) 487085
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AUTOPAY BY BLUE MEDIA
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komór‑
kowymi, 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, oprogra‑
mowanie do smartfonów, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń
przenośnych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania da‑
nych, oprogramowanie komputerowe dotyczące obsługi transakcji
finansowych, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania
komunikacji, oprogramowanie komputerowe do przetwarzania płat‑
ności elektronicznych, oprogramowanie komputerowe do e‑handlu,
oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego umożli‑
wiające użytkownikom dokonywanie elektronicznych transakcji biz‑
nesowych za pośrednictwem światowej sieci komputerowe, oprogra‑
mowanie 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 bezpośred‑
niego, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, marketing
finansowy, marketing internetowy, dostarczanie informacji marke‑
tingowych za pośrednictwem stron internetowych, usługi reklamo‑
we, 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 han‑
dlowych konsumentom, dostarczanie informacji biznesowych i han‑
dlowych 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 ban‑
kowość internetowa, dokonywanie transakcji finansowych, elektro‑
niczne przetwarzanie płatności, elektroniczne przetwarzanie płatno‑
ści za pośrednictwem światowej sieci komputerowej, elektroniczny
transfer środków pieniężnych za pośrednictwem telekomunikacji,
handel walutami i wymiana walut, handel walutami online w czasie
rzeczywistym, komputerowe usługi informacyjne dotyczące zarzą‑
dzania finansami, obsługa płatności, osobiste usługi finansowe, po‑
średnictwo w usługach finansowych, przelewy i transakcje finanso‑
we oraz usługi płatnicze, przetwarzanie płatności elektronicznych,
przetwarzanie płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu
przedpłaconych kart, skomputeryzowane usługi bankowe, skompu‑
teryzowane usługi finansowe, skomputeryzowane usługi dotyczące
danych finansowych, świadczenie usług finansowych za pośrednic‑
twem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, transakcje finan‑
sowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, usłu‑
gi finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą
telefonu, usługi finansowe, usługi finansowania, usługi pośrednictwa
finansowego, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingo‑
we, 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 oprogramowa‑
nia komputerowego, instalacja oprogramowania komputerowego,
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projektowanie systemów informatycznych, projektowanie syste‑
mów informatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie sys‑
temów informatycznych związanych z finansami, tworzenie platform
internetowych do handlu elektronicznego, opracowywanie, wdroże‑
nie instalacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego w za‑
kresie systemów informatycznych związanych z finansami, opraco‑
wywanie, instalacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego
dotyczącego obsługi transakcji finansowych, usługi projektowania
oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania
komputerowego.

(111) 316353
(220) 2018 06 14
(210) 487096
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) WOJTKÓW PIOTR DOGADAJCIE SIĘ, Podkowa Leśna, PL.;
KANIEWSKA AGNIESZKA DOGADAJCIE SIĘ, Warszawa, PL.;
WOJTKÓW AGNIESZKA DOGADAJCIE SIĘ, Warszawa, PL.; DUDA
GRZEGORZ DOGADAJCIE SIĘ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) Dogadajcie się
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne (pokazy), montaż taśm wideo,
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowa‑
dzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or‑
ganizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organizowanie
konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie
on‑line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamo‑
we, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), tresura
zwierząt, udostępnianie filmów on‑line nie do pobrania, wypożycza‑
nie nagrań dźwiękowych.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 316354
(220) 2018 06 14
(210) 487087
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 30
(732) MFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) K RADIO103FM kolor!
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnofioletowy, czarny, fioletowy
(531) 26.13.01, 24.17.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 35 reklamy radiowe, 38 transmisja programów radio‑
wych, 41 produkcja programów radiowych i telewizyjnych.
(111) 316355
(220) 2018 06 13
(210) 487059
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) LUVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) LUVA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria ze złota, srebra i innych metali, biżuteria
ślubna, obrączki, obrączki ślubne, pierścionki, pierścionki zaręczy‑
nowe, dewocjonalia, agaty, amulety, biżuteria, biżuteria komórkowa,
biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki do zegarków, bransoletki,
breloczki do kluczy ozdobne, breloczki, broszki, budziki, chrono‑
grafy, chronometry, chronoskopy, diamenty, brylanty, dzieła sztuki
z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych, etui na ze‑
garki, gagat, nieprzetworzony lub półprzetworzony, iryd, kamienie
półszlachetne, kamienie szlachetne, kasetki na biżuterię, kolczyki,
koperty do zegarków, łańcuszki do zegarków, łańcuszki, mechanizmy
do zegarków, mechanizmy do zegarów i zegarków, medale, medalio‑
ny, metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, mo‑
nety, naszyjniki, nici z metali szlachetnych, nici ze srebra, nici ze złota,
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skrzynki do zegarów, oliwin, osm, ozdoby do kapeluszy z metali szla‑
chetnych, ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, ozdoby z bursz‑
tynu, bursztyn, ozdoby z gagatu, ozdoby z kości słoniowej, ozdoby
ze srebra, ozdoby, pallad, perły z ambroidu, perły, platyna, popiersia
z metali szlachetnych, posągi z metali szlachetnych, posążki z metali
szlachetnych, pudełka z metali szlachetnych, rod, ruten, spinel, spin‑
ki do krawatów, spinki do mankietów, srebro, nieprzetworzone lub
kute, stopery, stopy metali szlachetnych, szkiełka do zegarków, szpil‑
ki do krawatów, szpilki ozdobne, szpilki, sztabki metali szlachetnych,
tarcze zegarów i zegarków, wahadła, wskazówki zegarów i zegarków,
zegarki, zegarki na rękę, zegary, zegary i zegarki elektryczne, zegary
słoneczne, zegary sterujące, złoto, nieprzetworzone lub kute, żetony
miedziane.

(111) 316356
(220) 2018 06 14
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 30
(732) FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) kielich
(540)

(210) 487106

(531) 11.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 32 piwo, piwo bezalkoholowe, napoje na bazie piwa lub
z dodatkiem piwa, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 316357
(220) 2018 06 14
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 30
(732) FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) BROWAR ŚWIĘTOKRZYSKI
(540)

(210) 487107

(531) 02.03.22, 02.03.30, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 27.05.05,
24.17.02
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, napoje odalkoholizowane,
bezalkoholowe napoje gazowane, niegazowane napoje bezalkoho‑
lowe, napoje na bazie piwa, bezalkoholowe aromatyzowane napoje
gazowane, napoje bezalkoholowe o smaku piwa, piwo i produkty
piwowarskie, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych,
woda mineralna, woda pitna, woda gazowana, woda niegazowana,
brzeczka piwna, ekstrakty chmielu do produkcji piwa, woda stołowa,
35 usługi sprzedaży piwa, napojów bezalkoholowych, wód mineral‑
nych i stołowych.
(111) 316358
(220) 2018 06 15
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 23
(732) BIKE ATELIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) M_bike
(540)

(210) 487171

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 kaski ochronne dla uprawiania sportu, kaski dla rowe‑
rzystów, mierniki rowerowe, okulary ochronne do uprawiania spor‑
tu, okulary do jazdy na rowerze, okulary przeciwsłoneczne, maski
ochronne i ochraniacze twarzy, odzież ochronna do jazdy na rowe‑
rze, 12 rowery, rowery elektryczne, części i akcesoria rowerowe za‑
warte w tej klasie, amortyzatory do rowerów, błotniki, dzwonki do
rowerów, siatki bagażowe do rowerów, dętki do opon rowerowych,
opony, opony bezdętkowe do rowerów, hamulce do rowerów, pod‑
kładki hamulców, nakładki hamulców, korby rowerowe, sakwy [ko‑
sze] przystosowane do rowerów, łańcuchy rowerowe, obręcze kół
do rowerów, piasty do rowerów, przerzutki do rowerów, ramy do
rowerów, siodełka do rowerów, szprychy do rowerów, kierownice do
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rowerów, kierunkowskazy do rowerów, koła do rowerów, koła zębate
do rowerów, napinacze do szprych do kół, nóżki do rowerów, pedały
do rowerów, pokrycia siodełek rowerów, pompki do rowerów, silni‑
ki do rowerów, siodełka rowerowe, 25 odzież sportowa, odzież dla
kolarzy, buty sportowe do uprawiania kolarstwa, bielizna osobista
wchłaniająca pot, nakrycia głowy do jazdy na rowerze, ochronne
daszki na głowę przed słońcem, paski, kombinezony, rękawiczki, try‑
koty, t‑shirty, kurtki, kamizelki, koszule, bluzy typu sweatshirt, skar‑
petki, buty, czapki, daszki [osłony oczu].

(111) 316359
(220) 2018 06 15
(210) 487170
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 23
(732) KANTOR FINANSOWY JARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) KANTOR JARO
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 24.15.02, 24.15.08
(510), (511) 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe, handel walu‑
tami i wymiana walut, 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiór‑
kowe i wyburzeniowe.
(111) 316360
(220) 2018 06 13
(210) 487034
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) ALDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów, PL.
(540) ZAWSZE ŚWIEŻE MIĘSNE SPECJAŁY POLSKI CHÓW
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, złoty
(531) 03.04.02, 03.04.18, 03.07.03, 14.07.02, 11.01.03, 26.11.01,
26.01.01, 26.05.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna i wyroby z nich, w tym
konserwy, również z dodatkiem warzyw, owoców, grzybów, orze‑
chów i nasion roślin, potrawy i produkty na bazie mięsa, pasztety
mięsne, rybne, drobiowe i z dziczyzny, wyroby mięsno‑wędliniarskie,
wędliny, wyroby garmażeryjne mięsne, kiełbasy.
(111) 316361
(220) 2018 06 15
(210) 487179
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń, PL.
(540) Vimax
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 2 barwniki spożywcze, barwniki spożywcze pozyskane
z żywności barwiącej, preparaty do barwienia żywności i napojów,
barwniki, barwniki bezpośrednie, barwniki do napojów, barwniki do
piwa, barwniki do użytku w produkcji żywności, barwniki do zastoso‑
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wania w produkcji napojów, barwniki do żywności, barwniki spożyw‑
cze do użytku domowego, barwniki spożywcze uzyskane z soczystych
owoców, barwniki syntetyczne, dodatki do użytku jako barwniki do
artykułów spożywczych, ekstrakty ze słodu do użytku jako barwnik do
napojów, ekstrakty ze słodu do użytku jako barwnik do żywności, na‑
turalne barwniki, 3 aromaty, barwniki do celów kosmetycznych, olejki
eteryczne, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 5 preparaty
witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki funkcjonalne
w postaci suplementów diety, preparaty witaminowe w postaci suple‑
mentów diety, dodatki do suplementów diety, dietetyczne dodatki do
żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, lecznicze
dodatki do żywności, uzupełniające dodatki do żywności do celów
medycznych, 29 napoje mleczne aromatyzowane, ekstrakty mięsne,
ekstrakty drobiowe, ekstrakty do zup, zupy i wywary, ekstrakty mię‑
sne, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, eks‑
trakty alg do celów spożywczych, koncentraty soków warzywnych do
konsumpcji, koncentraty pomidorowe, koncentraty zup, 30 aromaty
spożywcze inne niż olejki eteryczne, ekstrakty przypraw, koncentra‑
ty warzywne stosowane jako przyprawy, przyprawy, zioła do celów
spożywczych, zioła suszone, aromaty do żywności, aromaty do napo‑
jów, aromaty do produktów mleczarskich, aromaty do wsadów owo‑
cowych, aromaty do wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, aromaty
do zup i dań gotowych, aromaty do wyrobów mięsnych i garmażeryj‑
nych, aromaty do sosów, aromaty do marynat, oleju i octu, aromaty do
przetworów owocowo‑warzywnych, aromaty do przekąsek suchych,
dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, cukier do
przygotowywania napojów izotonicznych, substancje nadające smak
w celu dodania do napojów, inne niż olejki eteryczne, wyciągi słodowe
stosowane jako aromaty, ziołowe aromaty do przyrządzania napojów,
owocowe aromaty, inne niż esencje, aromaty w formie sosów w prosz‑
ku, bazy do przyrządzania koktajli mlecznych, roślinne aromaty do
napojów, słone aromaty spożywcze do żywności, ekstrakty z kawy do
stosowania jako aromaty do napojów, ekstrakty z kakao do stosowania
jako aromaty do napojów, ekstrakty z kawy do stosowania jako aroma‑
ty do artykułów spożywczych, ekstrakty z kakao do stosowania jako
aromaty do artykułów spożywczych, jadalne aromaty do artykułów
żywnościowych, naturalne aromaty dodawane do lodów, aromaty do
ciast, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty aromatyczne
do cukierków, aromaty do przekąsek, ekstrakty przypraw, marynaty
zawierające przyprawy, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), dodat‑
ki smakowe i przyprawy, sól spożywcza o obniżonej zawartości sodu,
preparaty do żywności zawierające sól spożywczą, dodatki do żyw‑
ności takie jak substancje stanowiące substytuty soli, ekstrakty droż‑
dżowe, hydrolizaty białka roślinnego, autolizaty drożdżowe, glutami‑
niany do celów spożywczych, rybonukleotydy, przyprawy, pochodne
soi, modyfikatory smaku, aminokwasy, kwasy organiczne, chemiczne
przyprawy kuchenne, cukry, substancje konserwujące, regulatory
kwasowości, substancje wzbogacające wartość odżywczą jako prepa‑
raty przyprawowe, minerały przeznaczone do stosowania w środkach
spożywczych, artykułach żywnościowych jako preparaty przyprawo‑
we o obniżonej lub niskiej zawartości soli, 32 napoje bezalkoholowe,
napoje izotoniczne, proszki do sporządzania napojów, preparaty do
produkcji napojów, esencje do produkcji napojów, koncentraty do
sporządzania napojów bezalkoholowych, mieszanki do sporządzana
napojów, proszki do sporządzania napojów, syropy do napojów bez‑
alkoholowych, soki, soki warzywne, koncentraty soków owocowych,
koncentraty do sporządzania napojów owocowych, 33 ekstrakty na‑
pojów alkoholowych, alkoholowe ekstrakty owocowe.

(111) 316362
(220) 2018 06 17
(210) 487182
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 23
(732) CANVAS WHITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) CANVAS WHITE
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.07
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, rekla‑
ma, reklama banerowa, promocja koncertów, reklama bezpośredniej
odpowiedzi, reklama w czasopismach, reklama biznesowych stron
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internetowych, reklama w zakresie filmów kinowych, udzielanie in‑
formacji związanych z reklamą, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, produkcja filmów reklamowych, pro‑
mocja serii filmów na rzecz osób trzecich, usługi reklamy graficznej,
usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, 42 projektowanie stron inter‑
netowych, projektowanie graficzne, projektowanie wizytówek, pro‑
gramowanie komputerów i projektowanie oprogramowania, pro‑
gramowanie komputerowe dla osób trzecich, programowanie stron
internetowych.

(111) 316363
(220) 2018 06 17
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 23
(732) IT KONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) BIEG it
(540)

(210) 487183

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 41 organizowanie zawodów sportowych, 42 usługi pod‑
miotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.
(111) 316364
(220) 2018 06 17
(210) 487184
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 23
(732) LOVE TO TALK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) # love to talk
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 01.15.11, 24.17.14, 24.13.25
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, rekla‑
ma, reklama banerowa, promocja koncertów, reklama bezpośredniej
odpowiedzi, reklama w czasopismach, reklama biznesowych stron
internetowych, reklama w zakresie filmów kinowych, udzielanie in‑
formacji związanych z reklamą, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, produkcja filmów reklamowych, pro‑
mocja serii filmów na rzecz osób trzecich, usługi reklamy graficznej,
usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, 42 projektowanie stron inter‑
netowych; projektowanie graficzne; projektowanie wizytówek; pro‑
gramowanie komputerów i projektowanie oprogramowania; pro‑
gramowanie komputerowe dla osób trzecich; programowanie stron
internetowych.
(111) 316365
(220) 2018 06 17
(210) 487185
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 23
(732) WHITE PAPER AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WHITE PAPER AGENCY
(540)

(531) 27.05.01, 21.01.25, 18.05.03
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(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, rekla‑
ma, reklama banerowa, promocja koncertów, reklama bezpośredniej
odpowiedzi, reklama w czasopismach, reklama biznesowych stron
internetowych, reklama w zakresie filmów kinowych, udzielanie in‑
formacji związanych z reklamą, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, reklama za pomocą
marketingu bezpośredniego, produkcja filmów reklamowych, pro‑
mocja serii filmów na rzecz osób trzecich, usługi reklamy graficznej,
usługi w zakresie reklamy graficznej, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, 42 projektowanie stron inter‑
netowych; projektowanie graficzne; projektowanie wizytówek; pro‑
gramowanie komputerów i projektowanie oprogramowania; pro‑
gramowanie komputerowe dla osób trzecich; programowanie stron
internetowych.

(111) 316366
(220) 2018 06 18
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 23
(732) ONE&ONE Co., Ltd, Uiwang‑si, KR.
(540) COCOGIRL
(540)

(210) 487227

(531) 27.05.01
(510), (511) 28 zabawki do wody, zabawki na baterie, zabawki mu‑
zyczne, zabawki do robienia baniek mydlanych, lalki i ubranka dla
lalek, meble do domków dla lalek, lalki z tworzyw sztucznych, za‑
bawki z tworzyw sztucznych, elektroniczne zabawki wielofunkcyjne,
zabawki do składania, akcesoria dla lalek, zabawki dla małych dzieci,
lalki wypchane, roboty‑zabawki.
(111) 316367
(220) 2018 06 09
(210) 486909
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) WYDAWNICTWO BAUER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) 100 rad Z nami sobie poradzisz WYKREŚLANKI
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski, żółty, czarny
(531) 26.04.04, 26.04.07, 26.04.08, 26.04.17, 26.04.18, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.09, 29.01.15, 27.07.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, urządzenia
do nauczania, aparaty fotograficzne, aparaty kinematograficzne,
aparaty radiowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia telewizyjne,
wideofony, mikroprocesory komputerowe, procesory jako central‑
ne jednostki przetwarzania, procesory tekstu, procesory, cyklotro‑
ny, czytniki kodów kreskowych, czytniki znaków optycznych,
optyczne nośniki danych, drukarki komputerowe, dyktafony, dyski
magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kom‑
paktowe audio‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plikami
w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski obliczenio‑
we, pamięci komputerowe, dystrybutory dysków komputerowych,
etykietki na towarach elektroniczne, filmy naświetlone, filmy ani‑
mowane, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe,
kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery wizyjne, karty
inteligentne z układem scalonym, karty z mikroprocesorem, ma‑
gnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne kodowane,
kodery magnetyczne, komputerowe urządzenia peryferyjne, kom‑
putery, komputery przenośne, komputery przystosowane do od‑
bioru sygnału telewizyjnego, laptopy, lasery nie do celów medycz‑
nych, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony
taśmowe, magnetyczne nośniki danych, maszty antenowe do tele‑
fonii bezprzewodowej, maszty do łączności radiowej, modemy,
myszy komputerowe, monitory obrazowe wideo, napędy dysko‑
we, monitory‑hardware komputerowy, monitory‑programy kom‑
puterowe, nośniki do rejestracji dźwięku, notesy elektroniczne,
obwody drukowane, układy scalone, odbiorniki audio‑i wideo, od‑
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twarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompaktowych, optyczne no‑
śniki informacji, plotery, chipy, płyty fonograficzne, programy gier
komputerowych, programy komputerowe jako software ładowal‑
ny, programy komputerowe nagrane, programy komputerowe po‑
zwalające użytkownikom telewizji na oglądanie lub zakup towa‑
rów za pośrednictwem wybranych telewizyjnych kanałów
cyfrowych, programy komputerowe do obsługi telewizji interak‑
tywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elektroniczne w po‑
staci modułów ładowalnych, skanery komputerowe, software
‑ oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane, stacje taśm

magnetycznych dla komputerów, sterowniki informatyczne, steru‑
jące programy komputerowe systemu operacyjnego nagrane, ta‑
śmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wideo,
telefony przenośne, telefony przenośne działające w systemie te‑
lefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów i telefonów
komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne kieszonkowe,
urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia
do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru przekazu kablo‑
wego, satelitarnego i światłowodowego, urządzenia do nadawa‑
nia, przekazywania i odbioru działające w systemie telefonii ko‑
mórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie
przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze telefonicz‑
ne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogłoszeń elektro‑
niczne, kasety audio‑wideo, kasety wideo z grami, wideofony, neo‑
ny reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekodery, zestawy
zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę interaktywną
kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania programów
telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyjne, nagrane
programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwiękowe zapisane/
zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/filmowych, dys‑
ków magnetycznych, dysków optycznych, plików w formacie MP3
i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach, odtwarzaczach
DVD i CD, 16 afisze, plakaty, akwaforty, akwarele, albumy, atlasy,
almanachy, artykuły papiernicze, prospekty, broszury, czasopisma,
periodyki, czcionki drukarskie, odbitki graficzne, emblematy, pie‑
częcie papierowe, formularze, druki, blankiety, fotografie, gazety,
globusy ziemskie, kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania,
kartki z życzeniami okolicznościowe, karty muzyczne z życzenia‑
mi, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi
i zeszyty tematycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówka‑
mi, rebusami, szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i sza‑
radami, wydawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architek‑
toniczne, mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane,
materiały piśmienne, podręczniki, przedmioty sztuki litograficz‑
nej, przezrocza, publikacje drukowane, reprodukcje graficzne, ry‑
sunki i grafiki związane z rozwiązywaniem krzyżówek, wykroje do
szycia, wzory do haftowania, znaczki pocztowe, 35 organizowanie
sprzedaży w trybie aukcji publicznych i aukcji internetowych towa‑
rów takich jak: urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do rejestrowania dźwięku, urządzenia do fototelegrafii, dyktafony,
dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski
kompaktowe audio‑wideo, płyty CD, płyty CD z zapisanymi plika‑
mi w formacie MP3, MP4, płyty DVD, dyski optyczne, dyski oblicze‑
niowe, pamięci komputerowe, filmy naświetlone, filmy animowa‑
ne, hologramy, interfejsy komputerowe, kamery filmowe, kamery
wizyjne, karty inteligentne z układem scalonym, karty z mikropro‑
cesorem, magnetyczne karty identyfikujące, karty magnetyczne
kodowane, kodery magnetyczne, komputery, komputery przeno‑
śne, komputery przystosowane do odbioru sygnału telewizyjnego,
laptopy, lornetki, lunety optyczne, lupy optyczne, magnetofony
taśmowe, magnetyczne nośniki danych, monitory obrazowe wi‑
deo, napędy dyskowe, monitory
‑hardware komputerowy,
monitory‑programy komputerowe, nośniki do rejestracji dźwięku,
notesy elektroniczne, obwody drukowane, układy scalone, odbior‑
niki audio‑i wideo, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt kompak‑
towych, optyczne nośniki informacji, plotery, chipy, płyty fonogra‑
ficzne, programy gier komputerowych, programy komputerowe
jako software ładowalny, programy komputerowe nagrane, pro‑
gramy komputerowe pozwalające użytkownikom telewizji na
oglądanie lub zakup towarów za pośrednictwem wybranych tele‑
wizyjnych kanałów cyfrowych, programy komputerowe do obsługi
telewizji interaktywnej, przezrocza fotograficzne, publikacje elek‑
troniczne w postaci modułów ładowalnych, skanery komputero‑
we, software‑oprogramowanie stałe dla komputerów nagrane,
sterujące programy komputerowe systemu operacyjnego nagra‑
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ne, taśmy do nagrywania dźwięku, taśmy magnetyczne, taśmy wi‑
deo, telefony przenośne, telefony przenośne działające w syste‑
mie telefonii komórkowej, karty telefoniczne do automatów
i telefonów komórkowych, karty SIM, translatory elektroniczne
kieszonkowe, urządzenia do montażu filmów kinematograficz‑
nych, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odbioru
przekazu kablowego, satelitarnego i światłowodowego, urządze‑
nia do nadawania, przekazywania i odbioru działające w systemie
telefonii komórkowej, urządzenia współpracujące z komputerami
w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządzenia nadawcze
telefoniczne, urządzenia do wzmacniania dźwięku, tablice ogło‑
szeń elektroniczne, kasety audio‑wideo, kasety wideo z grami, wi‑
deofony, neony reklamowe, zestawy do odbioru telewizji, dekode‑
ry, zestawy zawierające dekoder i przeglądarkę lub przeglądarkę
interaktywną kanałów telewizyjnych, nagrywarki do zapisywania
programów telewizyjnych, nagrane programy/audycje telewizyj‑
ne, nagrane programy/audycje radiowe, filmy, nagrania dźwięko‑
we zapisane/zarejestrowane w postaci taśm magnetycznych/fil‑
mowych, dysków magnetycznych, dysków optycznych, plików
w formacie MP3 i MP4, z możliwością odtwarzania w komputerach,
odtwarzaczach DVD i CD, oraz takich jak: afisze, plakaty, akwaforty,
akwarele, albumy, atlasy, almanachy, prospekty, broszury, czasopi‑
sma, periodyki, emblematy, fotografie, gazety, globusy ziemskie,
kalendarze, kalendarze z kartkami do zdzierania, kartki z życzenia‑
mi okolicznościowe, karty muzyczne z życzeniami, karty poczto‑
we, katalogi, komiksy, książki, krzyżówki, katalogi i zeszyty tema‑
tycznie związane z rozrywką umysłową, krzyżówkami, rebusami,
szaradami, książeczki z krzyżówkami, rebusami i szaradami, wy‑
dawnictwa krzyżówkowe, litografie, makiety architektoniczne,
mapy, mapy geograficzne, obrazy, materiały drukowane, podręcz‑
niki, przedmioty sztuki litograficznej, przezrocza, publikacje dru‑
kowane, reprodukcje graficzne, rysunki i grafiki związane z rozwią‑
zywaniem krzyżówek, usługi agencji eksportowo
‑importowej,
usługi w zakresie badania opinii publicznej, usługi przeprowadza‑
nia sondaży i zbierania opinii na rzecz osób trzecich, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, badania w dziedzinie działalności go‑
spodarczej, badania rynku, badania czytelnictwa, badania czytel‑
nictwa prasy i magazynów ukazujących się w wersji papierowej
i elektronicznej, badania czytelnictwa w oparciu o alternatywny
model planowania magazynów i monitoringu sposobów kon‑
sumpcji magazynów, głównie w zakresie korzystania z tych maga‑
zynów i ich czytania, usługi w zakresie wynajmowania powierzch‑
ni na cele reklamowe (bannery, billboardy), oferowanie części
powierzchni reklamowej w magazynach w oparciu o alternatywny
model badania czytelnictwa, konstrukcja i analiza wskaźników
czytelniczych, ocena efektywności formatów reklamowych, usługi
w zakresie dokonywania pomiarów zasięgu prasy, opracowywanie
standardów w zakresie zasięgu magazynów, usługi urealniania
wskaźników zasięgowych w powiązaniu ze sprzedażą magazynów,
przegląd zwyczajów czytelniczych w powiązaniu z konstrukcją
wskaźników, dokonywanie i wprowadzanie na rynek wiarygodne‑
go pomiaru zasięgu magazynów i reklamy, planowanie i rozlicza‑
nie kampanii prasowych, opracowywanie rankingów dzienników,
magazynów i czasopism, sporządzanie profilów czytelniczych,
usługi w zakresie planowania kampanii reklamowych w prasie oraz
opracowywanie strategii rozwoju pism i magazynów, opracowy‑
wanie i wdrażanie zmian w metodologii prowadzonych badań, ba‑
dania preferencji konsumenckich, opracowywanie schematów
badawczych pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji:
ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz różnych periodycz‑
ności, doradztwo w zakresie organizowania, kierowania i prowa‑
dzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie za‑
rządzania działalnością gospodarczą, ekspertyzy w zakresie dzia‑
łalności gospodarczej, profesjonalne zarządzanie działalnością ar‑
tystyczną, usługi w zakresie dokonywania wyceny działalności
handlowej, usługi w zakresie dokonywania ekspertyz opłacalno‑
ści, badania marketingowe, pomoc w zarządzaniu przedsiębior‑
stwami przemysłowymi lub handlowymi, usługi agencji informacji
handlowej, informacja o działalności gospodarczej, zdobywanie
informacji o działalności gospodarczej w zakresie marketingu i re‑
klamy, pomoc w prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospo‑
darczą, usługi w zakresie opracowywania prognoz ekonomicz‑
nych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
transkrypcja informacji, transkrypcja przekazu, kompilacja infor‑
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macji w komputerowych bazach danych, systematyzacja informa‑
cji w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie
plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie in‑
formacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, wyszukiwa‑
nie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w ba‑
zach komputerowych, usługi agencji reklamowych, dystrybucja
materiałów reklamowych w postaci próbek, druków, prospektów,
broszur, gadżetów reklamowych, bookletów, ogłoszenia prasowe,
publikowanie tekstów sponsorowanych, usługi modeli/modelek
do celów reklamowych i promowania sprzedaży, marketing, uak‑
tualnianie materiałów reklamowych, usługi w zakresie rozpo‑
wszechnienia ogłoszeń reklamowych, rozlepianie plakatów rekla‑
mowych, organizowanie wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie prenumeraty
czasopism dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, usługi reklamowe
i usługi informacyjne dotyczące reklamy, wynajem czasu reklamo‑
wego we wszystkich środkach przekazu, wypożyczanie materiałów
reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania reklam praso‑
wych, usługi w zakresie przygotowywania reklam korespondencyj‑
nych, usługi w zakresie przygotowywania reklam radiowych, usługi
w zakresie przygotowywania reklam telewizyjnych, usługi w zakre‑
sie przygotowywania reklam za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, organizowanie targów handlowych i reklamowych, dekoracja
wystaw sklepowych, usługi w zakresie opracowywania edycji tek‑
stów, usługi przeglądu prasy, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, usługi produkcji programów/audycji i filmów
reklamowych dla telewizji, radia, sieci globalnej Internet, 38 usługi
agencji informacyjnych w zakresie zbierania i rozpowszechniania
informacji, usługi agencji prasowych, przesyłanie informacji drogą
elektroniczną i za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej,
w tym w formie komunikatów SMS‑ owych, informacja o telekomu‑
nikacji, usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału radiowego
i telewizyjnego, usługi rozpowszechniania programów radiowych
i telewizyjnych, filmów fabularnych, filmów dokumentalnych, re‑
portaży, widowisk rozrywkowych, widowisk telewizyjnych, zawo‑
dów sportowych, programów/ audycji z interaktywnym udziałem
słuchaczy/widzów, usługi rozpowszechniania programów i infor‑
macji za pośrednictwem Internetu, radiofonia, telefonia komórko‑
wa, usługi w zakresie realizowania połączeń telefonicznych, tele‑
wizja kablowa, zlecenia przywoławcze przez radio, telefon lub
inne środki komunikacji elektronicznej, przesyłanie danych przy
pomocy terminali komputerowych, usługi w zakresie łączności ra‑
diowej, telefonicznej i telegraficznej, obsługa telekonferencji,
usługi w zakresie ogłoszeń elektronicznych, usługi w zakresie
przesyłania poczty elektronicznej, usługi związane z ustalaniem
tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, usługi w zakresie
przydzielania użytkownikowi dostępu do światowej sieci kompu‑
terowej za pośrednictwem telekomunikacji, przekaz satelitarny,
przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy kompu‑
tera, usługi w zakresie realizowania transmisji programów radio‑
wych, usługi w zakresie realizowania transmisji programów telewi‑
zyjnych, usługi w zakresie transmisji danych i teleinformatyki,
wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania informacji, pozyskiwanie informacji przy
pomocy telefonu i ich rozpowszechnianie, usługi w zakresie łącz‑
ności telefonicznej, obsługa przekazu cyfrowego, obsługa przeka‑
zu telefonicznego, obsługa systemów przekazywania dźwięku
i obrazu w łączności telefonicznej, usługi w zakresie łączności
przez sieć światłowodów i przez terminale komputerowe, usługi
w zakresie przekazu wydawnictw prasowych za pośrednictwem
sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz łączy satelitar‑
nych i sieci światłowodów, usługi przekazu telewizyjnego z możli‑
wością wyboru programu, usługi dostarczania informacji on‑line,
usługi zapewniające dostęp do stron internetowych za pośrednic‑
twem przekazu telewizyjnego, w tym zapewnianie dostępu do za‑
sobów archiwalnych telewizji, usługi udostępniania krajowych
i zagranicznych serwerów oraz portali internetowych, 39 dystry‑
bucja gazet, czasopism i periodyków, organizowanie podróży i wy‑
cieczek w zakresie transportu, zwiedzanie turystyczne, organizo‑
wanie transportu pasażerskiego, organizowanie transportu
podróżnych, 41 porady w zakresie edukacji i kształcenia, edukacja
społeczeństwa w zakresie ochrony naturalnego środowiska czło‑
wieka i odpowiedzialności ekologicznej, w tym publikowanie wy‑
dawnictw edukacyjnych w zakresie ochrony przyrody, naturalnego
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środowiska człowieka, konserwacji terenów zielonych, informacja
o edukacji, usługi studiów filmowych, produkcja filmów, fotorepor‑
taże, usługi studia nagrań, informacja o imprezach rozrywkowych
i rekreacji, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organi‑
zowanie i obsługa konferencji, kongresów, organizowanie konkur‑
sów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie konkursów
tematycznych, organizowanie konkursów piękności, organizowa‑
nie i prowadzenie pracowni specjalistycznych w zakresie szkoleń,
organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów i zjazdów,
organizowanie rozrywkowych widowisk telewizyjnych, organizo‑
wanie programów/audycji z udziałem interaktywnym widzów/słu‑
chaczy, publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, pu‑
blikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna
on‑line książek i periodyków, pokazy w ramach kształcenia prak‑
tycznego, usługi w zakresie publikowania wydawnictw podręcz‑
nych i małej poligrafii komputerowej, montaż taśm wideo, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, nagrywanie filmów na ta‑
śmach wideo, obsługa publikacji elektronicznych on‑line nieprze‑
syłalnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji,
organizowanie imprez rozrywkowych, konkursów i plebiscytów,
organizowanie imprez połączonych z wręczaniem nagród i wyróż‑
nień, organizowanie spektakli, jako usługi impresariatów, produk‑
cja programów rozrywkowych radiowych i telewizyjnych, przygo‑
towywanie materiałów do programów telewizyjnych o charakterze
reklamowym, rozrywkowym, w tym organizowanie telekonkur‑
sów, telekrzyżówek, quizów, usługi reporterskie, usługi w zakresie
wykonywania mikrofilmów, usługi w zakresie wykonywania zdjęć,
komputerowe przygotowywanie materiałów do publikacji, organi‑
zowanie akcji społecznych związanych z ochroną środowiska pro‑
wadzonych w formie akcji edukacyjnych w szczególności w kierun‑
ku: ograniczania stosowania i eliminowania substancji szkodliwych
dla środowiska, obniżania zużycia czynników energetycznych, ra‑
cjonalizowania zużywania surowców, obniżania ilości wytwarza‑
nych odpadów, popierania programów recyklingowych, podnosze‑
nia ogólnej wiedzy w tym zakresie, a także organizowanie akcji
społecznych prowadzonych w formie imprez sportowych, rekreacyj‑
nych, kulturalnych i sportowych, organizowanie akcji społecznych
i prospołecznych obejmujących w szczególności: akcje informacyjne
w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego, akcje prozdro‑
wotne w kierunku rzucenia palenia, akcje w ramach programu profi‑
laktyki i rozpowszechniania postaw prozdrowotnych, akcje społeczne
w zakresie zbierania materiałów potrzebnych do zajęć terapeutycz‑
nych dla seniorów, zwłaszcza podopiecznych domów pomocy spo‑
łecznej, akcje społeczne i prospołeczne obejmujące zbiórkę darów
dla potrzebujących ludzi i zwierząt oraz dla stowarzyszeń i organiza‑
cji niosących pomoc potrzebującym, w tym świąteczne zbiórki żyw‑
ności, oraz akcje społeczne i prospołeczne obejmujące prelekcje
edukacyjne na temat uzależnień od narkotyków i środków odurzają‑
cych, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przestępczości o charakterze
seksualnym, 42 administrowanie stronami komputerowymi, analizy
systemów komputerowych, aktualizacja oprogramowania kompute‑
rowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, projek‑
towanie systemów komputerowych, doradztwo w zakresie sprzętu
komputerowego, instalacje oprogramowania komputerowego,
programowanie komputerowe, konwersja danych lub dokumen‑
tów do postaci elektronicznej, konserwacja oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, usługi artystów grafików, usługi projektantów
mody, usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego, opracowy‑
wanie projektów technicznych, przeprowadzanie badań nauko‑
wych w kierunku promowania świadomości publicznej w zakresie
ochrony środowiska naturalnego człowieka i odpowiedzialności
ekologicznej, sporządzanie raportów naukowych w tym zakresie,
w tym także za pośrednictwem witryny internetowej.

(111) 316368
(220) 2018 06 08
(210) 486893
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaźmierz, PL.
(540) serdog
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, wyroby serowarskie, sery żół‑
te, biały ser, twarogi, ser topiony, sery do zapiekania, ser miękki, ser
twardy, starty ser, ser owczy, ser kozi, ser z mleka krowiego, ser mie‑
szany, ser pleśniowy, ser wędzony, sery dojrzewające, substytuty
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serów, dipy serowe, mieszanki serowe, paluszki serowe, ser z przy‑
prawami, ser z ziołami, sery świeże niedojrzewające, miękkie doj‑
rzałe sery, przekąski serowe z dodatkiem wyrobów wędliniarskich
i/lub ryb i/lub warzyw lub owoców także przetworzonych, gotowe
dania na bazie sera z różnymi dodatkami, wyroby wędliniarskie z se‑
rem, wyroby garmażeryjne na bazie produktów nabiałowych, 30 sos
serowy, dania na bazie makaronu z serem i innymi dodatkami, aro‑
maty do serów, krakersy nadziewane serem, kanapki z serem i różny‑
mi dodatkami także opiekane i do zapiekania, kanapki nadziewane.

(111) 316369
(220) 2018 06 08
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) FIVE DIMENSIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FIVE DIMENSIONS
(540)
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(111) 316371
(220) 2017 12 19
(210) 480298
(151) 2018 11 22
(441) 2018 07 30
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK.
(540) CiACHO 3 GÓRALKI smak kokosowy TRZY CIASTKA
ZANURZONE W PRZYJEMNOŚCI
(540)

(210) 486897

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.05, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzę‑
tem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze
sprzętem informatycznym, 37 serwis urządzeń elektronicznych,
serwisowanie sieci elektrycznych, 42 usługi konsultacyjne doty‑
czące komputerów i informatyki, dostarczanie specjalistycznych
raportów w zakresie informatyki, usługi doradcze ekspertów
w zakresie sieci informatycznych, usługi konsultacyjne ekspertów
w związku ze sprzętem informatycznym, usługi w zakresie ochro‑
ny, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych,
zarządzanie projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicz‑
nego przetwarzania danych, tworzenie i projektowanie indeksów
informacji opartych na stronach internetowych dla osób trzecich,
poradnictwo informatyczne, projektowanie systemów informa‑
tycznych, usługi doradztwa informatycznego, usługi konsultacyj‑
ne w zakresie informatyki, opracowywanie sieci komputerowych,
usługi konfiguracji sieci komputerowych, integracja systemów
i sieci komputerowych, usługi w zakresie sieci komputerowej, kon‑
figuracja systemów i sieci komputerowych, wdrażanie programów
komputerowych w sieciach, opracowywanie oprogramowania do
bezpiecznych operacji w sieci, programowanie oprogramowania
operacyjnego do sieci i serwerów komputerowych, usługi informa‑
cyjne związane z opracowywaniem sieci komputerowych, usługi
doradcze w zakresie sieci komputerowych, zapewnianie wsparcia
technicznego w zakresie nadzoru nad sieciami komputerowymi,
monitoring systemów sieciowych, opracowywanie technologii za‑
bezpieczeń sieci elektronicznych, usługi projektowania w zakresie
tworzenia sieci, projektowanie i opracowywanie sieci telekomuni‑
kacyjnych.
(111) 316370
(220) 2018 06 12
(210) 487011
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) POSAK MARIUSZ SEWERYN, Warszawa, PL.
(540) PRZYCHODNIA STUDENCKA DARMOWE LECZENIE DLA
STUDENTÓW
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski, błękitny, czerwony, biały
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.01.12, 26.04.18
(510), (511) 44 hospicja, opieka pielęgniarska, ośrodki zdrowia, po‑
moc medyczna, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych,
szpitale, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludź‑
mi, usługi dentystyczne, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi
klinik medycznych, usługi medyczne, usługi ortodontyczne, usługi
psychologów.

Kolor znaku: biały, brązowy, czerwony, czarny, jasnoniebieski,
szary, żółty, pomarańczowy, jasnobrązowy
(531) 08.01.09, 02.09.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, krakersy, wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, ciasteczka, tarty i her‑
batniki, słodycze o smaku owocowym, słodycze zawierające owoce,
słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane, cukierki, batoniki
i wafle, pierniki, biszkopty, wyroby cukiernicze do ozdabiania cho‑
inek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, batoniki musli, ba‑
tony na bazie pszenicy, artykuły spożywcze ze zbóż, .
(111) 316372
(220) 2018 01 03
(210) 480769
(151) 2018 09 28
(441) 2018 06 04
(732) CICHE MAŚLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) by MADE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 36 pośrednictwo w administracji nieruchomości, po‑
średnictwo w kupnie, sprzedaży, zamianie, wynajmie i dzierżawie
nieruchomości, lokali mieszkalnych, handlowych, usługowych,
produkcyjnych, użytkowych, działek budowlanych, rolnych, rekre‑
acyjnych, pośrednictwo w handlu nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości, wynajem mieszkań, biur, pomieszczeń przemysło‑
wych i magazynowych, wycena nieruchomości, zarządzanie nieru‑
chomościami, usługi w zakresie wykonywania analiz finansowych,
usługi w zakresie wyceny nieruchomości, sporządzania umów najmu
i sprzedaży, doradztwo i pośrednictwo kredytowe, organizowanie
finansowania projektów budowlanych, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, organizowanie finansowania dla przedsięwzięć
deweloperskich i na kupno nieruchomości, 37 doradztwo budow‑
lane, 42 architektura, projektowanie budynków i wnętrz, dekoracja
wnętrz, pomiary geodezyjne, pomiary gruntu.
(111) 316373
(220) 2018 06 08
(151) 2018 11 05
(441) 2018 07 16
(732) ROWICKI PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) Forever Young by 4uCAVALDI
(540)

(531) 26.04.06, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.09

(210) 486898
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(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów za‑
warte w tej klasie: aktówki, teczki, etui na klucze, torebki, torby zaku‑
powe, kuferki, kuferki na kosmetyki, portfele, portmonetki, kosme‑
tyczki, wizytowniki, etui na karty kredytowe, plecaki, smycze, skóry
surowe, walizy, walizki, toby podróżne, skóry zwierzęce, parasolki,
parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże, wyroby rymarskie,
25 odzież, obuwie, nakrycie głowy, paski do spodni damskie oraz
męskie.

(111) 316374
(220) 2018 03 06
(210) 483195
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 30
(732) GBC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Chudnij Głową
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne
zarejestrowane na nośnikach komputerowych, publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, 16 publikacje drukowane, publikacje
promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje edukacyjne, publika‑
cje periodyczne drukowane, książki, poradniki, broszury, 41 prowa‑
dzenie kursów szkoleniowych on‑line związanych z odżywianiem,
kursy instruktażowe w zakresie odchudzania‑publikowanie, publika‑
cja czasopism, publikacja broszur, publikacje multimedialne, publi‑
kowanie elektroniczne, publikowanie ulotek, publikowanie książek,
publikowanie broszur, usługi wydawania publikacji periodycznych
i nie periodycznych innych niż teksty reklamowe, wydawanie publi‑
kacji medycznych, publikacja materiałów edukacyjnych, udostęp‑
nianie publikacji elektronicznych, publikacja prac naukowych, pu‑
blikowanie podręczników szkoleniowych, publikowanie materiałów
drukowanych, publikowanie tekstów edukacyjnych, publikowanie
czasopism elektronicznych, publikowanie multimedialne książek,
udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), przygo‑
towywanie tekstów do publikacji, udostępnianie publikacji on‑line,
publikacja wyników badań klinicznych, publikowanie drukowanych
materiałów, edukacyjnych, publikowanie materiałów multimedial‑
nych on‑line, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych,
publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikowa‑
nie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe, usługi
publikowania cyfrowych materiałów wideo, audio i rozrywki multi‑
medialnej, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elek‑
tronicznej innych niż do celów reklamowych, usługi pisania blogów,
Instruktaż w zakresie gimnastyki, udostępnianie obiektów i sprzę‑
tów gimnastycznych, usługi klubów zdrowia i sal gimnastycznych,
usługi klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], organizowa‑
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], kształcenie praktyczne
[pokazy], udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych
do celów rehabilitacji zdrowotnej, 43 doradztwo kulinarne, orga‑
nizowanie i udostępnianie zakwaterowania tymczasowego, usługi
hoteli, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, ośrodki
wypoczynkowe, pensjonaty, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
(zakwaterowanie), usługi w zakresie obozów turystycznych (zakwa‑
terowanie), przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków i napojów,
serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, bary sa‑
łatkowe, koktajlbary, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spo‑
życia, hotelowe usługi cateringowe, usługi cateringu zewnętrznego,
kafeterie bufetowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów
dla gości, usługi doradcze dotyczące żywności, usługi w zakresie
przygotowywania posiłków, usługi zaopatrzenia w żywność i napo‑
je, spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem
strony internetowej, doradztwo kulinarne, porady dotyczące przepi‑
sów kulinarnych, udzielanie informacji związanych z przygotowywa‑
niem żywności i napojów, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinar‑
nej, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, 44 usługi
doradztwa związane z odchudzaniem, udzielanie informacji związa‑
nych z odżywianiem, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące
ochrony zdrowia, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy cia‑
ła, doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania,
doradztwo żywieniowe, konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie
w zakresie kontroli wagi ciała, medyczne badania osób, Monitorowa‑
nie pacjentów, nadzór nad programami redukcji wagi, ocena kontro‑
li wagi, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta,
opieka zdrowotna związana z głodówką, organizowanie zakwate‑
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rowania w sanatoriach, organizowanie zakwaterowania w domach
dla rekonwalescentów, planowanie i nadzorowanie diety, planowa‑
nie i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie programów
odchudzających, poradnictwo dietetyczne, poradnictwo w zakresie
odżywiania, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, przepro‑
wadzanie diagnozy chorób, Sanatoria‑Usługi, udzielanie informacji
na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie
informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania, udzielanie in‑
formacji żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała do
celów medycznych, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie
żywności przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycz‑
nych, udzielanie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała,
usługi dietetyków, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie odży‑
wiania, usługi doradcze w zakresie odchudzania, usługi doradztwa
dietetyczno‑medyczne, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania
wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi farm zdro‑
wia medycznego, usługi gabinetów odchudzania, usługi informacji
medycznej świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi lecznicze w zakresie usuwania tkanki tłusz‑
czowej, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi
w zakresie planowania programów redukcji wagi, zabiegi kosme‑
tyczne, zabiegi pielęgnacji urody.

(111) 316375
(220) 2018 02 18
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) BIOARCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) bioExpert NATURALNIE BEZPIECZNIE
(540)

(210) 482488

Kolor znaku: ciemnoczerwony, brązowy, czerwony,
pomarańczowy, czarny, jasnozielony, niebieski, jasnoniebieski,
biały, ciemnozielony, zielony, ciemnożółty
(531) 04.05.01, 09.07.25, 27.05.01, 29.01.15, 16.03.13, 26.11.01
(510), (511) 1 aktywatory biologiczne, biologiczne preparaty do
celów innych niż medyczne lub weterynaryjne, dodatki biologiczne
służące do przekształcania plonów w kompost, dodatki biologiczne
do instalacji sanitarnych, kanalizacji, dodatki biologiczne do małych
zbiorników wodnych, preparaty biologiczne dla rolnictwa, detergen‑
ty do użytku przemysłowego, 3 kosmetyki, detergenty inne niż do
użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycz‑
nych, 35 sprzedaż produktów ekologicznych, produktów do ochrony
środowiska, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów hy‑
draulicznych, chemicznych, 40 dezodoryzacja powietrza, oczyszcza‑
nie powietrza, odświeżanie powietrza, unieszkodliwianie odpadów,
42 ochrona środowiska, doradztwo w zakresie procesów oczyszcza‑
nia ścieków, unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania powietrza,
badania biologiczne, chemiczne.
(111) 316376
(220) 2018 03 30
(210) 484261
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 30
(732) TRASKO‑INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, PL.
(540) TRASKO
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe dla budownictwa, szkielety ra‑
mowe konstrukcji metalowych dla budownictwa, materiały zbroje‑
niowe dla budownictwa metalowe, płyty i słupy dla budownictwa
metalowe, konstrukcje przenośne metalowe, materiały konstrukcyj‑
ne metalowe, materiały zbrojeniowe dla budownictwa metalowe,
okna i drzwi metalowe, osprzęt do okien i drzwi metalowy, oścież‑
nice metalowe, okucia do budownictwa metalowe, 17 materiały do
izolacji elektrycznych, cieplnych i akustycznych, 19 konstrukcje bu‑

Nr 4/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

dowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, płyty budowlane
niemetalowe, betonowe elementy budowlane, bitumiczne wyroby
dla budownictwa, drewno budowlane, budynki niemetalowe prze‑
nośne, niemetalowe konstrukcje przekryć dachowych, drzwi i okna
niemetalowe, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, ramy okienne
niemetalowe, podłogi niemetalowe, pokrycia niemetalowe dla bu‑
downictwa, pokrycia dachowe niemetalowe, 35 organizacja i za‑
rządzanie procesem budowlanym, prowadzenie hurtowni z mate‑
riałami dla budownictwa, 36 usługi agencji nieruchomości, usługi
kupna i sprzedaży nieruchomości, dzierżawa nieruchomości, wycena
nieruchomości, administrowanie i zarządzenie nieruchomościami,
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajmowa‑
nie mieszkań pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń biurowych, zarządzanie
inwestycjami w nieruchomościach, 37 usługi budowlane, usługi
budownictwa obiektów mieszkaniowych, handlowych, biurowych,
użyteczności publicznej, przemysłowych, obiektów sportowych, wy‑
konywanie robót konstrukcyjnych, wykonywanie robót związanych
fundamentowaniem, wznoszenie konstrukcji stalowych, murowanie,
tynkowanie, wykonywanie robót instalacyjnych, w tym instalacji
elektrycznych budynków i budowli, instalacji centralnego ogrzewa‑
nia, wentylacyjnych, wodno‑kanalizacyjnych, gazowych, izolowanie
budynków, usługi zabudowy wnętrz, usługi prowadzenia robót wy‑
kończeniowych, usługi remontowe i modernizacji budynków, wynaj‑
mowanie sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, nadzór budowlany,
42 usługi architektoniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych do projektów budowlanych, projektowanie
konstrukcji, usługi projektowania budynków, pomiary gruntu, usługi
doradztwa budowlanego, usługi projektowania architektonicznego,
projektowanie systemów inżynierii budowlanej, usługi projektowa‑
nia dekoracji wnętrz.

(111) 316377
(220) 2010 03 19
(210) 368061
(151) 2017 12 13
(441) 2010 06 21
(732) GABRIELLA D.B. KRAJDA SPÓŁKA JAWNA, Łódź, PL.
(540) Gabriella
(540)

Kolor znaku: brązowy, różowy, niebieski, zielony
(531) 26.04.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 25 pończochy, rajstopy, skarpety.
(111) 316378
(220) 2011 10 06
(151) 2018 08 31
(441) 2012 01 16
(732) AL. CAPONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna, PL.
(540) AL.CAPONE ALEJA CAPONE
(540)

(210) 391198

Kolor znaku: szary, biały, czarny, żółty
(531) 09.07.01, 09.07.09, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.15,
19.07.01, 19.07.09
(510), (511) 35 usługi pośrednictwa handlowego, w tym także za po‑
średnictwem internetu w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej
i detalicznej z kompleksową ofertą umożliwiającą nabywcom roze‑
znanie i zakup towarów takich jak: owoców i warzyw, gazet i wyro‑
bów piśmiennych, napojów bezalkoholowych, artykułów gospodar‑
stwa domowego, sporządzanie deklaracji podatkowych wszelkiego
rodzaju, 36 usługi doradcze w zarządzaniu działalnością finansową
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takie jak doradztwo finansowe w zakresie strategii działania, inwe‑
stowania środków, w zakresie finansowania rozwoju firmy, inwesto‑
wania działalności bieżącej, weryfikacja bilansów, ustalanie podat‑
ków, analizy ekonomiczne i finansowe, badania i analizy finansowe
oraz wycena działalności gospodarczej, w tym określenie wartości
składników jak i wartości całości przedsiębiorstwa przy pomocy róż‑
nych metod: księgowych, statystycznych, giełdowych, oszacowanie
wartości dla celów fiskalnych, pośrednictwo, finansowe, ubezpie‑
czeniowe, w sprawach majątku nieruchomego, usługi powierni‑
cze, pożyczki finansowe, operacje i transakcje finansowe, transfer
elektroniczny środków finansowych, ściąganie należności, pożyczki
pod zastaw, operacje rozrachunkowe, wynajmowanie i dzierżawa
nieruchomości, wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń biurowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeń, 43 usługi gastronomiczne
związane z podawaniem potraw i napojów w barach, kafeteriach,
kawiarniach, karczmach, restauracjach, stołówkach, przygotowanie
dań na zamówienie oraz ich dostarczanie‑katering, obsługa imprez
promocyjnych, przyjęć, bankietów, zabaw, balów na zlecenie osób
trzecich, polegające na zaopatrzeniu w żywność i napoje.

(111) 316379
(220) 2016 02 24
(151) 2016 11 24
(441) 2016 06 06
(732) KRYSIAK ROBERT, Naruszewo, PL.
(540) DISCOpolowanie
(540)

(210) 452732

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.10, 24.13.22
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych [ulotki, prospekty, druki, próbki], reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowa‑
nych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, 41 rozrywka, rozrywka
[widowiska], radiowe programy rozrywkowe, informacja o impre‑
zach rozrywkowych, usługi związane z organizowaniem i obsługą
dyskotek, organizowanie i obsługa konferencji, informacja o rozryw‑
ce, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie0, usługi kompozycji mu‑
zycznych, wypożyczanie sprzętu audio.
(111) 316380
(220) 2016 12 09
(210) 464250
(151) 2017 07 04
(441) 2017 03 13
(732) CENTRALA NASIENNA KALNAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, PL.
(540) SAHARA
(510), (511) 31 mieszanka nasion trawy.
(111) 316381
(220) 2015 09 07
(210) 446695
(151) 2017 03 23
(441) 2015 12 07
(732) SIEWIERSKI MARIUSZ GLOBAL SERVICE MANAGEMENT M.S.,
Warszawa, PL.
(540) Forma.H₂O
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.02, 05.03.14, 01.15.15
(510), (511) 28 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, kon‑
serwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaret‑
ki, dżemy, kompoty, jaja, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka,
sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby
cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód,
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych
klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne
rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne
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i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(111) 316382
(220) 2015 11 16
(210) 449234
(151) 2016 12 14
(441) 2016 02 15
(732) MAJOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) major
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.11.02, 26.11.12, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 ubez‑
pieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy,
45 usługi prawne.
(111) 316383
(220) 2016 01 20
(210) 451497
(151) 2016 12 30
(441) 2016 04 25
(732) JABŁOŃSKI ADAM COMFORTREM, Białystok, PL.
(540) Planeta Farb
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i le‑
śnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia
ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje che‑
miczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
‑spoiwa przeznaczone dla przemysłu, w tym w szczególności: jodki
alkaliczne do celów przemysłowych, amoniak, amonowe sole, azota‑
ny, barwniki chemiczne do emalii i szkła, środki chemiczne do napo‑
wietrzania betonu, bezwodniki, amoniak bezwodny, kwas borny do
celów przemysłowych, estry celulozy do celów przemysłowych, ete‑
ry celulozy do celów przemysłowych, mieszanki do produkcji cerami‑
ki technicznej, ciecze ferromagnetyczne do celów przemysłowych,
kwas cytrynowy do celów przemysłowych, dehydranty do celów
przemysłowych, dekstrynowe kleje, detergenty stosowane w proce‑
sach produkcyjnych, diastaza do celów przemysłowych, dolomit do
celów przemysłowych, preparaty chemiczne do matowienia emaili,
preparaty chemiczne do wytwarzania emalii z wyjątkiem pigmen‑
tów, produkty do zmętniania emalii, enzymatyczne preparaty do ce‑
lów przemysłowych, enzymy do celów przemysłowych, preparaty
chemiczne do wytwarzania farb, fenol do celów przemysłowych,
emulsje fotograficzne, preparaty do galwanizacji, gaśnicze środki,
gliceryna do celów przemysłowych, glukoza do celów przemysło‑
wych, gluten‑kleje nie do użytku biurowego lub domowego, grafit
do celów przemysłowych, guma arabska do celów przemysłowych,
gumy‑materiały do klejenia inne niż do użytku biurowego lub domo‑
wego, składniki do gwintowania, jodki do celów przemysłowych,
kamfora do celów przemysłowych, kazeina do celów przemysło‑
wych, klei rybi inny niż do papieru lub do użytku domowego lub do
środków spożywczych, kleje do afiszów, kleje do celów przemysło‑
wych, kleje‑apretura, klejenie, preparaty do gruntowania, klejonka
skrobiowa‑preparaty chemiczne, środki chemiczne do czyszczenia
kominów, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów,
środki do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb i olejów, środki do kon‑
serwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji
ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji gumy/
kauczuku, kwasy, alkalia lotne amoniaku do celów przemysłowych,
preparaty do lutowania, środki do matowienia, preparaty do mato‑
wienia emalii lub szkła, mączki do celów przemysłowych, preparaty
do odklejania, środki do odklejania, środki do odklejania‑środki che‑
miczne do rozpuszczania skrobi, materiały do ochrony przed ogniem,
preparaty do oczyszczania olei, środki do usuwania olei, kleje do pły‑
tek ceramicznych, płytki fotograficzne światłoczułe, pochłaniacze
‑substancje aktywne, preparaty chemiczne dla przemysłu, rozpusz‑
czalniki do lakierów, sadza do celów przemysłowych, kwiat siarczanu
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do celów chemicznych, silikony, preparaty do usuwania smarów, ole‑
jowe spoiwa‑kity, lepiki, preparaty impregnujące spoiwa z wyjątkiem
farb, spoiwa do betonu, spoiwa do naprawy stłuczonych
przedmiotów‑substancje klejące, spoiwa‑metalurgia, kwas stearyno‑
wy, preparaty chemiczne do barwienia szkła, preparaty chemiczne
przeciw matowieniu szkła, preparaty do matowienia szkła, środki do
matowienia szkła, płytki światłoczułe, kleje do tapet, substancje do
usuwania tapet ściennych, 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobie‑
gające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiar‑
skie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe dla mala‑
rzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, w tym w szczególności:
barwniki alizaryna, farby aluminiowe, auramina‑barwniki, barwniki,
barwniki anilinowe, biele‑barwniki lub farby, lakier bitumiczny, biel
cynkowa‑pigment, czernidła‑barwniki lub farby, emalie do malowa‑
nia, emalie‑lakiery, farbki‑barwniki lub farby, farby, farby bakterio‑
bójcze, farby gruntowe do drewna, farby podkładowe, farby stoso‑
wane w ceramice, farby wodne klejowe lub kazeinowe, farby
zawierające azbest, fustina
‑barwnik, indygo
‑barwnik, koloranty,
kurkuma‑barwnik, lakiery, farby ognioodporne, pigmenty, powłoki
do krycia dachów‑farby, powłoki‑farby, proszek glinu do malowania,
rozcieńczalniki do farb, sadza piecowa
‑barwnik, sadza
‑barwnik,
sadza‑pigment, barwniki słodowe, spoiwa do farb, emulsje srebra
‑pigmenty, sykatywy‑środki wysuszające do farb, szafran‑barwnik,
terpentyna‑rozcieńczalnik do farb, tlenek kobaltu‑barwnik, bezwod‑
nik tytanowy
‑pigment, utrwalacze do akwareli
‑akwarele,
utrwalacze‑lakiery, wapno gaszone‑roztwór wodny, zagęszczacze
do farb, farby przeciw zanieczyszczeniom, 6 metale nieszlachetne
i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe
konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy dróg żela‑
znych, przewody nieelektryczne, liny i druty z metali nieszlachet‑
nych, drobne wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalo‑
we, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych nie ujęte
w innych klasach, rudy‑kruszce, w tym w szczególności: belki stropo‑
we metalowe, drabiny metalowe, drut aluminiowy, drut ze stali, drut
ze stopów metali nieszlachetnych z wyjątkiem drutu topikowego,
drut żelazny, drut‑przewód antenowy, dwuróg blacharski, dzwony
i dzwonki, gałki‑uchwyty metalowe, gwoździe, gwoździe z szeroką
główką‑ćwieki, formy, odlewy gzymsu metalowe, gzymsy metalowe,
haki do wieszania kotłów metalowe, haki do wieszania ubrań, meta‑
lowe, kable metalowe nieelektryczne, kątowniki stalowe, kęsiska pła‑
skie, klamry do mocowania kół zapasowych w bagażniku, klamry
pasów maszynowych, metalowe, klucze, kolanka do rur metalowe,
kołatki do drzwi, kołki metalowe, kołnierze metalowe, kominy meta‑
lowe, konstrukcje metalowe, szkielety ramowe konstrukcje
metalowe‑budownictwo, konstrukcje metalowe‑budownictwo, kon‑
strukcje nośne szklarni, metalowe, konstrukcje przenośne metalowe,
konstrukcje stalowe‑budownictwo, korki, zakrętki metalowe, kosze
dachowe
‑budownictwo metalowe, kosze metalowe, kowadła,
kowadła‑przenośne, krany, kurki do beczek metalowe, kratownice
‑kładki metalowe, kraty‑ruszty metalowe, materiały do krycia da‑
chów metalowe, kule stalowe, liny metalowe, liny stalowe, twarde
stopy na lut, drut na lutowanie metalowy, pręty do lutowania twarde
metalowe, maszty ze stali, maszty‑słupy metalowe, materiały kon‑
strukcyjne metalowe, kołki do ścian metalowe, metalowe materiały
konstrukcyjne, ogniotrwałe, nadproża metalowe, nakrętki metalowe,
napinacze taśm metalowych‑zaciski naprężające, nity metalowe, ob‑
ręcze do beczek, odrzwia metalowe, okucia do drzwi metalowe, oku‑
cia do łóżek metalowe, okucia metalowe, okucia metalowe do mebli,
okucia metalowe do okien, ościeżnice metalowe, naciągi pasów me‑
talowe, plomby, uszczelki ołowiane, płytki metalowe‑budownictwo,
płytki podłogowe metalowe, płyty konstrukcyjne metalowe, płytki
na podłogi metalowe, podłogi metalowe, pręty metalowe do luto‑
wania i spawania, przewody instalacyjne‑rurowe, rolety zewnętrzne
metalowe, rolki, prowadnice do okien przesuwnych, przewody ruro‑
we metalowe, rury centralnego ogrzewania, metalowe, rury i rurki
metalowe, pokrycia ścian metalowe‑budownictwo, śruby do łącze‑
nia przewodów, metalowe, śruby metalowe, taśma stalowa, uszczelki
metalowe, zaciski do rur i kabli, metalowe, zaciski‑klamry metalowe,
zamki inne niż elektryczne metalowe, zamki na zasuwy, zamknięcia
do okien, metalowe
‑okna podnoszone, zamknięcia drzwiowe
‑nieelektryczne, kastry do mieszania zapraw murarskich metalowe,
zasłony metalowe, zasuwy, zatrzaski drzwiowe metalowe, zatyczki
‑wyroby żelazne, zawiasy metalowe, złącza kabli metalowe nieelek‑
tryczne, 8 narzędzia i przyrządy ręczne o napędzie ręcznym, wyroby
nożownicze, widelce i łyżki, broń biała, ostrza maszynki do golenia,
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w tym w szczególności: brzeszczoty pił
‑części narzędzi, cykliny
ręczne‑narzędzia, czerpaki, chochle‑narzędzia, przyrządy do dekan‑
tacji cieczy‑narzędzia ręczne, dłuta do otworów gniazdowe przysie‑
ki, dłuta kamieniarskie, dłuta wklęsłe żłobaki, dłuta żłobkowe części
narzędzi, dziurkacze‑narzędzia, dźwignie, frezy‑narzędzia, futerały
na brzytwy, grabie‑narzędzia, grace, motyczki narzędzia ręczne,
grzebienie, zgrzebła
‑narzędzia ręczne, gwintowniki
‑narzędzia,
gwintownice igłowe, pilniki igłowe, imadła, kadzie odlewnicze narzę‑
dzia ręczne, klucze maszynowe stałe narzędzia, klucze maszynowe
nastawne, kopaczki ręczne narzędzia, koparki do rowów narzędzia,
kopyta szewskie narzędzia, kosiarki ogrodowe ręczne narzędzia, ko‑
siarki ręczne [narzędzia, kurki narzędzia ręczne, łapki do wyciągania
gwoździ [narzędzia], łomy, drągi żelazne, łopaty narzędzia], maczety,
marszpikle, rożki szkutnicze, młotki drewniane przyrządy ręczne,
młotki kamieniarskie, młotki kamienne obuchy z wykonane kamie‑
nia, młotki murarskie, młotki nitownicze narzędzia, młotki narzędzia,
młoty kowalskie dwuręczne, motyki, moździerze do tłuczenia i ucie‑
rania, napinacze drutu i taśm metalowych narzędzia ręczne, narzę‑
dzia o napędzie ręcznym, ręczne nitownice narzędzia ręczne, nożyce,
nożyce obrzeżne, nożycowe przyrządy ręczne, wycinarki do obręczy
narzędzia, oplatarki narzędzia, oprawki wiertarskie narzędzia, opraw‑
ki, gniazda rozwiertaków, oprawki do osełek, oskardy, kilofy, ostrza
narzędzia, ostrzałki młotkowe, ostrzarki ręczne, osełki do ostrzenia,
paski do ostrzenia, przyrządy do ostrzenia, ośniki, pasy do narzędzi
uchwyty, obsady, perforatory narzędzia, piaskowniki grabie, pilniki
narzędzia, pilśniarki narzędzia, piły kabłąkowe, obudowy do pił ręcz‑
nych, piły oprawy pił, piły wyrzynarki, piły narzędzia, pistolety ręczne
do wytłaczania masy uszczelniającej, pistolety narzędzia ręczne, po‑
grzebacze, ożogi, przebijaki gwoździowe, przebijaki narzędzia ręcz‑
ne, przebijaki narzędzia, przecinacze, przecinaki narzędzia, przecina‑
ki narzędzia dłuta, przedłużacze do korb do gwintowników
przycinacze do drzew, przycinarki do rur narzędzia, przyrządy do
cięcia, punktaki narzędzia ręczne, rozwiertaki, przyrządy do cięcia
rur, rytownicze rylce, siekiery, siekiery wpustowe otworowe, sierpaki,
sierpy, skrobaki narzędzia, skrzynki uciosowe narzędzia, stal ostrzo‑
wa, strugi, noże, żelazka do strug, kątniki, szczypce do skracania kno‑
tów nożyczki, szczypce, kleszcze, szlifowanie, przyrządy do ścierania
ręczne, szpachle, łopatki narzędzia ręczne, szpadle narzędzia, szydła,
śrubokręty, świdry, świdry ciesielskie, świdry ręczne do drewna, świ‑
dry narzędzia, tarniki, tarki narzędzia ręczne, toczaki, kamienie do
ostrzenia narzędzia, toporki do lodu, czekany, toporki, siekierki, to‑
pory ciesielskie narzędzia, ubijaki do gruntu narzędzia, ubijaki narzę‑
dzia, lewarki do uruchamiania ręcznego, dłutka do uszczelniania,
węgielnice narzędzia, wiertarki piersiowe świdry korbowe, wiertła,
wiertła ręczne narzędzia, wiertła części narzędzi, wiertła narzędzia,
wybijaki, trzpienie, narzędzia do wyciągania gwoździ, wycinarki na‑
rzędzia, wydłużaki narzędzia, wytłaczarki, gofrownice narzędzia, za‑
ciski ciesielskie i bednarskie, koła z zapadkami narzędzia, żelazka do
szkliwienia glazurowania, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi in‑
stalacyjne, w tym w szczególności: budowa i naprawy magazynów,
budownictwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie bu‑
dynków od zewnątrz, informacja budowlana, informacja o napra‑
wach, izolowanie budynków, lakierowanie, malowanie, nadzór bu‑
dowlany, nstalacja drzwi i okien, tapetowanie, tynkowanie, usługi
dekarskie, wynajem sprzętu budowlanego, zabezpieczanie przed
wilgocią‑budownictwo.

(111) 316384
(220) 2015 10 01
(210) 447603
(151) 2018 10 24
(441) 2016 01 04
(732) ZAKŁAD ROZBIORU MIĘSA JBB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łyse, PL.
(540) JBB2
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.17, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.12, 29.01.12
(510), (511) 39 dostarczanie towarów jako zaopatrzenie, dostarcza‑
nie towarów zamówionych korespondencyjnie, holowanie, infor‑
macja o transporcie, magazynowanie, pakowanie towarów, przewo‑
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żenie ładunków, przewóz samochodami ciężarowymi, składowanie
towarów, spedycja, transport rurociągami, wynajmowanie magazy‑
nów, wypożyczanie kontenerów magazynowych.

(111) 316385
(220) 2018 03 29
(210) 484250
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 09
(732) Przedsiębiorstwo Produkcyjno‑Usługowo‑Handlowe
„REGAMET” Krzysztof Boroń, Wacław Tryba Spółka Jawna,
Mielec, PL.
(540) REGAMET orzeł wśród blach
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.13.25
(510), (511) 6 blacha, blacha (płyty, arkusze) z metalu, blacha alumi‑
niowa, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacha stalowa cienka,
blacharskie materiały budowlane, dachowe rynny metalowe, da‑
chówka metalowa, dachówki esówki metalowe, dachy (pokrycia-)
metalowe, deski dachowe z metalu, materiał do pokrywania dachów
z metalu, materiały blacharskie dla budownictwa, materiały do ob‑
róbki dachu metalowe, metalowe dachówki holenderskie, metalowe
elementy dachowe, metalowe elementy łączące do rynien, metalo‑
we gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe materiały dachowe,
metalowe panele dachowe, metalowe płyty dachowe, metalowe po‑
krycia dachów, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogni‑
wami słonecznymi, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi
ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe rynny, metalowe szkielety
dachowe, metalowe uchwyty rynnowe, metalowe, dachowe okna
półkoliste [okna], metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, ocyn‑
kowana gruba blacha stalowa, ocynkowane arkusze blachy stalo‑
wej, okna aluminiowe, okna dachowe metalowe, pokrycia dacho‑
we metalowe, rynny aluminiowe, rynny metalowe do rozpraszania
wody deszczowej, rynny metalowe do rozpraszania wody ścieko‑
wej, rynny metalowe do zbierania wody deszczowej, rynny metalo‑
we do zbierania wody ściekowej, rynny ściekowe metalowe, rynny
zsypowe z metalu [inne niż części maszyn], 19 bramy garażowe do
użytku domowego (niemetalowe-), dachy (niemetalowe konstruk‑
cje pokryć-), dachy niemetalowe, dachówki, nie z metalu, dachówki
kamienne, dachówki holenderskie [esówki, holenderki], dachowe
otwory wentylacyjne (niemetalowe-), dachowe naświetla półkoliste
[okna] z materiałów niemetalowych, dachówki z zaprawy cemento‑
wej, dachowe (pokrycia-) niemetalowe, deski dachowe [z drewna],
niemetalowe dachówki, niemetalowe płyty dachowe, niemetalowe
płyty dachowe o właściwościach izolacyjnych, panele dachowe nie‑
metalowe, rynny dachowe, nie z metalu, rynny niemetalowe, war‑
stwy izolacyjne dachu, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za
pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowa‑
dzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on‑line,
sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: blacha, blacha (płyty,
arkusze) z metalu, blacha aluminiowa, blacha do pokrycia dachu
z metalu, blacha stalowa cienka, blacharskie materiały budowlane,
dachowe rynny metalowe, dachówka metalowa, dachówki esówki
metalowe, dachy (pokrycia-) metalowe, deski dachowe z metalu,
materiał do pokrywania dachów z metalu, materiały blacharskie dla
budownictwa, materiały do obróbki dachu metalowe, metalowe
dachówki holenderskie, metalowe elementy dachowe, metalowe
elementy łączące do rynien, metalowe gonty, metalowe grzbiety
dachu, metalowe materiały dachowe, metalowe panele dachowe,
metalowe płyty dachowe, metalowe pokrycia dachów, metalowe
pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalo‑
we pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektryczny‑
mi, metalowe rynny, metalowe szkielety dachowe, metalowe uchwy‑
ty rynnowe, metalowe, dachowe okna półkoliste [okna], metalowe,
dachowe otwory wentylacyjne, ocynkowana gruba blacha stalowa,
ocynkowane arkusze blachy stalowej, okna aluminiowe, okna da‑
chowe metalowe, pokrycia dachowe metalowe, rynny aluminiowe,
rynny metalowe do rozpraszania wody deszczowej, rynny metalo‑
we do rozpraszania wody ściekowej, rynny metalowe do zbierania
wody deszczowej, rynny metalowe do zbierania wody ściekowej,
rynny ściekowe metalowe, rynny zsypowe z metalu [inne niż części
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maszyn], bramy garażowe do użytku domowego (niemetalowe-),
dachy (niemetalowe konstrukcje pokryć-), dachy niemetalowe, da‑
chówki, nie z metalu, dachówki kamienne, dachówki holenderskie
[esówki, holenderki], dachowe otwory wentylacyjne (niemetalowe-),
dachowe naświetla półkoliste [okna] z materiałów niemetalowych,
dachówki z zaprawy cementowej, dachowe (pokrycia-) niemetalowe,
deski dachowe [z drewna], niemetalowe dachówki, niemetalowe pły‑
ty dachowe, niemetalowe płyty dachowe o właściwościach izolacyj‑
nych, panele dachowe niemetalowe, rynny dachowe, nie z metalu,
rynny niemetalowe, warstwy izolacyjne dachu, marketing, reklama,
reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama bil‑
lboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowanie
targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następujących
towarów: blacha, blacha (płyty, arkusze) z metalu, blacha aluminio‑
wa, blacha do pokrycia dachu z metalu, blacha stalowa cienka, bla‑
charskie materiały budowlane, dachowe rynny metalowe, dachówka
metalowa, dachówki esówki metalowe, dachy (pokrycia-) metalowe,
deski dachowe z metalu, materiał do pokrywania dachów z metalu,
materiały blacharskie dla budownictwa, materiały do obróbki dachu
metalowe, metalowe dachówki holenderskie, metalowe elementy
dachowe, metalowe elementy łączące do rynien, metalowe gonty,
metalowe grzbiety dachu, metalowe materiały dachowe, metalowe
panele dachowe, metalowe płyty dachowe, metalowe pokrycia da‑
chów, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami sło‑
necznymi, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami
fotoelektrycznymi, metalowe rynny, metalowe szkielety dachowe,
metalowe uchwyty rynnowe, metalowe, dachowe okna półkoliste
[okna], metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, ocynkowana gru‑
ba blacha stalowa, ocynkowane arkusze blachy stalowej, okna alumi‑
niowe, okna dachowe metalowe, pokrycia dachowe metalowe, rynny
aluminiowe, rynny metalowe do rozpraszania wody deszczowej, ryn‑
ny metalowe do rozpraszania wody ściekowej, rynny metalowe do
zbierania wody deszczowej, rynny metalowe do zbierania wody ście‑
kowej, rynny ściekowe metalowe, rynny zsypowe z metalu [inne niż
części maszyn], bramy garażowe do użytku domowego (niemetalo‑
we-), dachy (niemetalowe konstrukcje pokryć-), dachy niemetalowe,
dachówki, nie z metalu, dachówki kamienne, dachówki holenderskie
[esówki, holenderki], dachowe otwory wentylacyjne (niemetalowe-),
dachowe naświetla półkoliste [okna] z materiałów niemetalowych,
dachówki z zaprawy cementowej, dachowe (pokrycia-) niemetalo‑
we, deski dachowe [z drewna], niemetalowe dachówki, niemetalowe
płyty dachowe, niemetalowe płyty dachowe o właściwościach izola‑
cyjnych, panele dachowe niemetalowe, rynny dachowe, nie z meta‑
lu, rynny niemetalowe, warstwy izolacyjne dachu, udzielanie porad
handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.

(111) 316386
(220) 2016 04 20
(210) 455235
(151) 2017 03 21
(441) 2016 12 05
(732) MICHAŁOWSKI PIOTR OPTIMED, Łódź, PL.
(540) Optimed
(510), (511) 5 Preparaty czyszczące do szkieł kontaktowych, okula‑
ry [optyka], pryzmaty [optyka], 9 soczewki korekcyjne [optyka], lupy
[optyka], 44 usługi klinik medycznych, usługi optyczne .
(111) 316387
(220) 2016 04 28
(151) 2017 02 09
(441) 2016 09 12
(732) USTUPSKA MARZENA, Szczecin, PL.
(540) duet COFFEE
(540)

(210) 455678

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.07.01
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, czekolada, cukier, ciastka,
wyroby cukiernicze i piekarnicze, słodycze, wyroby czekoladowe
i czekoladopodobne, lody jadalne, sosy do lodów, 43 usługi gastro‑
nomiczne związane z podawaniem potraw i napojów w barach, kafe‑
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teriach, kawiarniach, restauracjach i stołówkach, przygotowanie dań
na zamówienie oraz ich dostawa (katering), obsługa na zlecenie osób
trzecich polegająca na zaopatrzeniu w żywność i napoje imprez pro‑
mocyjnych, okolicznościowych, plenerowych, przyjęć, bankietów,
zabaw.

(111) 316388
(220) 2016 08 24
(210) 460683
(151) 2017 04 06
(441) 2016 12 19
(732) KRAJEWSKI MACIEJ, Warszawa, PL.
(540) LABBICO
(510), (511) 3 kremy do twarzy i ciała, krem na noc, krem na dzień,
serum odżywcze, serum antyoksydacyjne, koncentraty nawilżają‑
ce, preparaty depigmentacyjne, kosmetyki do cery zmarszczkowej,
35 usługi sprzedaży kosmetyków.
(111) 316389
(220) 2016 11 24
(210) 464359
(151) 2017 05 05
(441) 2017 01 09
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) kaskada
(510), (511) 9 elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losu‑
jące do przeprowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii i za‑
kładów wzajemnych, lottomaty, optyczne i magnetyczne nośniki
danych, automaty do gier hazardowych, programy komputerowe,
16 kupony, losy, blankiety dotyczące gier liczbowych, loterii, vide‑
oloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne i nie‑
periodyczne, broszury, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia,
naklejki, wyroby z papieru i tektury, blankiety dotyczące wyścigów
konnych, zakładów wzajemnych, naklejki, albumy, czasopisma, ga‑
zety, kalendarze, katalogi, karty papierowe, karty pocztowe, książki,
publikacje drukowane, notesy, obrazy, 28 flippery jako automaty do
gry na monety lub żetonu, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do
gier hazardowych, 35 prowadzenie kampanii reklamowych w środ‑
kach masowego przekazu, dystrybucja materiałów reklamowych
i informacyjnych, badanie rynku, sporządzanie analiz rynkowych,
przetwarzanie informacji, zarządzanie zbiorami danych w kompute‑
rowych bazach danych, reklama, rozpowszechnianie materiałów re‑
klamowych i informacyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie
sieciami komputerowymi, tworzenie komputerowych baz danych,
wszystkie powyższe usługi także świadczone online, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, informacja handlowa oraz
udzielanie porad konsumentom, usługi ogłoszeń elektronicznych
poprzez łącza telekomunikacyjne, zgromadzenie na stronach inter‑
netowych na rzecz osób trzecich ilustracji i tekstów reklamowych,
promocyjnych lub pozwalających osobom trzecim swobodne kupo‑
wanie, 38 rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem terminali
komputerowych i Internetu, udostępnianie komputerowych baz
danych, łączność elektroniczna, łączność przez sieć światłowodów,
łączność przez terminale komputerowe, łączność radiowa, łączność
telefoniczna, połączenia ze światową siecią komputerową za po‑
średnictwem telekomunikacji, przesyłanie informacji, przydzielanie
dostępu do światowej sieci komputerowej, usługi telekomunikacyj‑
ne, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardowych,
losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych, loterii
zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa gier
liczbowych, hazardowych, losowych, organizowanie i prowadze‑
nie loterii pieniężnych, loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów
wzajemnych w systemie on‑line w sieci Informatycznej, działalność
sportowa i rekreacyjna, organizowanie zawodów sportowych, or‑
ganizowanie i prowadzenie wyścigów konnych, obsługa urządzeń
sportowych, nauka jazdy konnej, organizowanie imprez piknikowo
‑festynowych (wystawy, jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jaz‑
da konna, współtworzenie i tworzenie telewizyjnych programów,
rozrywkowych, filmów, wypożyczanie urządzeń do gier losowych,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji rozrywka (widowiska), orga‑
nizacja i prowadzenie koncertów, organizacja imprez kulturalnych,
muzycznych, rozrywkowych, organizowanie konkursów, zjazdów, se‑
minariów, kongresów, szkoleń, pokazy praktycznego kształcenia, na‑
uczanie, organizowanie obozów sportowych, organizowanie wyda‑
rzeń z dziedziny kultury lub edukacji, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, usługi w zakresie sportu i kultury, publikowanie, edycja
książek, wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych
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mediów, obsługa publikacji elektronicznych online, dostarczanie
publikacji elektronicznych online, publikacja książek elektronicznych
i czasopism online, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wy‑
dawanie informacji o edukacji, imprezach, rekreacji, także przez sieci
danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi online.

(111) 316390
(220) 2017 02 13
(210) 467553
(151) 2017 08 21
(441) 2017 05 02
(732) TENVIRK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Chorzów, PL.
(540) TIMATE
(540)
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załogowych statków powietrznych pionowego startu i lądowania
z zamontowaną głowicą bojową, 41 organizowanie i prowadzenie
szkoleń w zakresie bezzałogowych statków powietrznych pionowe‑
go startu i lądowania z zamontowaną głowicą bojową, kształcenie
praktyczne poprzez pokazy w zakresie bezzałogowych statków po‑
wietrznych pionowego startu i lądowania z zamontowaną głowicą
bojową, 42 badania naukowe z zastosowaniem bezzałogowych stat‑
ków powietrznych pionowego startu i lądowania z zamontowaną
głowicą bojową, badania techniczne z zastosowaniem bezzałogo‑
wych statków powietrznych pionowego startu i lądowania z zamon‑
towaną głowicą bojową.

(111) 316392
(220) 2017 02 20
(151) 2017 07 18
(441) 2017 04 03
(732) PORTA MARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dziwnówek, PL.
(540) Porta Mare
(540)

(210) 467876

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geode‑
zyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, po‑
miarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełą‑
czania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii
elektrycznej, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty
(dyski), płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywania
danych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie
monety, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane, komputery,
urządzenia elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, systemy
komputerowe, aplikacje komputerowe, gry komputerowe, oprogra‑
mowanie do do rejestracji czasu pracy, systemy do bezobsługowej
rejestracji czasu pracy, monitorowania bezpieczeństwa, wydajności
pracy i kontroli dostępu, system do automatycznego monitorowania
obecności, komputery oraz sprzęt i akcesoria komputerowe, urzą‑
dzenia peryferyjne do komputerów, sprzęt i akcesoria telekomuni‑
kacyjne, głośniki, słuchawki, kamery, sprzęt radiowo
‑telewizyjny,
sprzęt audiowizualny, urządzenia audio, radia, telefony i akcesoria do
telefonów, sprzęt fotograficzny, nośniki danych, nagrane nośniki da‑
nych, płyty (dyski), dyski twarde, pamięci USB, wagi, alarmy, dzwonki
alarmowe, wyświetlacze, urządzenia dwukierunkowej komunikacji
radiowej, smartwache, urządzenia do sieci radiowych, urządzenia
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu
i kartograficzne, czujniki ruchu, elektroniczne urządzenia i przyrzą‑
dy do śledzenia, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, elektryczne
urządzenia do lokalizacji obiektów, urządzenia i przyrządy kodują‑
ce i dekodujące, urządzenia do geolokalizacji osób i przedmiotów,
urządzenia do nawigacji w pomieszczeniach, urządzenia do nawi‑
gacji i lokalizacji do wykrywania stref zagrożeń i miejsc wypadków,
urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, urządzenia
zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na nośnikach
informacje i dane, aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania,
wskaźniki i kontrolery, gekodery, elektroniczne notatniki, elektro‑
niczne organizery, generatory daty i czasu, urządzenia do gromadze‑
nia danych, urządzenia do: rejestracji czasu pracy, naliczania czasu
pracy, monitoringu wydajności pracy, wykrywania nadużyć w reje‑
stracji czasu pracy, urządzenia biometryczne, urządzenia do rejestra‑
cji czasu pracy (RCP), karty magnetyczne, karty elektroniczne, karty
inteligentne, karty inteligentne do rejestracji czasu pracy, centralki,
czytniki danych, czytnik RFID, czytniki biometryczne, urządzenia
elektroniczne Internetu Rzeczy (Internet Of Things), urządzenia elek‑
troniczne do łączenia karty inteligentnej z Internetem, urządzenia
nasobne (Wareable): zawieszki, identyfikatory, naszywki do ubrań.

(111) 316393
(220) 2017 05 22
(210) 471947
(151) 2017 10 18
(441) 2017 07 03
(732) TRANSKAP INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) TRANSKAP
(540)

(111) 316391
(220) 2017 02 16
(210) 467704
(151) 2017 08 24
(441) 2017 05 08
(732) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka, PL.
(540) Dragonfly
(510), (511) 12 bezzałogowe statki powietrzne pionowego startu
i lądowania z zamontowaną głowicą bojową jako drony wojskowe,
13 bezzałogowe statki powietrzne pionowego startu i lądowania
z zamontowaną głowicą bojową jako broń i uzbrojenie, 35 sprzedaż
bezzałogowych statków powietrznych pionowego startu i lądowa‑
nia z zamontowaną głowicą bojową, 37 naprawa i konserwacja bez‑

Kolor znaku: granatowy
(531) 27.05.01, 18.04.02, 29.01.04
(510), (511) 39 dostarczanie ładunków drogą lądową, dostawa prze‑
syłek, dostawa towarów, dostawa paczek drogą lądową, dostawa dro‑
gą lądową, dzierżawa samochodów ciężarowych, fracht, fracht [prze‑
wóz towarów], frachtowe (pośrednictwo-), ładowanie ciężarówek,

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 zarządzanie hotelami, 36 administrowanie doma‑
mi czynszowymi, agencje nieruchomości, organizowanie wynajmu
nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieru‑
chomościami, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej,
wynajem zakwaterowania ( mieszkania ), zarządzanie nieruchomo‑
ścią, 39 dostawa energii elektrycznej, dostawa towarów, dystrybucja
energii, dystrybucja wody, usługi transportu na wycieczki ze zwie‑
dzaniem, usługi w zakresie organizowania wycieczek, wynajmowa‑
nie miejsc parkingowych, 41 udostępnianie obiektów i sprzętu re‑
kreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi
klubowe (rozrywka lub nauczanie), usługi klubów zdrowia ( zdrowie
i ćwiczenia fizyczne ), usługi w zakresie obozów wakacyjnych (roz‑
rywka), usługi związane z dyskotekami, wynajmowanie kortów te‑
nisowych, wynajmowanie obiektów sportowych, hazard, kultura
fizyczna, nocne kluby, organizowanie balów, organizowanie i prowa‑
dzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, orga‑
nizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów ( szkolenie ),
organizowanie zawodów sportowych, planowanie przyjęć ( rozryw‑
ka ), 43 bary szybkiej obsługi (snack‑bary), biura zakwaterowania (
hotele, pensjonaty ), domy opieki dla osób w podeszłym wieku,
domy turystyczne, kafeterie (bufety), motele, obsługa gastronomicz‑
na z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, re‑
stauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezer‑
wacje miejsc w hotelach, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe,
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania (zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami), usługi restauracji washoku, usługi restau‑
racyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów waka‑
cyjnych (zakwaterowanie), wynajmowanie sal na zebrania, wynajmo‑
wanie zakwaterowania na pobyt czasowy.
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ładowanie i wyładowanie pojazdów, logistyka transportu, nawigacja
(ustalanie położenia, wytyczanie trasy), odbieranie paczek drogą lą‑
dową, odbieranie ładunku, odbieranie i dostarczanie paczek i towa‑
rów, odbiór, transport i dostawa towarów, odbiór i dostawa wyrobów
tekstylnych, odbieranie, transport i dostawa towarów, dokumentów,
paczek i listów, odbieranie towarów, organizacja dostarczania to‑
warów, organizacja transportu drogą lądową, morską i powietrzną,
organizacja wynajmu pojazdów, organizowanie i świadczenie usług
transportowych drogą lądową, morską, powietrzną, organizowanie
przewozu pasażerów drogą lądową, morską, powietrzną i koleją, or‑
ganizowanie transportu, organizowanie transportu drogą lądową,
morską i powietrzną, organizowanie transportu ładunków, organi‑
zowanie transportu towarów, organizowanie transportu lądowego
paczek, organizowanie wynajmu pojazdów, organizowanie wy‑
najmu samochodów, organizowanie wynajmu wszelkich środków
transportu, organizowanie wypożyczania pojazdów, organizowanie
wysyłki towarów, planowanie tras [usługi nawigacyjne], pojazdy
(wypożyczanie-), pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, po‑
średnictwo frachtowe, przesyłki (dostarczanie-), przewóz ładunków,
rezerwacja samochodów do wynajęcia, rezerwacja miejsc na trans‑
port pojazdami silnikowymi, rozładunek towarów i bagażu, rozła‑
dunek towarów, składowanie i dostarczanie towarów, składowanie
towarów, składowanie towarów przed i po transporcie, składowa‑
nie towarów w magazynach, składowanie towarów w transporcie,
spedycja, spedycja ładunków, śledzenie pojazdów pasażerskich za
pomocą komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [in‑
formacja o transporcie], śledzenie pojazdów do przewozu pasaże‑
rów lub ładunków przy użyciu komputera lub systemów globalnego
pozycjonowania [informacja o transporcie], pasażerskich za pomocą
komputera lub systemów globalnego pozycjonowania [informacja
o transporcie], śledzenie pojazdów do przewozu pasażerów lub ła‑
dunków przy użyciu komputera lub systemów globalnego pozycjo‑
nowania [informacja o transporcie], śledzenie i namierzanie wysyłek
[informacja o transporcie], skomputeryzowane usługi informacyjne
w zakresie transportu, skomputeryzowane planowanie związane
z transportem, spedycja towarów drogą lądową, spedycja towarów,
spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, strzeżony transport
ciężarówkami, strzeżony transport przedmiotów wartościowych,
strzeżony transport przedmiotów wartościowych i pieniędzy cięża‑
rówką, strzeżony transport towarów, świadczenie skomputeryzowa‑
nych usług doradztwa dotyczących transportu, świadczenie usług
magazynowania i udostępnianie sprzętu i obiektów magazynowych,
transport, transport chłodniczy towarów mrożonych, transport
chłodniczy towarów zimnych, transport ciężkiego oleju opałowe‑
go, transport cysternami, transport dokumentów, transport drogą
kurierską, transport drogowy, transport drogowy farmaceutyków,
transport drogowy ładunków, transport drogowy tekstyliów, trans‑
port dzieł sztuki, transport i dostawy towarów, transport i przecho‑
wywanie odpadów, transport i składowanie, transport i składowanie
towarów, transport kontenerów, transport kosmetyków, transport
książek, transport kwiatów, transport lądowy, transport ładunków,
transport materiałów budowlanych, transport mebli, transport mebli
ciężarówkami na rzecz osób trzecich, transport odpadów, transport
odpadów medycznych i odpadów specjalnych, transport odpadów
skażonych, transport paczek, transport pojemników do przewozu ła‑
dunków ciężarówką, udostępnianie pojazdów do wynajmu, udziela‑
nie informacji dotyczących transportu drogowego, udzielanie infor‑
macji dotyczących transportu i podróży, usługi agencji spedycyjnej,
usługi agencji spedycyjnych, usługi agencji spedycji towarów, usługi
agencji frachtowych, usługi frachtów, przewóz ładunków i usługi
przeprowadzkowe, usługi frachtu lądowego, usługi magazynowe,
usługi kurierskie w zakresie dostarczania towarów, usługi kurierskie
w zakresie transportowania ładunków, usługi prowadzenia pojaz‑
dów, usługi przewozu ładunków, usługi przewozu paczek, usługi
spedycji ładunku drogą lądową, usługi spedycji, usługi składowania,
usługi składów w zakresie przechowywania pojazdów, usługi rozła‑
dunku towarów usługi rozładunku, usługi rozładowywania i przepa‑
kowywania, usługi spedycyjne, usługi transportowe, usługi trans‑
portowe i dostawa drogą powietrzną, lądową koleją i drogą morską,
usługi transportu drogowego, usługi transportu drogowego ładun‑
ków, usługi transportu mikrobusami, usługi transportu pojazdami,
usługi transportu samochodami silnikowymi, usługi w zakresie or‑
ganizowania transportu, usługi w zakresie organizowania transportu
drogowego, usługi w zakresie transportu towarów, usługi w zakresie
transportu samochodami ciężarowymi, usługi w zakresie transpor‑
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tu drogowego, usługi wynajmu lądowych pojazdów silnikowych,
usługi wynajmu pojazdów samochodowych, usługi wynajmu po‑
jazdów silnikowych, usługi wynajmu pojemników transportowych,
usługi wynajmu przyczep drogowych, usługi wynajmu samocho‑
dów, usługi wypożyczania lądowych pojazdów silnikowych, wyna‑
jem ciężarówek i przyczep, wynajem pojazdów, wynajem pojazdów
ciężarowych, wynajem pojazdów silnikowych, wynajem pojazdów
transportowych na umowę, wynajem pojazdów transportowych,
wynajem pojazdów użytkowych, wynajem pojazdów z kierowcą, wy‑
najem przestrzeni magazynowej, wynajem przestrzeni garażowej,
wynajem przyczep, wynajem samochodów, wynajem samochodów
ciężarowych, wynajem segmentów magazynowych, wypożyczanie
ciężarówek i pojazdów, wypożyczanie ciężarówek, wynajmowanie
transportu drogowego, wynajmowanie silnikowych pojazdów dro‑
gowych, wynajmowanie silnikowych pojazdów lądowych, wypoży‑
czanie i wynajem pojazdów, wypożyczanie pojazdów silnikowych,
wypożyczanie pojazdów silnikowych na umowę, wypożyczanie
przyczep drogowych, wypożyczanie przyczep samochodowych,
wypożyczanie przyczep, wypożyczanie samochodów, załadunek
frachtu, wysyłka towarów.

(111) 316394
(220) 2018 06 18
(210) 487231
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) DROBOT JERZY HURTOWNIA BEN, Rzeszów, PL.
(540) Ben Baby
(540)

Kolor znaku: brązowy, ciemnobrązowy, biały, czarny, czerwony,
granatowy, żółty, zielony
(531) 03.01.14, 03.01.28, 29.01.15, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17,
26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 12 budki do wózków dziecięcych, foteliki bezpieczeń‑
stwa dla niemowląt i dzieci do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla
dzieci, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do użycia w pojazdach, fo‑
teliki dla dzieci do pojazdów, foteliki dla dzieci do użytku w samocho‑
dach, kosze do wózków dziecięcych, osłony do wózków dziecięcych,
podstawki [siedziska] podwyższające dla dzieci do pojazdów, po‑
krowce na wózki dziecięce, pokrycia wózków dziecięcych, przenośne
foteliki dziecięce do samochodów, przenośne siedzenia dla dzieci do
pojazdów, samochodowe foteliki dziecięce, siedzenia dziecięce przy‑
stosowane do rowerów, składane wózki dziecięce, wózki dziecięce,
wózki dziecięce spacerowe (budki do-), wózki dziecięce wyposażo‑
ne w nosidełka, wózki na kółkach dla dzieci, 20 bezpieczne łóżeczka
dziecięce, bramki zabezpieczające dla dzieci, dopasowane osłonki na
poręcze łóżeczka dziecięcego, leżaczki dziecięce typu bujaki, kosze
do noszenia dzieci, łóżeczka dla dzieci, łóżeczka koszyki dla dzieci,
łóżka dziecięce, łóżka składane dla dzieci, łóżka turystyczne dla dzie‑
ci, maty dla dzieci do spania, maty do kojców dziecięcych, meble
do pokojów dziecinnych, ochraniacze na szczebelki do łóżeczek dla
dzieci, inne niż pościel, podstawki dla dzieci do samochodów, pościel
do łóżeczek dziecięcych [inna niż bielizna pościelowa], siedzenia dla
dzieci, siedziska samochodowe dla dzieci, wysokie krzesła dla dzieci,
25 buty dziecięce, czepki damskie, dziecinne, jednoczęściowa odzież
dla niemowląt i małych dzieci, kombinezony dla niemowląt i małych
dzieci, kostiumy kąpielowe dla dzieci, koszulki dla dzieci, koszulki
zapinane w kroku na zatrzaski, dla niemowląt i małych dzieci, letnie
ubranka dla dzieci, majtki dziecięce [odzież], nakrycia głowy dla dzie‑
ci, obuwie dla dzieci, odzież dziecięca, odzież wierzchnia dla dzieci,
pajacyki dla dzieci [odzież], skarpetki dla niemowląt i małych dzieci,
spodnie dziecięce, sukienki dla niemowląt i małych dzieci, wyprawki
dziecięce [odzież], 28 artykuły do zabawy dla dzieci, czterokołowe
pojazdy dla dzieci [zabawki], elektroniczne gry edukacyjne dla dzie‑
ci, elektroniczne urządzenia do gier edukacyjnych dla dzieci, grze‑
chotki dla dzieci z gryzakiem w formie pierścienia, huśtawki dla dzie‑
ci, konstrukcje do zabawy dla dzieci, zabawki do użytku w wózkach
dziecięcych, zabawki dla dzieci, wielofunkcyjne zabawki dla dzieci.
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(111) 316395
(220) 2018 06 18
(210) 487235
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) KŁÓSEK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
IDEAL, Ośno, PL.
(540) IDEAL
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 27.05.01, 07.03.11, 26.11.01, 29.01.12
(510), (511) 19 bramy niemetalowe, bramy roletowe niemetalowe,
bramy bezpieczeństwa, nie z metalu, niemetalowe bramy garażo‑
we do użytku domowego, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, okna szklane, okna witrażowe, okna winylowe, okna nieme‑
talowe, okna żaluzjowe niemetalowe, okna witrażowe, skrzynkowe
okna niemetalowe, okładziny na okna niemetalowe, kraty na okna
niemetalowe, niemetalowe okna świetlikowe do budynków, okna
pancerne posiadające niemetalowe ramy, okna dachowe (nie z meta‑
lu), okna żaluzjowe ze szkła do budynków, okna dachowe wykonane
z tworzyw sztucznych, dachowe naświetla półkoliste [okna] z mate‑
riałów niemetalowych, zabezpieczone okna z tworzyw sztucznych
umożliwiające komunikację, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osło‑
ny okienne, okna przesuwne w płaszczyźnie pionowej, nie z meta‑
lu, okna świetlikowe wykonane z materiałów z tworzyw sztucznych
do użytku w budynkach, niemetalowe żaluzje zewnętrzne, żaluzje
zwijane niemetalowe, okna żaluzjowe niemetalowe, niemetalowe
zespoły okien żaluzjowych, żaluzje antywłamaniowe z materiałów
niemetalowych, żaluzje [zewnętrzne] niemetalowe i nietekstylne,
okna żaluzjowe ze szkła do budynków, 35 usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej niemetalowych i metalowych drzwi, bram, okien i osłon
okiennych, rolet, żaluzji, markiz, ogrodzeń, okien PCV, drzwi garażo‑
wych, bram garażowych.
(111) 316396
(220) 2018 06 19
(210) 487264
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 23
(732) ALOPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrzeszów, PL.
(540) ALOPAK
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.11, 26.04.03, 26.04.02, 25.05.05, 26.04.08
(510), (511) 6 folie aluminiowe, folie metalowe do zawijania, folia
metalowa do pakowania, folie metalowe do zawijania i pakowania,
pojemniki z folii aluminiowej, pojemniki metalowe, metalowe po‑
jemniki do przechowywania, pojemniki do pakowania metalowe,
puszki do konserw, metalowe, puszki metalowe na napoje, puszki
metalowe, 16 samoprzylepne etykiety drukowane, etykiety przylep‑
ne z papieru, etykiety z papieru lub kartonu, etykiety [owijki] na bu‑
telki z papieru lub kartonu, etykiety z papieru, folie z polipropylenu
do pakowania, folie do pakowania artykułów żywnościowych, folie
z tworzyw sztucznych do pakowania żywności do użytku w gospo‑
darstwie domowym, cienkie przezroczyste folie samoprzylegające
do pakowania, folie polietylenowe do zawijania lub pakowania, opa‑
kowania kartonowe, opakowania z tworzyw sztucznych, papierowe
podkładki stołowe, papierowe podkładki pod szklanki, papierowe
podkładki na stół, podkładki pod kufle do piwa, torby papierowe,
torby papierowe na zakupy, 20 palety transportowe niemetalowe,
pojemniki do pakowania niemetalowe, niemetalowe zamknięcia do
butelek, zamknięcia do pojemników, zamknięcia do pojemników
niemetalowe.
(111) 316397
(220) 2018 06 18
(210) 487237
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) DULIK MARCIN FIRMA PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
‑USŁUGOWA DULIK, Piekary Śląskie, PL.
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(540) Kram24
(510), (511) 35 promocja sprzedaży, marketing handlowy [inny niż
sprzedaż], promocje sprzedaży w punkcie sprzedaży, na rzecz in‑
nych, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi reklamowe doty‑
czące sprzedaży pojazdów mechanicznych, usługi reklamowe doty‑
czące sprzedaży majątku osobistego, usługi reklamowe w zakresie
sprzedaży towarów, reklamowanie towarów innych sprzedawców,
umożliwiając klientom wygodne oglądanie i porównywanie towa‑
rów tych sprzedawców, reklamowanie samochodów na sprzedaż
za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie reklamy i promocji
sprzedaży, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży,
promowanie sprzedaży towarów i usług innych podmiotów za po‑
średnictwem imprez promocyjnych, reklama towarów i usług sprze‑
dawców online za pośrednictwem przewodnika online do przeszu‑
kiwania, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyj‑
nych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi w zakresie promocji
sprzedaży, mianowicie gromadzenie rozmaitych dostawców usług
telekomunikacyjnych w celu umożliwienia innym wygodnego oglą‑
dania i zakupu tych usług, usługi sprzedaży online, organizowanie
aukcji internetowych, promocja online sieci komputerowych i stron
internetowych, promocja, reklama i marketing stron internetowych
on‑line, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw za pośrednic‑
twem Internetu i innych mediów, usługi dopasowywania w ramach
sieci reklamowej online ułatwiające nawiązywanie kontaktów mię‑
dzy reklamodawcami a właścicielami stron internetowych, zawie‑
ranie transakcji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online,
administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów de‑
talicznych.
(111) 316398
(220) 2018 06 18
(210) 487238
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) CZEPCZYŃSKI ARTUR JAWET‑NIERUCHOMOŚCI,
Zatom Nowy, PL.
(540) WEZAJ Udany Wypoczynek
(510), (511) 39 wypożyczanie rowerów, wypożyczanie żaglówek,
wypożyczanie kajaków, wypożyczanie jednostek pływających, in‑
formacja turystyczna, zwiedzanie turystyczne, usługi doradztwa
turystycznego i informacji turystycznej, udzielanie informacji tury‑
stycznych, organizacja wycieczek turystycznych, usługi przewodni‑
ków turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, usługi
osobistych przewodników turystycznych, udzielanie informacji tu‑
rystom związanych z wyprawami i zwiedzaniem, usługi w zakresie
organizowania wycieczek na rzecz turystów, usługi biura turystycz‑
nego w celu rezerwacji podróży, zwiedzanie turystyczne, zwiedza‑
nie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek,
organizowanie usług przewodników turystycznych, planowanie
podróży, organizowanie podróży, organizowanie podróży samolo‑
towych, transport lądowy podróżnych, organizowanie wycieczek
[krótkich podróży], planowanie i organizowanie podróży, doradz‑
two w zakresie podróży, organizowanie podróży i rejsów, rezerwa‑
cja 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 po‑
średnictwem biur turystycznych, rezerwowanie podróży i wycieczek
wakacyjnych, usługi agencyjne obejmujące organizację podróży,
organizowanie transportu i podróży, organizowanie podróży zagra‑
nicznych dla celów kulturalnych, planowanie i rezerwowanie podró‑
ży liniami lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, agencje
rezerwacji podróży, 43 usługi hotelowe, domy turystyczne, rezerwa‑
cja zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania
dla turystów, usługi hosteli dla turystów, usługi biura turystycznego
związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego, rezerwowa‑
nie pokojów dla podróżnych, rezerwacja pokojów hotelowych dla
podróżnych, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyj‑
ne i turystyczne, udostępnianie obiektów i sprzętu wystawiennicze‑
go w hotelach.
(111) 316399
(220) 2018 06 18
(210) 487239
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) WALIŚ PRZEMYSŁAW BOOM‑BUD, Strzałków, PL.
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(540) HUSAA
(510), (511) 9 etui na telefony i smartfony, 16 podkładki z tektury
pod kubki, kufle, kieliszki i szklanki, 21 kubki, kufle, szklanki, kieliszki,
25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 35 usługi sprzedaży takich towa‑
rów jak: etui na telefony i smartfony, podkładki z tektury pod kubki,
kufle, kieliszki i szklanki, odzież, nakrycia głowy, obuwie, kubki, kufle,
szklanki, kieliszki.
(111) 316400
(220) 2018 06 19
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) RYBAK TOMASZ, Szczecin, PL.
(540)
(540)
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(540) TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI w POLSCE
(540)

(210) 487272

Kolor znaku: czerwony
(531) 04.01.04, 04.05.13, 04.05.15, 04.05.21, 24.15.01, 24.15.07,
24.15.11, 26.01.15, 26.01.16, 29.01.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.
(111) 316401
(220) 2018 06 19
(210) 487274
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) LABORATOIRES CEETAL, Saint Etienne, FR.
(540) AGRIGERM 1510
(510), (511) 5 środki chemiczne do dezynfekcji urządzeń, linii tech‑
nologicznych, pojemników, powierzchni i pomieszczeń.
(111) 316402
(220) 2018 06 19
(210) 487276
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ALLEGRO SMART!
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługi‑
wania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania
sklepów online, 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, udo‑
stępnianie przestrzeni reklamowej on‑line w zakresie ogłoszeń drob‑
nych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen,
usługi marketingowe, usługi programów lojalnościowych, motywa‑
cyjnych 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 od‑
niesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny online z tym związa‑
ne, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści
w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi promo‑
cyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach interne‑
towej platformy sprzedaży towarów, w tym zwłaszcza w zakresie: do‑
stawy towarów, śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, zniżek lub
podwyższenia jakości obsługi, usługi informacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, 42 usługi komputerowe, mianowicie udostęp‑
nianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego,
tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych
systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramo‑
wanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online.
(111) 316403
(220) 2018 06 19
(210) 487290
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 30
(732) TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE,
Warszawa, PL.

Kolor znaku: czarny, złoty, niebieski, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.06, 26.01.12, 26.01.13, 26.01.18, 26.01.21, 01.01.01,
01.01.02, 01.01.10, 01.01.13, 09.01.10, 26.03.01, 26.03.05, 26.03.12,
26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 31 zwierzęta żywe, 35 dystrybucja i rozpowszechnianie
materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur],
komputerowe bazy danych darczyńców oraz identyfikacji zwie‑
rząt, komputerowe zarządzanie plikami, kompilowanie i systema‑
tyzowanie informacji w bankach danych, marketing bezpośredni,
marketing dotyczący promocji, marketing imprez i wydarzeń, mar‑
keting telefoniczny, marketing towarów i usług na rzecz innych,
ogłoszenia drobne, ogłoszenia odnoszące się do rekrutacji perso‑
nelu, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, pokazy towarów dla celów reklamowych, pokazy towarów
do celów promocyjnych, pokazy towarów i usług za pośrednictwem
mediów elektronicznych, także na rzecz usług tak zwanych teleza‑
kupów i zakupów domowych, reklama, reklama banerowa, reklama
bezpośredniej odpowiedzi, reklama korespondencyjna, reklama na
billboardach elektronicznych, reklama poprzez wszystkie publiczne
środki komunikacji, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotek, broszur i materiałów drukowanych], reklama online za po‑
średnictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, uaktualnianie
materiałów reklamowych, rozpowszechnianie broszur reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamowych [ulotek, bro‑
szur, ulotek informacyjnych i próbek], rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, zarządzanie bazami danych, 36 zbiórki funduszy na
cele charytatywne, organizacja zbiórek, organizacja zbiórek chary‑
tatywnych, organizowanie funduszy na cele dobroczynne, zbiórki
funduszy na cele dobroczynne, 38 przesyłanie informacji za pomocą
środków elektronicznych, transmisja plików cyfrowych, transmisja
plików danych, audio, wideo i multimedialnych, udostępnianie in‑
ternetowego forum dyskusyjnego, usługi komunikacji telefonicznej
świadczone w zakresie gorących linii i centrów obsługi telefonicznej,
41 edukacja [nauczanie], informacja o edukacji, informacja o impre‑
zach rozrywkowych, instruktaż w zakresie edukacji humanitarnej
i poprawy dobrostanu zwierząt, organizowanie i obsługa konferen‑
cji, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja szkoleń, orga‑
nizowanie i prowadzenie kongresów, nauczanie w zakresie ochrony
środowiska i edukacji humanitarnej, organizowanie i prowadzenie
seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadze‑
nie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi‑
zowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie tekstów, innych niż teksty re‑
klamowe, do nadawania za pośrednictwem usług teletekstu, pisanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], publikowanie drogą elektro‑
niczną, publikowanie tekstów i obrazów, w tym w formie elektronicz‑
nej, innych niż do celów reklamowych, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe.
(111) 316404
(220) 2018 04 30
(210) 485508
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) POLSKA ŻEGLUGA MORSKA PRZEDSIĘBIORSTWO
PAŃSTWOWE, Szczecin, PL.
(540) Polsteam Szczecin
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketing, usługi zarządzania
oraz administrowania w działalności handlowej, w tym zarządzanie
hotelami, prace biurowe, ekspertyzy opłacalności w zakresie trans‑
portu, kompilacja informacji w komputerowych bazach danych,
przetwarzanie danych, doradztwo w zakresie organizacji działalno‑
ści gospodarczej, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
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trzecich, w tym pośrednictwo w handlu statkami na rzecz osób trze‑
cich, rekrutacja załóg i obsadzanie statków załogami, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, prowadzenie skle‑
pów wolnocłowych z następującymi towarami: owoce, ciasta, kawa,
herbata, wyroby cukiernicze, napoje bezalkoholowe, piwo, napoje
alkoholowe, papierosy, tytoń,kosmetyki, pozyskiwanie systematy‑
zacja danych związanych z działalnością gospodarczą w kompute‑
rowych bazach danych, 36 agencje pośrednictwa w handlu nieru‑
chomościami, usługi finansowe, w tym usługi finansowe w zakresie
kredytowania i udzielania pożyczek związanych z budową statków
i ich eksploatacją oraz świadczeniem usług transportowych, dzia‑
łalność finansowa, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości, zakup, sprzedaż i wynajem nieruchomości, usługi
bankowe, zarządzanie nieruchomościami, ubezpieczenia, 37 nadzór
techniczny nad budową i remontem statków, nadzór eksploatacyj‑
ny statków, 39 transport, w tym w szczególności transport morski,
transport rzeczny, transport barkami, transport pasażerski, transport
promowy, agencje podróży, biura turystyczne, czarterowanie trans‑
portu, dostarczanie towarów, fracht, pośrednictwo frachtowe, holo‑
wanie, informacja o transporcie, usługi nawigacyjne, organizowanie
podróży, pilotaż, wynajmowanie pojazdów, w tym wynajmowanie
środków transportu wodnego, wynajmowanie garaży, pośrednic‑
two transportowe, przewożenie ładunków, rezerwacja miejsc po‑
dróżnym, pakowanie i składowa nie towarów, składowanie statków,
spedycja, przechowywanie statków, wynajmowanie statków, orga‑
nizowanie wycieczek morskich, przeładunek towarów w portach,
obsługa statków w porcie i na redzie, 42 usługi inżynieryjne, projek‑
towanie w zakresie okrętownictwa i hydrotechniki, projektowanie
remontów statków, doradztwo w sprawach komputerowych, odzy‑
skiwanie danych komputerowych, 43 usługi gastronomiczne, w tym
usługi barów, restauracji i kawiarni, usługi restauracji i barów samo‑
obsługowych, usługi hoteli i moteli, organizowanie i obsługa bankie‑
tów, przyjęć i zabaw.

(111) 316405
(220) 2018 05 17
(210) 486040
(151) 2018 10 10
(441) 2018 06 25
(732) CADM AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) CADM AUTOMOTIVE
(540)

(531) 18.01.23, 26.04.05, 27.05.01
(510), (511) 7 cylindry do silników, łożyska do silników, popychacze
do silników, zawory do silników, silnikowe pompy paliwowe, silniki
spalinowe do maszyn, pompy do chłodzenia silników, obudowy do
silników [części pojazdów], tłoki [części maszyn lub silników], łożyska,
koła zębate do maszyn, tłoki do silników, 12 siedzenia samochodo‑
we, części konstrukcyjne do samochodów, zagłówki samochodowe,
amortyzatory zawieszenia do samochodów, resory, sprężyny amor‑
tyzujące samochodowe, wycieraczki do lamp przednich samochodu,
panele łączące się do nadwozi samochodów, mieszki dźwigni zmia‑
ny biegów do samochodów, organizery do tyłów siedzeń specjalnie
przystosowane do użytku w samochodach, koła samochodowe,
opony do samochodów, łańcuchy do samochodów [przeciwpośli‑
zgowe], pompy powietrza do samochodów, opony pneumatyczne
do samochodów, obręcze do kół samochodowych, uchwyty na za‑
pasowe koła samochodowe, środki antypoślizgowe do opon samo‑
chodowych, koła zębate do przekładni samochodów wyścigowych,
samochody osobowe, silniki do samochodów, silniki do pojazdów
lądowych, koła zębate łańcuchowe, części karoserii do pojazdów,
części hamulcowe do samochodów, części konstrukcyjne do samo‑
chodów, części konstrukcyjne do pociągów, 42 projektowanie samo‑
chodów, świadczenie usług w zakresie projektowania wnętrz samo‑
chodów.
(111) 316406
(151) 2018 11 29

(220) 2018 05 26
(441) 2018 07 30

(210) 486408
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(732) ŚWIĘTOŃ DARIUSZ, ŚWIĘTOŃ ROMAN P.P.H.U.W SAGITTA
SPÓŁKA CYWILNA, Wąbrzeźno, PL.
(540) firma sagitta.pl
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje, metalowe materiały budow‑
lane, 37 spawanie konstrukcji stalowych do celów budowlanych,
spawanie do celów naprawczych, lakierowanie, malowanie i lakiero‑
wanie, 40 obróbka metali, tłoczenie metali, gięcie metali, spawanie
metali, cięcie laserem, obróbka strumieniowo ścierna, lakierowanie
i malowanie elementów metalowych.
(111) 316407
(220) 2018 06 05
(210) 486743
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 30
(732) TRINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) MERCATOR
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki
perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów,
środki do czyszczenia zębów, rękawice ścierne, wata kosmetyczna, pre‑
paraty do mycia powierzchni i obiektów, preparaty do mycia rąk, prepa‑
raty do pielęgnacji rąk, preparaty do mycia skóry, preparaty do pielęgna‑
cji skóry, chusteczki myjące, preparaty do ręcznego mycia narzędzi,
preparaty do maszynowego mycia narzędzi, preparaty do ręcznego i ma‑
szynowego mycia narzędzi, preparaty do mycia endoskopów, preparaty
do mycia narzędzi stomatologicznych, preparaty do mycia urządzeń do
hemodializy, preparaty do mycia urządzeń i sprzętu medycznego, prepa‑
raty czyszczenia przemysłowego, preparaty do mycia maszyn, urządzeń,
linii produkcyjnych, preparaty do czyszczenia i odświeżania, preparaty
do pielęgnacji zwierząt, środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty
aromatyczne, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje dostoso‑
wane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemow‑
ląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażają‑
ce, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, kompresy, kom‑
presy z gazy, kompresy lecznicze, kompresy włókninowe, tupfery, opa‑
trunki chirurgiczne przylepne (jałowe i niejałowe), medyczne
i chirurgiczne materiały opatrunkowe, plastry, rękawy opatrunkowe (na
wycofaniu), kompresy wysokochłonne (na wycofaniu), kompresy stoma‑
tologiczne, opatrunki specjalistyczne: alginianowe, antybakteryjne, hy‑
drokoloidowe, hydropolimerowe, hydrożelowe, silikonowe, piankowe,
żelowe, opatrunki przylepne, opatrunki odkażające, opatrunki elastycz‑
ne, gaza opatrunkowa, bandaże opatrunkowe, materiały na opatrunki,
opatrunki medyczne, materiały opatrunkowe i aplikatory, chirurgiczne
materiały opatrunkowe, opatrunki w płynie, kompresy do stosowania
jako opatrunki, wata celulozowa, wata aseptyczna, wata do celów me‑
dycznych, weterynaryjnych, chirurgicznych, farmaceutycznych, pieluchy,
pieluchomajtki, majtki ochronne, wkłady anatomiczne, podkłady chłon‑
ne, elastyczne majtki siatkowe, podpaski, wkładki higieniczne, dozowniki
do tabletek, leków, środków farmaceutycznych, preparaty do dezynfekcji
powierzchni i obiektów, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty do de‑
zynfekcji skóry, chusteczki dezynfekujące, preparaty do ręcznej dezyn‑
fekcji narzędzi, preparaty do maszynowej dezynfekcji narzędzi, preparaty
do ręcznej i maszynowej dezynfekcji narzędzi, preparaty do dezynfekcji
aerozolowej powietrza, preparaty dezynfekcji endoskopów, preparaty
dezynfekcji narzędzi stomatologicznych, preparaty dezynfekcji urządzeń
do hemodializy, preparaty do dezynfekcji urządzeń i sprzętu medyczne‑
go, preparaty do dezynfekcji maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych, środ‑
ki dezynfekcyjne i antyseptyczne, preparaty i artykuły higieniczne, pre‑
paraty do higieny powierzchni i obiektów, preparaty do higieny rąk
(antyseptyka), preparaty do higieny skóry (antyseptyka), preparaty do
higieny przemysłowej, antyseptyki, antyseptyczne preparaty oczyszcza‑
jące, myjące, konserwujące, pielęgnujące, preparaty i artykuły denty‑
styczne, preparaty i artykuły do tępienia szkodników, preparaty i artykuły
higieniczne, preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, 9 rękawice ogniotrwałe, rękawice do
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ochrony przed wypadkami lub urazami, rękawice do celów przemysło‑
wych do ochrony przed urazami lub wypadkami, rękawice do ochrony
przed promieniami rentgenowskimi, jednorazowe rękawiczki do użytku
laboratoryjnego, rękawice ochronne jednorazowe i wielorazowe, w tym
gospodarcze do zastosowania jako środek ochrony indywidualnej
w przemyśle i usługach, osłony na aparaturę, osłony na kable, osłony na
kamery, rękawiczki ochronne do zastosowania w przemyśle, rękawiczki
do badań, okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, ak‑
cesoria okularowe, łańcuszki, sznurki, etui do okularów, pojemniki na
szkła kontaktowe, artykuły optyczne, części do okularów, noski do okula‑
rów, woreczki na okulary, soczewki korekcyjne [optyka], etui na akcesoria
optyczne, osłony do okularów, zauszniki do okularów, termometry, wagi,
alarmy, dzwonki alarmowe, urządzenia elektroniczne do pomiaru tem‑
peratury, wilgotności i ciśnienia, alkoholomierze, płyty kompaktowe, dvd
i inne cyfrowe nośniki danych, komputery oraz sprzęt i akcesoria kompu‑
terowe, urządzenia peryferyjne do komputerów, sprzęt i akcesoria tele‑
komunikacyjne, sprzęt radiowo‑telewizyjny, sprzęt audiowizualny, nośni‑
ki danych, nagrane nośniki danych, płyty (dyski), dyski twarde, pamięci
usb, programy komputerowe, gry komputerowe, urządzenia nawigacyj‑
ne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, utrwalone na
nośnikach informacje i dane, przyrządy miernicze, do wykrywania i mo‑
nitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do badań naukowych
i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, elektroniczne urzą‑
dzenia i przyrządy do śledzenia, elektroniczne urządzenia nawigacyjne,
elektryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, przyrządy miernicze, do
wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, 10 rękawice do ce‑
lów: medycznych, weterynaryjnych, stomatologicznych, kosmetologicz‑
nych, rehabilitacyjnych, higienicznych, rękawice jałowe chirurgiczne, rę‑
kawice do użytku podczas operacji, rękawice do użytku w szpitalach,
rękawiczki ochronne do celów medycznych, rękawice do stosowania
przez pracowników medycznych, rękawice laboratoryjne, rękawice dia‑
gnostyczne jałowe i niejałowe, jednorazowe rękawice ochronne do ce‑
lów medycznych, rękawice do masażu, rękawice do zastosowania w stu‑
diach tatuaży, podczas wykonywania tatuaży oraz usługach fryzjerskich,
rękawice do pielęgnacji zdrowia i urody, odzież ochronna do celów me‑
dycznych, diagnostyczne osłony na palce, maski ochronne do celów me‑
dycznych, maski chirurgiczne, czepki chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne,
ubrania operacyjne, ubrania chirurgiczne, ochraniacze na obuwie (na
sale operacyjne, do szpitali, przychodni), obłożenia pola operacyjnego,
chirurgiczne prześcieradła, pościel do celów medycznych, bandaże, ban‑
daże elastyczne medyczne, serwety chirurgiczne, indywidualne zestawy
z medycznymi materiałami jednorazowymi (custom pack, zestawy cpt),
ortopedyczne opatrunki uciskowe, wyściółki do ortopedycznych opa‑
trunków gipsowych, opatrunki na oczy do użytku chirurgicznego, opaski
gipsowe, bandaże elastyczne (bandaże), elastyczne opaski ściągające na
kostki, nadgarstki, łokcie lub kolana, opaski elastyczne do unieruchamia‑
nia stawów, opaski elastyczne do unieruchamiania kończyn, opaski dla
osób cierpiących na łokieć tenisisty, kompresy termoelektryczne, termo‑
elektryczne kompresy do użytku medycznego, skarpety, rajstopy, pod‑
kolanówki kompresyjne, chemicznie aktywowane kompresy do celów
medycznych, wyściółki do ortopedycznych opatrunków gipsowych,
opatrunki na oczy do użytku chirurgicznego, osłony do przyrządów me‑
dycznych, osłony na aparaturę, osłony na kable, osłony na kamery urzą‑
dzeń medycznych, cpt‑zindywidualizowane zestawy operacyjne, osłony
protetyczne na kończyny, ramy do osłon do znieczulenia ogólnego, osło‑
ny na twarz do użytku chirurgicznego, medycznego, dentystycznego lub
weterynaryjnego, osłony na oczy do użytku chirurgicznego, medyczne‑
go, dentystycznego lub weterynaryjnego, osłonki na sutki do użytku
osobistego, osłony na twarz do użytku przez personel medyczny, osłony
protetyczne na kończyny, osłony na kończyny, podkłady celulozowe
i celulozowo‑foliowe pod pacjenta, koszule pacjenta, spodenki do kolo‑
noskopii, spódniczki ginekologiczne, komplety pościeli jednorazowej do
celów medycznych, kieszenie foliowe na narzędzia i materiał opatrunko‑
wy, folia chirurgiczna, zestawy do porodu dla ojca, ręczniki celulozowe
i wiskozowe do celów medycznych, podkładki i poduszki przeciwodleży‑
nowe, taśmy samoprzylepne do celów medycznych, rolki stomatologicz‑
ne, podkładki stomatologiczne, filtry do krwi, filtry do żył, filtry przeciw‑
zatorowe, membrany do filtrowania [medyczne], filtry świetlne do użytku
medycznego, filtry z zasilaniem do użytku medycznego, maski chirur‑
giczne z wysokim współczynnikiem filtracji, aplikatory, dozowniki, podaj‑
niki i dyspensery preparatów i produktów antyseptycznych, dezynfeku‑
jących, higienicznych i medycznych, urządzenia i przyrządy chirurgiczne,
medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu
i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane
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w chirurgii, akcesoria wspomagające współżycie seksualne, prezerwaty‑
wy, 16 papier, karton, pudełka kartonowe lub papierowe, opakowania
papierowe lub kartonowe, opakowania foliowe i z tworzyw sztucznych,
opakowania papierowo
‑foliowe, druki, książki, publikacje, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, reklamowe i informacyjne, materiały pi‑
śmienne, opakowania papierowo‑foliowe do rękawic chirurgicznych,
ręczniki papierowe, chusteczki i serwetki papierowe, ręczniki celulozowe
i wiskozowe, chusteczki higieniczne, taśmy samoprzylepne do celów biu‑
rowych, druki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe
(z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do opakowań,
artykuły piśmienne, artykuły papiernicze, materiały filtracyjne z papieru,
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, materiały piśmienne i wypo‑
sażenie edukacyjne, torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywa‑
nia z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, dzieła sztuki oraz figurki
z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe produkty
papierowe, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowe‑
go, materiały drukowane, 21 rękawice do użytku domowego, rękawice
do prac domowych i ogrodniczych, rękawice ogrodnicze, rękawice ku‑
chenne, rękawice do użytku domowego, rękawice do piekarnika, rękawi‑
ce do piecyków, rękawice do grilla, rękawice do peelingu, rękawice do
polerowania, rękawice do ścierania kurzu, rękawice do czyszczenia, ręka‑
wice ochronne jednorazowe i wielorazowe do użytku domowego, prac
domowych i ogrodniczych do zastosowania jako środek ochrony indywi‑
dualnej, rękawice do kontaktu z żywnością, dozowniki, dyspensery,
podajniki‑mydła, papieru, chusteczek, artykułów higienicznych, serwe‑
tek, środków czystości, pudełka na serwetki papierowe z dozownikiem,
osobiste dozowniki do tabletek lub pigułek, do użytku domowego, po‑
jemniki do użytku domowego, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszcze‑
nia: przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego,
grzebienie i gąbki, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, przybory
kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, szczotki i artykuły
szczotkarskie, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich
materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, zawarte w tej klasie, zasta‑
wa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki, 24 rękawice do mycia, ręka‑
wice kąpielowe, rękawice myjki do użytku toaletowego, ręczniki, wyroby
tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, tkaniny, ceraty, dzianina,
materiały na tkaniny dekoracyjne [elementy wystroju wnętrz], bielizna
stołowa i pościelowa, pokrowce i narzuty na meble, wyroby tekstylne do
wieszania na ścianach, zasłony, chusteczki do nosa, chorągiewki tekstyl‑
ne, ściereczki toaletowe [do mycia się], tkaniny dekoracyjne, obicia z ma‑
teriałów tekstylnych, moskitiery, wsypy [pokrowce na materace], bielizna
pościelowa i koce, ręczniki, bielizna pościelowa i stołowa, dopasowane
pokrowce na materace, kapy na łóżka, koce, koce do łóżeczek dziecię‑
cych, kocyki dziecięce, kołdry, pokrycie na materace, poszewki na kołdry,
narzuty [koce], narzuty na łóżka, poszewki na poduszki [poszwy na po‑
duszki], poszwy na kołdry, prześcieradła na łóżka, pledy, kapy, poszewki,
prześcieradła, artykuły tekstylne do użytku jako pościel, bielizna poście‑
lowa, pokrycia na materace, serwetki, serwety, kotary, firanki, wyroby
tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, metki, pokrowce i narzuty
na meble, wyroby tekstylne do wieszania na ścianach, artykuły tekstylne
do użytku w gospodarstwie domowym, chusteczki do nosa, chorągiewki
tekstylne, etykiety (tekstylne), flagi, nie z papieru, kaskady z materiałów,
ściereczki toaletowe [do mycia się], ściereczki jednorazowe, tkaniny deko‑
racyjne, obicia z materiałów tekstylnych, sztandary tekstylne, płatki tek‑
stylne do demakijażu.

(111) 316408
(220) 2018 06 18
(210) 487230
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 23
(732) HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaźmierz, PL.
(540) POLSKA MANUFAKTURA SERA
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 08.03.08, 08.03.09, 08.03.10, 29.01.07
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(510), (511) 29 produkty nabiałowe, wyroby serowarskie, ser, biały
ser, twarogi, ser topiony, mieszanki serowe, paluszki serowe, pasty
serowe i twarożki do pieczywa z różnymi dodatkami, desery słodkie
na bazie sera, przekąski serowe z dodatkiem czekolady, gotowe da‑
nia na bazie sera z różnymi dodatkami, 35 usługi reklamowe, marke‑
tingowe i promocyjne, promocje sprzedaży w punktach sprzedaży,
na rzecz innych, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz
promowania sprzedaży, rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych i promocyjnych, organizowanie wystaw i targów w celach han‑
dlowych i reklamowych, prezentacje towarów, usługi sprzedaży ta‑
kich towarów jak: produkty nabiałowe, wyroby serowarskie, ser, biały
ser, twarogi, ser topiony, mieszanki serowe, paluszki serowe, pasty
serowe i twarożki do pieczywa z różnymi dodatkami, desery słodkie
na bazie sera, przekąski serowe z dodatkiem czekolady, gotowe da‑
nia na bazie sera z różnymi dodatkami.

(111) 316409
(220) 2018 06 19
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 30
(732) CZAPIEWSKA ANNA PAUZZA, Pasieka, PL.
(540) PAUZZA
(540)

(210) 487292

Kolor znaku: jasnozłoty
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 25 odzież damska, odzież codzienna, odzież rekreacyjna,
odzież wieczorowa, odzież sportowa, odzież do spania, odzież dżin‑
sowa, odzież wierzchnia, nakrycia głowy, artykuły odzieżowe w stylu
sportowym, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna nocna, biustonosze,
body [odzież], bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bezrękawniki, pod‑
koszulki, topy [odzież], koszulki z krótkim rękawem, T‑shirty z krótkim
rękawem, koszule, koszule codzienne, koszule eleganckie, bluzy dre‑
sowe, golfy [odzież], swetry, kombinezony [odzież], spódnice, sukienki
damskie, tuniki, kurtki, kurtki bluzy, kurtki dżinsowe, kurtki sportowe,
płaszcze, spodnie, spodnie dresowe, dżinsy, legginsy, krótkie spodnie,
szorty, skarpetki, czapki [nakrycia głowy], czapki dziane, czapki z dasz‑
kiem, szale, chusty [odzież], 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurto‑
wej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej świadczone online
w zakresie następujących towarów: odzież damska, odzież codzienna,
odzież rekreacyjna, odzież wieczorowa, odzież sportowa, odzież do
spania, odzież dżinsowa, odzież wierzchnia, nakrycia głowy, artykuły
odzieżowe w stylu sportowym, bielizna, bielizna dla kobiet, bielizna
nocna, biustonosze, body [odzież], bluzki, bluzki z krótkimi rękawami,
bezrękawniki, podkoszulki, topy [odzież], koszulki z krótkim rękawem,
T‑shirty z krótkim rękawem, koszule, koszule codzienne, koszule ele‑
ganckie, bluzy dresowe, golfy [odzież], swetry, kombinezony [odzież],
spódnice, sukienki damskie, tuniki, kurtki, kurtki bluzy, kurtki dżinso‑
we, kurtki sportowe, płaszcze, spodnie, spodnie dresowe, dżinsy, leg‑
ginsy, krótkie spodnie, szorty, skarpetki, czapki [nakrycia głowy], czap‑
ki dziane, czapki z daszkiem, szale, chusty [odzież].
(111) 316410
(220) 2018 06 19
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 30
(732) KLECHA ANNA, Mielec, PL.
(540) primal art
(540)

(210) 487293

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, jasnoniebieski,
ciemnoczerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.15, 27.05.17, 26.13.01,
26.01.01, 26.01.05
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, usługi rozrywkowe, imprezy kul‑
turalne, informacje dotyczące działalności kulturalnej, nauczanie
i szkolenia, kształcenie i szkolenia w dziedzinie muzyki i rozrywki,
organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie
prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie przedstawień,
organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowanie wi‑
dowisk w celach kulturalnych, prezentacja dzieł teatralnych, prze‑
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prowadzanie aktywności kulturalnych, szkolenia ruchowe dla dzie‑
ci, udzielanie informacji w dziedzinie muzyki, udzielanie informacji
w dziedzinie rekreacji, usługi prezentacji audiowizualnych do celów
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów w celach
kulturalnych, organizowanie i prowadzenie warsztatów w celach
rekreacyjnych, zapewnianie zajęć kulturalnych, zapewnianie zajęć
rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych
w zakresie rozwoju osobistego, usługi edukacyjne związane z rozwo‑
jem sprawności umysłowej dzieci, organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych, organizowanie konkursów artystycznych, usługi
szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie life coachingu, 44 usługi
w zakresie zdrowia psychicznego, usługi psychoterapeutyczne, te‑
rapia sztuką, usługi w zakresie muzykoterapii, usługi psychologów,
terapia psychologiczna dla małych dzieci.

(111) 316411
(220) 2018 06 19
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) GRYBALOW ADAM, Warszawa, PL.
(540) 4FIZJO
(540)

(210) 487296

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 10 urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji,
urządzenia do ćwiczeń do celów medyczno‑rehabilitacyjnych, apa‑
ratura do zabiegów fizjoterapeutycznych, aparatura do wzmacnia‑
nia ciała [terapeutyczna], artykuły do ćwiczeń fizycznych służące do
treningu fizycznego [do celów medycznych], przyrządy do ćwiczeń
[ekspandery] do leczenia medycznego, urządzenia do ćwiczeń fi‑
zycznych [do celów medycznych], urządzenia do pracy nad kondycją
fizyczną [do celów medycznych], urządzenia do symulacji ćwiczeń
fizycznych[do celów medycznych], urządzenia do masażu, przyrządy
do masażu, przyrządy kręgarskie, artykuły ortopedyczne i przyrządy
ułatwiające poruszanie się, taśmy ortopedyczne, 25 odzież męska,
damska i dziecięca, odzież codzienna, odzież gimnastyczna, odzież
rekreacyjna, odzież sportowa, odzież treningowa, artykuły odzieżo‑
we w stylu sportowym, opaski na głowę, bielizna sportowa, T‑shirty
z krótkim rękawem, bluzy sportowe, koszule sportowe, kurtki spor‑
towe, spodnie sportowe, skarpetki, obuwie dla dzieci, obuwie dla
kobiet, obuwie dla mężczyzn, obuwie do celów rekreacji, obuwie
gimnastyczne, obuwie sportowe, 28 artykuły i sprzęt sportowy, ar‑
tykuły gimnastyczne i sportowe, urządzenia do ćwiczeń fizycznych,
urządzenia do wzmacniania ciała, przyrządy gimnastyczne, przyrzą‑
dy gimnastyczne do rozciągania, przyrządy stosowane do ćwiczeń
fizycznych, hantle, ciężarki na nadgarstki i kostki do ćwiczeń, drąż‑
ki do ćwiczeń, ekspandery, kije do nordic walking, ochraniacze do
uprawiania sportu, piłki antystresowe do ćwiczeń, piłki do ćwiczeń,
piłki gimnastyczne, taśmy do ćwiczeń, skakanki, 35 usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej
świadczone online w zakresie następujących towarów: urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, urządzenia do ćwiczeń do
celów medyczno‑rehabilitacyjnych, aparatura do zabiegów fizjotera‑
peutycznych, aparatura do wzmacniania ciała [terapeutyczna], arty‑
kuły do ćwiczeń fizycznych służące do treningu fizycznego [do celów
medycznych], przyrządy do ćwiczeń [ekspandery] do leczenia me‑
dycznego, urządzenia do ćwiczeń fizycznych [do celów medycznych],
urządzenia do pracy nad kondycją fizyczną [do celów medycznych],
urządzenia do symulacji ćwiczeń fizycznych[do celów medycznych],
urządzenia do masażu, przyrządy do masażu, przyrządy kręgarskie,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, taśmy
ortopedyczne, odzież męska, damska i dziecięca, odzież codzienna,
odzież gimnastyczna, odzież rekreacyjna, odzież sportowa, odzież
treningowa, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, opaski na gło‑
wę, bielizna sportowa, T‑shirty z krótkim rękawem, bluzy sportowe,
koszule sportowe, kurtki sportowe, spodnie sportowe, skarpetki,
obuwie dla dzieci, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, obuwie
do celów rekreacji, obuwie gimnastyczne, obuwie sportowe, artyku‑
ły i sprzęt sportowy, artykuły gimnastyczne i sportowe, urządzenia
do ćwiczeń fizycznych, urządzenia do wzmacniania ciała, przyrządy
gimnastyczne, przyrządy gimnastyczne do rozciągania, przyrządy
stosowane do ćwiczeń fizycznych, hantle, ciężarki na nadgarstki
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i kostki do ćwiczeń, drążki do ćwiczeń, ekspandery, kije do nordic
walking, ochraniacze do uprawiania sportu, piłki antystresowe do
ćwiczeń, piłki do ćwiczeń, piłki gimnastyczne, taśmy do ćwiczeń,
skakanki, 41 usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi edukacyjne
w zakresie sprawności fizycznej, usługi edukacyjne i instruktażowe
w zakresie sportu, usługi edukacyjne w zakresie zdrowia, udostęp‑
nianie informacji edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i sprawności
fizycznej, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, nauczanie, tre‑
ning i instruktaż sportowy, usługi szkoleniowe związane ze sprawno‑
ścią fizyczną [fitness], usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania
dobrej kondycji fizycznej, usługi w zakresie wychowania fizycznego,
usługi w zakresie nauczania gimnastyki, usługi w zakresie treningu
sprawności fizycznej, usługi treningowe siłowe i poprawiające kon‑
dycję, usługi trenerskie w zakresie ćwiczeń fizycznych [fitness], usługi
fitness klubów, usługi klubów sportowych, usługi klubów zdrowia
i klubów sprawności fizycznej, szkolenia ruchowe dla dzieci, instruk‑
taż w zakresie ćwiczeń fizycznych, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych,
zajęcia sportowe i rekreacyjne, prowadzenie zajęć w zakresie ćwiczeń
fizycznych, organizowanie szkoleń sportowych, kursy szkoleniowe
dotyczące zajęć sportowych, kursy szkoleniowe dotyczące spraw‑
ności fizycznej, kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, prowadzenie
ośrodków sprawności fizycznej, udostępnianie obiektów i sprzętów
gimnastycznych, wynajem sprzętu sportowego, 44 usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi fizjoterapii, rehabilitacja fizyczna,
badanie sprawności fizycznej, doradztwo dotyczące ochrony zdro‑
wia, masaże, informacje dotyczące masażu, opracowywanie indywi‑
dualnych programów rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów
i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, udostępnianie sprzętu i obiektów
do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, usługi w za‑
kresie medycyny sportowej, opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki
korekcyjnej.

(111) 316412
(220) 2018 06 19
(210) 487297
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) STALESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) STAINLESS EUROPE online shop
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski,
granatowy, czarny
(531) 26.04.04, 26.04.09, 26.04.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 kątowniki stalowe, pręty stalowe, stal w formie arkuszy,
prętów, listw i kęsów, stal w formie taśm, stal nierdzewna w postaci
arkuszy, stal w postaci arkuszy, stal w postaci zwojów, blacha stalowa
cienka, kątowniki stalowe metalowe, wyroby ze stali, taśmy ze stali,
40 cięcie stali, polerowanie stali nierdzewnej, usługi czyszczenia stali
nierdzewnej.
(111) 316413
(220) 2018 06 19
(210) 487298
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) TK TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TK TELEKOM TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA GRUPA NETIA
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa,
komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunika‑
cja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez
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terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, nadawa‑
nie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie
wiadomości, transfer strumieniowy danych, transmisja programów
telewizyjnych, transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo na
żądanie, usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi w za‑
kresie wideokonferencji, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do glo‑
balnych sieci komputerowych.

(111) 316414
(220) 2018 06 19
(210) 487299
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) TK TELEKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TK TELEKOM TELEKOMUNIKACJA KOLEJOWA GRUPA NETIA
(540)

Kolor znaku: szary, biały, pomarańczowy
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 informacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa,
komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunika‑
cja za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez
terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, nadawa‑
nie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie
wiadomości, transfer strumieniowy danych, transmisja programów
telewizyjnych, transmisja plików cyfrowych, transmisja wideo na
żądanie, usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne, usługi w za‑
kresie wideokonferencji, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do glo‑
balnych sieci komputerowych.
(111) 316415
(220) 2018 06 19
(210) 487300
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 30
(732) ZARZYCKI LESZEK HURTOWNIA PŁYT WIÓROWYCH
MEBLOPŁYT, Kielce, PL.
(540) MEBLOPŁYT
(510), (511) 19 płyty wiórowe, płyty pilśniowe, płyty wiórowe lami‑
nowane, laminowane płyty pilśniowe, płyty pilśniowe twarde, pły‑
ty wiórowe fornirowane, płyta ze sklejki, płyty wiórowe do użytku
w budownictwie, 20 płyty meblowe, blaty kuchenne, fronty meblo‑
we PCV (lakierowane, fornirowane, drewniane, akrylowe, sklejka),
płyta meblowa OSB.
(111) 316416
(220) 2018 06 19
(210) 487304
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) VIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sękocin Nowy, PL.
(540) MM MAJOR &amp; MAKER
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 deski toaletowe i bidetowe sterowane elektronicznie,
akcesoria łazienkowe, osprzęt do bidetów, deski i klapy do muszli klo‑
zetowych i bidetów, instalacje sanitarne i łazienkowe.
(111) 316417
(220) 2018 06 19
(210) 487305
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 30
(732) INFORMATION MARKET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) tu Tankuj
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(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, morski, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 24.17.24, 07.01.15,
15.01.23, 26.11.10, 26.11.12, 26.04.01, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.12
(510), (511) 35 usługi porównywania cen paliw, prognozy i analizy
ekonomiczne dotyczące rynku paliw, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo‑
wych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi informacyjne dla
konsumentów, organizowanie konkursów dla konsumentów.
(111) 316418
(220) 2018 06 19
(210) 487310
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko, PL.
(540) M R. MANDILLO uncover the cover
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, brązowy
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 przesłony okienne wewnętrzne okienne wykonane
z materiałów dekoracyjnych np.: rolety tekstylne, roletki, plisy i du‑
oplisy (duetki).
(111) 316419
(220) 2018 06 20
(210) 487320
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) ŁUKASZEWICZ ŁUKASZ KROPLÓWKA.PL, Poznań, PL.
(540) Kroplówka.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, biały,
szary, czarny
(531) 01.15.15, 27.05.04, 29.01.14
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, pomoc medyczna, porady me‑
dyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakolo‑
gii, przekłuwanie ciała, salony piękności, usługi sanatoriów, szpitale,
świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kura‑
cji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medycz‑
ne, wypożyczanie sprzętu medycznego.
(111) 316420
(220) 2018 06 20
(210) 487321
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) ŁUKASZEWICZ ŁUKASZ KROPLÓWKA.PL, Poznań, PL.
(540) Kroplówka.pl
(510), (511) 44 opieka pielęgniarska, pomoc medyczna, porady me‑
dyczne dla osób niepełnosprawnych, porady w zakresie farmakolo‑
gii, przekłuwanie ciała, salony piękności, usługi sanatoriów, szpitale,
świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi klinik medycznych, usługi kura‑
cji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi medycz‑
ne, wypożyczanie sprzętu medycznego.
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(111) 316421
(220) 2018 06 19
(210) 487313
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) MICHTA MARTA ZWIERZ MI SIĘ SPECJALISTYCZNE USŁUGI
DLA ZWIERZĄT, Gdynia, PL.
(540) zwierz mi się
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 03.01.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 usługi weterynaryjne, weterynaryjne usługi dorad‑
cze, usługi chirurgii weterynaryjnej, usługi weterynaryjne i rolnicze,
usługi informacyjne dotyczące weterynaryjnego przemysłu farma‑
ceutycznego, usługi informacji weterynaryjnej świadczone za po‑
średnictwem Internetu, porady behawioralne, terapia zachowań, ho‑
tel i świetlica dla zwierząt, szkolenia psów grupowe i indywidualne.
(111) 316422
(220) 2018 06 20
(210) 487322
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) ELECTRONIC POWER AND MARKET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecinek, PL.
(540) EP&M
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 9 systemy rozdziału i sterowania energii elektrycznej
(rozdzielnice tablice zasilające), systemy nadzoru instalacji zasila‑
jących i klimatyzacyjnych, półprzewodnikowe reduktory napięcia,
tablice zasilająco ‑sterujące, 38 instalacja, montaż, uruchomienie
sprzętu elektrycznego i telekomunikacyjnego (np. instalacje bez‑
przerwowego zasilania, zbieranie i transmisja danych oraz przeka‑
zywanie wiadomości o awariach), 42 usługi konstruktorskie, usługi
konsultacyjno‑projektowe.
(111) 316423
(220) 2018 06 21
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) PRICELESSO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) P
(540)

(210) 487437

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 20.01.15, 20.01.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizowanie aukcji, organizowanie aukcji interne‑
towych, organizacja i przeprowadzanie pchlich targów, organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, organizacja i prze‑
prowadzanie aukcji i aukcji odwrotnych za pośrednictwem kompute‑
ra i sieci telekomunikacyjnych, organizowanie i prowadzenie aukcji,
organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Interne‑
tu, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi
[handel], porady w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
porady w zakresie działalności gospodarczej, pośrednictwo w dzia‑
łalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kontaktach
handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach na kupno
i sprzedaż produktów, pośrednictwo w nabywaniu usług telematycz‑
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nych, telefonicznych lub komputerowych [Internet], pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pośrednic‑
two 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 zaku‑
pu 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, pozyskiwa‑
nie 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, prowa‑
dzenie wystaw w ramach wirtualnych targów handlowych on‑line,
przeprowadzanie wystaw w celach handlowych, usługi aukcyjne
on‑line, usługi aukcyjne online za pośrednictwem Internetu, usługi
aukcyjne świadczone za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych,
usługi handlowe on‑line, w ramach których sprzedający wystawiają
produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Interne‑
tu, usługi pośrednictwa w handlu, usługi reklamowe mające na celu
promowanie handlu elektronicznego, usługi w zakresie ogłoszeń
drobnych, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłko‑
wej, marketing internetowy, organizacja i przeprowadzanie aukcji
i aukcji odwrotnych za pośrednictwem telefonów komórkowych, or‑
ganizacja targów handlowych, organizowanie i prowadzenie wystaw
w celach handlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wy‑
staw w celach handlowych, organizowanie i przeprowadzanie aukcji,
porady, pytania i informacje dotyczące działalności gospodarczej.

(111) 316424
(220) 2018 06 21
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) ANGELCARE 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) angelcare 24
(540)

(111) 316425
(220) 2018 06 22
(210) 487449
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) MODUŁ SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MODUŁ SYSTEM
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, fioletowy
(531) 26.04.03, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 domy przenośne z metalu, metalowe modułowe prze‑
nośne elementy budowlane, modułowe prefabrykowane konstruk‑
cje budowlane metalowe, pawilony metalowe, 19 niemetalowe
domy przenośne, niemetalowe prefabrykowane elementy budowla‑
ne, domy modułowe niemetalowe, niemetalowe modułowe elemen‑
ty, pawilony wykonane z materiałów niemetalowych, 37 usługi bu‑
dowlane, naprawy, montaż prefabrykowanych elementów z różnych
materiałów, remonty i adaptacja pomieszczeń.
(220) 2018 06 21
(441) 2018 07 23

(732) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Belsk Duży, PL.
(540) agro activ doradztwo sadownicze
(540)

Kolor znaku: szary, zielony, czerwony, biały
(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do
użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 7 mechaniczne na‑
rzędzia rolnicze, 8 narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania
terenu, ręczne narzędzia rolnicze, łopatki [ogrodnictwo], 44 usługi
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, informa‑
cja i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa, doradztwo specjalistycz‑
ne w zakresie rolnictwa.
(111) 316427
(220) 2018 06 21
(210) 487430
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 30
(732) NOWAK DARIUSZ PROMAR ZAKŁAD PRODUKCJI MASZYN
ROLNICZYCH, Złotki, PL.
(540) PROMAR
(540)

(210) 487439

Kolor znaku: biały, szary, niebieski
(531) 26.02.05, 26.01.02, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 opieka zdrowotna.

(111) 316426
(151) 2018 11 08
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(210) 487400

Kolor znaku: biały, szary, żółty, zielony, ciemnozielony, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.04.06, 26.04.18, 26.11.02, 26.11.12
(510), (511) 7 mechaniczne narzędzia rolnicze, rolnicze maszyny
rozprowadzające, opryskiwacze rolnicze, maszyny rolnicze do kulty‑
wacji, narzędzia rolnicze montowane do przyczepy i do ciągników,
maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, maszyny upra‑
wowe do użytku rolniczego, narzędzia rolnicze inne niż o napędzie
ręcznym, urządzenia spryskujące, w postaci przyczep, do użytku
rolniczego, zgrabiarki, kosiarki, przetrząsacze siana i świeżo skoszo‑
nych roślin zielonych, brony, maszyny i narzędzia do rozprowadzania
nawozów inne niż narzędzia ręczne, 35 promocja sprzedaży, pośred‑
nictwo handlowe, organizowanie pokazów towarów w celach pro‑
mocyjnych i handlowych, organizowanie wystaw i targów w celach
promocyjnych i handlowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna takich
towarów jak: maszyny i narzędzia do rozprowadzania nawozów inne
niż narzędzia ręczne, mechaniczne narzędzia rolnicze, opryskiwacze
rolnicze, maszyny i urządzenia rolnicze, ogrodnicze i leśne, maszyny
uprawowe do użytku rolniczego, zgrabiarki, kosiarki, przetrząsacze
siana i świeżo skoszonych roślin zielonych, brony, maszyny i narzę‑
dzia do rozprowadzania nawozów inne niż narzędzia ręczne.
(111) 316428
(220) 2018 06 20
(210) 487323
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) SZWAJCOWSKI JACEK, Łódź, PL.
(540) ANIOŁÓWKA
(510), (511) 29 dżemy, marmolada, pyłki kwiatowe jako żywność,
dżem imbirowy, kompozycje owoców przetworzonych, miąższ owo‑
ców, owoce gotowane, owoce pasteryzowane, pasta z owoców tło‑
czonych, przecier jabłkowy, przekąski na bazie owoców, 30 miód,
mleczko pszczele, 33 napoje alkoholowe zawierające owoce, alko‑
holowe ekstrakty owocowe, likiery, napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), gorzkie nalewki, trawienie (alkohole i likiery wspomagające),
cydr, miód pitny, koktajle, wino.
(111) 316429
(220) 2018 06 20
(210) 487324
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) P3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) EMS TRAINER
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(540)

(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, ciemnopomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 aparaty do masażu estetycznego, urządzenia i instru‑
menty medyczne, elektryczne aparaty do masażu do użytku domo‑
wego, 28 sprzęt sportowy, urządzenie do ćwiczenia mięśni [inne niż
do użytku medycznego].
(111) 316430
(220) 2018 06 20
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 30
(732) PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) 1‑MNA
(540)

(210) 487354

Kolor znaku: biały, złoty, błękitny, turkusowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.23, 27.05.24,
27.07.01, 27.07.11, 27.07.21, 27.07.24, 24.17.01, 26.01.01, 26.01.05,
26.01.08, 26.01.12, 26.01.17, 26.01.18, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08,
26.05.04, 26.05.08, 26.05.09, 02.09.25, 25.07.08
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sa‑
nitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do
celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, su‑
plementy diety dla ludzi i zwierząt.
(111) 316431
(220) 2018 06 21
(210) 487371
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Belsk Duży, PL.
(540) Semi Natural
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 02.09.14, 02.09.15, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.18, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do
użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 7 mechaniczne na‑
rzędzia rolnicze, 8 narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania
terenu, ręczne narzędzia rolnicze, łopatki [ogrodnictwo], 44 usługi
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, informa‑
cja i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa, doradztwo specjalistycz‑
ne w zakresie rolnictwa.
(111) 316432
(220) 2018 06 21
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) SPOREK PIOTR ANTONI, Milówka, PL.
(540) el gato
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(210) 487384

(531) 03.01.06, 03.01.24, 03.01.27, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, spodnie, krótkie spodenki,
t‑shirty z krótkim rękawem, koszulki, bluzy, kurtki, obuwie, bielizna,
paski, nakrycia głowy oraz części i akcesoria do wymienionych towa‑
rów.
(111) 316433
(220) 2018 06 21
(210) 487387
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) FIRLIŃSKI REMIGIUSZ, Józefów, PL.
(540) E‑MAX
(510), (511) 37 budowa systemów odwadniających, budowa syste‑
mów ścieków, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane), doradz‑
two w zakresie inżynierii wodno‑lądowej [usługi budowlane], do‑
starczanie informacji z zakresu przemysłu budowlanego, informacja
o najmie sprzętu budowlanego, instalacja sprzętu elektrycznego
i elektronicznego w samochodach, instalacja sprzętu hydrauliczne‑
go, instalacja sprzętu komputerowego do systemów komputero‑
wych, instalacja systemów do czystych pomieszczeń, instalacja sys‑
temów do zbierania wody deszczowej, instalacja systemów energii
wiatrowej, instalacja systemów energii wodnej, instalacja systemów
ewakuacji przeciwpożarowej, instalacja systemów gaszenia poża‑
ru, instalacja systemów inżynierii środowiska, instalacja systemów
komputerowych, instalacja systemów ochrony przed piorunami,
instalacja systemów ochrony środowiska, instalacja systemów od‑
prowadzania ciepła, instalacja systemów ogrzewania słonecznego,
instalacja systemów oprzyrządowania, instalacja systemów oświe‑
tlenia elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, instalacja
systemów paneli słonecznych zasilanych energią słoneczną w bu‑
dynkach mieszkalnych, instalacja systemów paneli słonecznych za‑
silanych energią słoneczną w budynkach niemieszkalnych, instalacja
systemów rurociągów, instalacja systemów telewizji przemysłowej,
instalacja systemów wodociągowo‑kanalizacyjnych, instalacja syste‑
mów wyciągowych dymu, instalacja systemów zabezpieczających,
instalacja systemów zarządzania ruchem, instalacja urządzeń do
oszczędzania energii, instalacja uziemienia elektrycznego, instalo‑
wanie i konserwacja systemów nawadniających, instalowanie ko‑
mórkowych systemów przywoławczych, instalowanie oraz naprawa
systemów klimatyzacyjnych, instalowanie pneumatycznych syste‑
mów do transportu materiałów masowych, instalowanie skompu‑
teryzowanych systemów informacyjnych, instalowanie systemów
komputerowych wykorzystujących półprzewodnikowe układy
elektroniczne, instalowanie systemów kontroli dostępu, instalowa‑
nie systemów łącznościowych pracujących na częstotliwości radio‑
wej, instalowanie systemów odkurzania centralnego, instalowanie
systemów rur doprowadzających gaz, instalowanie systemów rur
przewodzących gazy, instalowanie systemów rurociągów do przesy‑
łania cieczy, instalowanie systemów rurociągów do przesyłania pary
wodnej, instalowanie systemów telewizji kablowych, instalowanie
systemów wykrywania pożarów, instalowanie systemów zasilanych
energią słoneczną, instalowanie, konserwacja i naprawa systemów
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), konserwacja elek‑
trycznych systemów handlowych, konserwacja i naprawa systemów
alarmu przeciwpożarowego, konserwacja i naprawa systemów ewa‑
kuacji przeciwpożarowej, konserwacja i naprawa systemów fizycznej
kontroli dostępu, konserwacja i naprawa systemów gaszenia pożaru,
konserwacja i naprawa systemów komunikacyjnych, konserwacja
i naprawa systemów kontroli dostępu, konserwacja i naprawa sys‑
temów ochrony przed piorunami, konserwacja i naprawa systemów
rurociągów, naprawa systemów wykrywania pożaru, konserwacja
i serwisowanie systemów alarmów przeciwpożarowych, konser‑
wacja obiektów inżynierii wodno
‑lądowej obejmująca wykorzy‑
stywanie hydraulicznego sprzętu tnącego, konserwacja systemów
elektronicznych lub klimatyzacyjnych, konserwacja systemów od‑
prowadzania nieczystości [szamb], konserwacja, serwis i naprawa
systemów broni, montaż [instalowanie] systemów przechowywania,
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naprawa i konserwacja generatorów energii eklektycznej, naprawa
lub konserwacja generatorów energii elektrycznej, naprawa lub
konserwacja maszyn i systemów do produkcji półprzewodników,
naprawa lub konserwacja mechanicznych systemów parkingowych,
naprawa lub konserwacja sprzętu budowlanego, naprawa maszyn
budowlanych i sprzętu budowlanego, naprawa sprzętu elektryczne‑
go i instalacji elektrotechnicznych, naprawa systemów do przerobu
odpadów zwierzęcych, naprawa systemów doprowadzania gazu,
naprawa systemów kanalizacji, naprawa systemów stereo, napraw‑
cze roboty budowlane, podwodne prace budowlane i konstrukcyj‑
ne, podziemne prace budowlane w zakresie instalowania rur, pod‑
ziemne prace budowlane w zakresie systemu rur, prace budowlane
w zakresie konstrukcji stalowych, prace konstrukcyjne domów z pre‑
fabrykatów, renowacja, naprawa i konserwacja przewodów instalacji
elektrycznej, stawianie domów z prefabrykatów, usługi budowlane,
usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy bu‑
dynków, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby prze‑
mysłu, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi
budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane, kon‑
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczące
instalacji sprzętu hydraulicznego, usługi doradcze w zakresie instala‑
cji systemów grzewczych na paliwa stałe, usługi doradcze w zakre‑
sie instalacji systemów wodociągowych, usługi doradcze w zakresie
konserwacji systemów kontroli środowiska, usługi doradcze w zakre‑
sie naprawy systemów kontroli środowiska, usługi doradcze związa‑
ne z konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego i elektrycznego,
usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, usługi infor‑
macyjne w zakresie konserwacji systemów zabezpieczających, usłu‑
gi informacyjne związane z instalacją systemów zabezpieczających,
usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac budowlanych], usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów budowlanych, usługi
nadzoru budowlanego w zakresie projektów dotyczących nierucho‑
mości, usługi w zakresie szczelinowania hydraulicznego, wynajem
sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu konstrukcyjnego i budow‑
lanego.

(111) 316434
(220) 2018 06 21
(210) 487391
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 30
(732) M.T.L. MAXFILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ParaBara
(510), (511) 9 filmy, seriale, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy
magnetycznej, dysków optycznych, nagranych płyt kompaktowych,
płyt fonograficznych, w formacie elektronicznym, w zapisie cyfro‑
wym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach,
w odtwarzaczach CD, DVD, nagrania audio, muzyka cyfrowa do po‑
brania, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, zapisane nośniki dźwięku,
urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji
dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej
i cyfrowej, aplikacje mobilne, aplikacje komputerowe do pobrania,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 reklama, usługi marketingo‑
we, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, a mianowicie ulo‑
tek, prospektów, druków, próbek, reklama billboardowa, reklama za
pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni re‑
klamowej, uaktualnianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów
reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń re‑
klamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, reklamy kore‑
spondencyjne, przygotowywanie reklamy prasowej, reklamy radio‑
we, reklamy telewizyjne, produkcja filmów reklamowych, marketing
internetowy, publikowanie tekstów sponsorowanych, lokowanie
produktów, usługi merchandisingu, organizacja i prowadzenie kam‑
panii reklamowych, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych
dla prasy, radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie organi‑
zacji pokazów i wystaw, usługi profesjonalnego zarządzania działal‑
nością kulturalno‑artystyczną, usługi prowadzenia sklepu i hurtowni
wielobranżowej poprzez sprzedaż następujących towarów z nanie‑
sionym logo jako elementem reklamowo‑ ozdobnym, tj.: płyt CD, płyt
DVD, nośników z nagraniami muzycznymi, nośników z nagraniami fil‑
mowymi, fotografii, artykułów piśmiennych i biurowych, z wyjątkiem
mebli, książek, gazet, czasopism, katalogów, plakatów, albumów, ka‑
lendarzy, dzieł sztuki oraz figurek z papieru i kartonu, drukowanych
wzorów na odzież, nalepek na zderzaki samochodowe, kart bożo‑
narodzeniowych, kartek z życzeniami, notesów, zeszytów, drukowa‑
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nych zaproszeń, przedmiotów ze skóry i imitacji skóry, bagaży i toreb
do przenoszenia, plecaków, parasoli, przeciwsłonecznych parasoli,
portfeli, odzieży, obuwia i nakryć głowy, gier, zabawek i przedmio‑
tów do zabawy, artykułów gimnastycznych i sportowych, ozdób cho‑
inkowych, sprzętu do gier wideo, piwa, napojów bezalkoholowych,
napojów izotonicznych, gier komputerowych, programów kompute‑
rowych, aplikacji mobilnych, magnesów dekoracyjnych, pokrowców
i futerałów na laptopy, etui na telefony komórkowe, 41 rozrywka,
usługi zespołu muzycznego, usługi artystyczne i rozrywkowe zwią‑
zane z branżą muzyczną, działalność estradowa, występy artystycz‑
ne i wokalne, usługi w zakresie organizowania koncertów zespołów
muzycznych, organizowanie imprez artystycznych, muzycznych,
słowno‑muzycznych i tanecznych, organizacja rozrywkowych wi‑
dowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produkcja i dystrybucja
filmów, seriali, nagrań muzycznych, programów telewizyjnych, audy‑
cji radiowych, organizacja teleturniejów i konkursów, publikowanie
tekstów związanych z muzyką, udostępnianie filmów, seriali i muzy‑
ki on‑line, montaż materiałów audio oraz wideo, usługi organizacji
audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki za
pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, usługi dostarczania muzy‑
ki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www
poprzez Internet, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych
materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, gazet w formie
papierowej i elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej,
usługi pisania piosenek, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej
produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi organizacji i produkcji na‑
grań filmowych, dźwiękowych, usługi w zakresie komponowania
muzyki.

(111) 316435
(220) 2018 06 21
(210) 487376
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Belsk Duży, PL.
(540) ZDROWY PLON BEZ POZOSTAŁOŚCI
(540)

(531) 05.03.11, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.20, 26.01.21, 27.05.01
(510), (511) 1 podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do
użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, 7 mechaniczne na‑
rzędzia rolnicze, 8 narzędzia rolnicze, ogrodnicze i do kształtowania
terenu, ręczne narzędzia rolnicze, łopatki [ogrodnictwo], 44 usługi
w zakresie rolnictwa, akwakultury, ogrodnictwa i leśnictwa, informa‑
cja i doradztwo w dziedzinie ogrodnictwa, doradztwo specjalistycz‑
ne w zakresie rolnictwa.
(111) 316436
(220) 2018 06 21
(210) 487393
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) TAUBER PUBLIC RELATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TAUBER &amp; WASILEWSKI VINERY
(540)

(531) 24.17.25, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, broszury, emblematy, etykie‑
ty nie z materiału tekstylnego, folia z tworzyw sztucznych do pako‑
wania, fotografie, gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, katalogi,
komiksy, książki, prospekty, ulotki, mapy, materiały do rysowania,
materiały piśmienne, obrazy, portrety, opakowania do butelek z tek‑
tury lub papieru, taśmy papierowe, wyroby z kartonu, 33 ekstrakty
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alkoholowe, napoje alkoholowe, aperitify, napoje alkoholowe desty‑
lowane, gorzkie nalewki, napój alkoholowy jabłecznik i cydr, koktajle
alkoholowe, miód pitny, napoje alkoholowe zawierające owoce, eks‑
trakty owocowe z alkoholem, wino, wódka.

(111) 316437
(220) 2018 06 21
(210) 487395
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) BACHLEDA‑CURUŚ ADAM, Zakopane, PL.
(540) BACHLEDA LUXURY HOTEL
(510), (511) 16 drukowane materiały hotelarskie, afisze, plakaty, biu‑
letyny informacyjne, broszury, czasopisma, formularze, blankiety,
druki, fotografie, gazety, indeksy, skorowidze, kalendarze, katalogi,
koperty, książki, makiety architektoniczne, mapy geograficzne, ma‑
teriały do pisania, materiały drukowane, notatniki, notesy, obrazy,
zdjęcia, papier, papier listowy, periodyki, podręczniki, prospekty,
publikacje drukowane, rysunki, skoroszyty, skoroszyty do dokumen‑
tów, skoroszyty na dokumenty, ulotki, zawiadomienia, 35 agencje
reklamowe, badania biznesowe, badania dotyczące działalności
gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania
w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, ekonomicz‑
ne prognozy, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
outsourcing, doradztwo biznesowe, pokazy towarów, pomoc przy
zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, reklama, reklama
korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci kompu‑
terowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyj‑
ne, rozpowszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów
w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi
pośrednictwa biznesowego, zarządzanie działalnością gospodarczą,
zarządzanie biznesowe hotelami, zarządzanie administracyjne hote‑
lami, zarządzenie hotelami dla osób trzecich, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, 39 organizowanie podróży do i z hotelu,
dostarczanie gazet, dostarczanie kwiatów, dostawa towarów, eskor‑
towanie podróżnych, organizowanie rejsów, parkowanie samocho‑
dów, wypożyczanie pojazdów, transport powietrzny, przenoszenie,
przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja transpor‑
tu, transport, transport pasażerski, udzielanie wskazówek o trasie do‑
jazdu do celu podróży, usługi car‑sharingu, usługi kierowców, usługi
taksówek, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi
w zakresie organizowania wycieczek, wynajem: autokarów, samo‑
chodów, statków powietrznych, garaży, koni, miejsc parkingowych,
wypożyczanie samochodów wyścigowych, 41 doradztwo zawodo‑
we, fotografia, fotoreportaże, informacja: o edukacji, o imprezach
rozrywkowych, o rekreacji, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadze‑
nie: koncertów, konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
warsztatów, szkoleń, kursów, konkursów piękności, loterii, wystaw,
widowisk, zawodów sportowych, impresariat, planowanie przyjęć,
prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fit‑
ness, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż rekla‑
mowe, wypożyczanie sprzętu sportowego, udostępnianie obiektów
i sprzętu: rekreacyjnego, sportowego, do gry w golfa, usługi agencji
dystrybucji biletów, usługi artystów estradowych, usługi bibliotecz‑
ne, usługi klubowe, usługi muzeów, usługi parków rozrywki, pokazy
filmowe, usługi rozrywkowe, usługi trenerskie, usługi trenera osobi‑
stego, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, usługi związane z dys‑
kotekami, wynajmowanie kortów tenisowych, obiektów sportowych,
wypożyczanie dzieł sztuki, wystawianie spektakli: na żywo, rewio‑
wych, 43 biura zakwaterowania, hotele, motele, pensjonaty, domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, ośrodki wypoczynkowe, domy
turystyczne, hotele dla zwierząt, organizowanie zakwaterowania
hotelowego, wakacyjnego, zakwaterowanie na pobyt czasowy, za‑
kwaterowanie dla turystów, rezerwacja pokoi, pokoi dla podróżnych,
miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi w za‑
kresie obozów wakacyjnych, ocena zakwaterowania wakacyjnego,
wynajem budynków przenośnych, organizowanie posiłków w ho‑
telach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, bary, bary szybkiej obsługi, catering, herbaciarnie,
kafeterie, koktajlbary, stołówki, bufety, restauracje samoobsługowe,
oferujące dania na wynos, restauracje z grillem, restauracje washo‑
ku, rezerwacja stolików w restauracjach, usługi: barowe, hotelowe,
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recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania, restauracyjne, wy‑
najem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, szklanych naczyń,
namiotów, urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wypo‑
sażenia kempingowego.

(111) 316438
(220) 2018 06 25
(210) 487475
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) GALITSYNA ART GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TEATR PIASKU
(540)

(531) 02.09.14, 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi artystyczne, publiczne pokazy artystycz‑
ne w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, publiczne pokazy
i warsztaty edukacyjne związane ze sztuką wizualną, usługi w zakre‑
sie publicznych występów i pokazów o charakterze artystycznym,
rozrywkowym lub edukacyjnym, usługi organizowania, produkcji
i rozpowszechniania widowisk i imprez artystycznych związanych
ze sztukami wizualnymi, pokazy i widowiska artystyczne w zakresie
tworzenia obrazów i dzieł sztuki w celach rozrywkowych lub eduka‑
cyjnych, organizacja i produkcja widowisk, wystawianie spektakli na
żywo, produkcja sztuk, reżyserowanie lub wystawianie sztuk, usługi
edukacyjne w zakresie sztuki, usługi galerii sztuki, usługi związane
z wystawami sztuki, usługi rezerwacji miejsc na spektakle, usługi
informacji o imprezach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi arty‑
stów teatralnych, usługi teatralne, usługi fotografów, usługi w za‑
kresie fotoreportaży, usługi edukacyjne, organizacja i prowadzenie
warsztatów i szkoleń, usługi organizowania wystaw edukacyjnych
lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi
organizacji i prowadzenia spektakli, realizacja spektakli, produkcja
przedstawień edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie po‑
kazów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, pokazy kinowe,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, wystawy
sztuki, usługi galerii sztuki, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, produkcja filmów innych niż reklamowe, pokazy
cyrkowe.
(111) 316439
(220) 2018 06 25
(210) 487476
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) GALITSYNA ART GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TEATR PIASKU
(510), (511) 41 usługi artystyczne, publiczne pokazy artystycz‑
ne w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, publiczne pokazy
i warsztaty edukacyjne związane ze sztuką wizualną, usługi w zakre‑
sie publicznych występów i pokazów o charakterze artystycznym,
rozrywkowym lub edukacyjnym, usługi organizowania, produkcji
i rozpowszechniania widowisk i imprez artystycznych związanych
ze sztukami wizualnymi, pokazy i widowiska artystyczne w zakresie
tworzenia obrazów i dzieł sztuki w celach rozrywkowych lub eduka‑
cyjnych, organizacja i produkcja widowisk, wystawianie spektakli na
żywo, produkcja sztuk, reżyserowanie lub wystawianie sztuk, usługi
edukacyjne w zakresie sztuki, usługi galerii sztuki, usługi związane
z wystawami sztuki, usługi rezerwacji miejsc na spektakle, usługi
informacji o imprezach rozrywkowych i edukacyjnych, usługi arty‑
stów teatralnych, usługi teatralne, usługi fotografów, usługi w za‑
kresie fotoreportaży, usługi edukacyjne, organizacja i prowadzenie
warsztatów i szkoleń, usługi organizowania wystaw edukacyjnych
lub rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi
organizacji i prowadzenia spektakli, realizacja spektakli, produkcja
przedstawień edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie po‑
kazów w celach edukacyjnych lub rozrywkowych, pokazy kinowe,
organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, wystawy
sztuki, usługi galerii sztuki, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, produkcja filmów innych niż reklamowe, pokazy
cyrkowe.
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(111) 316440
(220) 2018 06 25
(210) 487478
(151) 2018 11 28
(441) 2018 07 23
(732) STOWARZYSZENIE DELTA, Ostrowiec Świętokrzyski, PL.
(540) Scyzorykolandia
(510), (511) 8 scyzoryki, szable, sztućce, 16 afisze, plakaty, atlasy,
albumy do wklejania, bilety, bielizna stołowa papierowa, biuletyny
informacyjne, bloki (artykuły papiernicze), broszury, czasopisma
(periodyki), opakowania do butelek z kartonu lub papieru, fotogra‑
fie (wydrukowane), gazety, girlandy papierowe, odbitki graficzne,
kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty
(artykuły piśmienne), książki, zakładki do książek, mapy (geogra‑
ficzne), naklejki, nalepki (materiały piśmienne), linijki rysownicze,
notatniki (notesy), komiksy, mapy (geograficzne), obrazy i zdjęcia, ar‑
tykuły papiernicze, podstawki do długopisów i ołówków, podstaw‑
ki pod kufle do piwa, publikacje (drukowane), pudełka kartonowe,
pudełka papierowe (z papieru lub kartonu), reprodukcje graficzne,
rysunki, stemple (do pieczętowania), przybory szkolne (artykuły pi‑
śmienne), temperówki (do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne),
torebki do pakowania, (koperty, woreczki) z papieru lub tworzyw
sztucznych, torby papierowe, zeszyty (do pisania lub rysowania),
kartki z życzeniami, zakładki do książek, 25 bielizna osobista, bielizna
wchłaniająca pot, buty narciarskie, czapki (nakrycie głowy), daszki
(nakrycie głowy), fartuchy, kamizelki, kostiumy kąpielowe, koszu‑
le, koszulki z krótkim rękawem, kurtki, kurtki z kapturem chroniące
przed zimne i wiatrem, mundury, nakrycia głowy, obuwie, ociepla‑
cze, odzież, okrycia wierzchnie (odzież), pikowane kurtki, podkoszul‑
ki bez rękawów, podkoszulki sportowe, stroje przeciwdeszczowe,
swetry, szaliki, 28 balony, bańki mydlane (zabawki), bąki (zabawki),
bąki (zabawki), gry planszowe, karty do gry, kule bilardowe, klocki do
zabawy (konstrukcyjne), kule bilardowe, zabawki, zjeżdżalnie (przed‑
mioty do zabaw), 39 dystrybucja energii, dystrybucja wody, rezer‑
wacja miejsc na podróż, rezerwacja transportu, transport, transport
autobusowy, usługi kierowców, usługi transportu na wycieczki ze
zwiedzaniem, usługi w zakresie organizowania wycieczek, wynajem
autokarów, wynajem samochodów, wynajmowanie miejsc parkingo‑
wych, wynajmowanie koni, 41 fotografia, fotoreportaże, informacja
o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o re‑
kreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, orga‑
nizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi‑
zowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowa‑
nie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organizowanie konkursów
(szkolenie), organizowanie konkursów (edukacja i rozrywka), plano‑
wanie przyjęć, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, sport (wy‑
pożyczanie sprzętu), usługi muzeów, usługi parków rozrywki, usługi
rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, wystawianie
spektakli na żywo.
(111) 316441
(220) 2018 06 25
(210) 487506
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 30
(732) SUPERBET KEMPISTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zakrze, PL.
(540) SUPERBET
(510), (511) 14 beton, betonowe elementy budowlane, bitumiczne
powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, konstruk‑
cje budowlane niemetalowe, cegły, cement, dzieła sztuki wykonane
z kamienia, betonu lub marmuru, elementy wykończeniowe bu‑
dowlane niemetalowe, wyroby‑kamieniarstwo, materiały wiążące
do produkcji‑kamienie, kamień, kamień budowlany, łupek, łupki
dachowe, dachówka‑łupkowa, proszek łupkowy, cement magnezjo‑
wy, margiel wapienny, marmur, materiały budowlane niemetalowe,
materiały do pokryć nawierzchni drogowych, mozaiki dla budownic‑
twa, 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 niemetalo‑
we dla linii elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe niemetalo‑
we, słupy telegraficzne niemetalowe, sztuczny kamień.
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(111) 316442
(220) 2018 06 25
(210) 487520
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 30
(732) BŁASZCZYŃSKI RADOSŁAW FIRMA HANDLOWO‑USŁUGOWA
KOALICJA, Kraków, PL.
(540) Kult Tattoo
(510), (511) 44 salony tatuażu, laserowe usuwanie tatuaży, usługi
w zakresie tatuażu, tatuowanie, usługi w zakresie kolczykowania cia‑
ła (piercing).
(111) 316443
(220) 2018 06 25
(210) 487530
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 30
(732) PIETREK MARCIN USŁUGI POGRZEBOWE PIETREK, Gliwice, PL.
(540) Pietrek
(510), (511) 26 wieńce z kwiatów sztucznych, sztuczne kwiaty,
31 wieńce pogrzebowe, wieńce z kwiatów naturalnych, kwiaty, kwia‑
ty cięte, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wieńców i palm, wyrobów
florystycznych, trumien, urn, krzyży, akcesoriów pogrzebowych,
45 usługi pogrzebowe, usługi pogrzebowe towarzyszące kremacji,
prowadzenie ceremonii pogrzebowych.
(111) 316444
(220) 2018 06 26
(210) 487531
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 30
(732) SIKORA STEFAN LEONARD, Kielce, PL.
(540) POLONEZ GATE NIESKOŃCZENIE DUŻO WRAŻEŃ
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, grafitowy
(531) 24.17.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie do technologii biznesowych, opro‑
gramowanie rzeczywistości wirtualnej, 41 rozrywka w postaci wy‑
ścigów samochodowych, organizowanie wyścigów rowerowych,
usługi rozrywkowe świadczone na torze wyścigowym, usługi edu‑
kacyjne świadczone przez turystyczne placówki wypoczynkowe,
usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, podyplomowe kursy
szkoleniowe związane z technologią inżynieryjną, usługi w zakresie
parków tematycznych, udostępnianie obiektów i sprzętu na potrze‑
by tematycznych parków rozrywki, 43 ośrodki wypoczynkowe, usłu‑
gi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach wypoczynkowych, usługi
restauracyjne.
(111) 316445
(220) 2018 06 26
(210) 487540
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 30
(732) GRUPA CHORTEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) WÓDKA MANUFAKTUROWA DUCH PUSZCZY CRAFT
DISTILLERY
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, czerwony
(531) 03.04.13, 26.11.03, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), alkohole wy‑
sokoprocentowe.
(111) 316446
(220) 2018 06 27
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
(540) medana

(210) 487614
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(540)

(540) polfa warszawa
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.01.03, 26.02.07, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 3 mydła, perfumy, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do
pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 preparaty farma‑
ceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna
żywność oraz substancje przystosowane do użytku medycznego lub
weterynaryjnego, suplementy diety dla ludzi.
(111) 316447
(220) 2018 06 28
(210) 487649
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) KLASTER ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
BIOMEDYCZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) CELLIVIA
(510), (511) 1 biologiczne hodowle tkanek, inne niż do celów medycz‑
nych lub weterynaryjnych biologiczne preparaty, inne niż do celów me‑
dycznych lub weterynaryjnych, chemiczne substancje do analiz laborato‑
ryjnych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, odczynniki
chemiczne, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, pre‑
paraty chemiczne do celów naukowych, inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, witaminy dla przemysłu spożywczego, witaminy
do użytku w produkcji farmaceutyków, witaminy do użytku w produkcji
kosmetyków, witaminy do użytku w produkcji żywności, 3 kosmetyki,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne, tłuszcze do celów
kosmetycznych, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, maski
kosmetyczne, 5 balsamy do użytku medycznego, białkowe suplementy
diety, białkowe suplementy dla zwierząt, biocydy, biologiczne hodowle
tkanek do celów medycznych, biologiczne hodowle tkanek do celów
weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów medycznych, biolo‑
giczne preparaty do celów weterynaryjnych, biomarkery diagnostycz‑
ne do celów medycznych, eliksiry [preparaty farmaceutyczne], enzymy
do celów farmaceutycznych, enzymy do celów medycznych, enzymy
do celów weterynaryjnych, immunostymulanty, implanty chirurgiczne
składające się z żywych tkanek, kolagen do celów medycznych, komórki
macierzyste do celów medycznych, komórki macierzyste do celów we‑
terynaryjnych, kwasy do celów farmaceutycznych, leki dla ludzi, leki do
celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryjnych, leki pomoc‑
nicze [wspierające] do celów medycznych, leki seroterapeutyczne, leki
wzmacniające, materiały do plombowania zębów, odczynniki chemicz‑
ne do celów medycznych lub weterynaryjnych, osocze krwi, preparaty
chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów
medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, prepa‑
raty diagnostyczne, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty organoterapeutyczne, suplementy diety dla zwierząt, suple‑
menty diety o działaniu kosmetycznym, szczepionki, środki do leczenia
oparzeń, tłuszcze do celów medycznych, tłuszcze do celów weterynaryj‑
nych, 10 analizatory składu ciała, aparatura dentystyczna, elektryczna,
implanty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, lasery
do celów medycznych, meble wykonane specjalnie do celów medycz‑
nych, protezy dentystyczne, urządzenia do regeneracji komórek ma‑
cierzystych do celów medycznych, urządzenia do rehabilitacji fizycznej
do celów medycznych, urządzenia i instrumenty medyczne, 42 badania
w dziedzinie kosmetyki, badania naukowe, prace badawczo‑rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, próby kliniczne, usługi
świadczone przez laboratoria naukowe, badania biologiczne, badania
chemiczne, badania techniczne, 44 usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi klinik medycznych, usługi związane z bankami tkanek ludzkich.
(111) 316448
(220) 2018 06 29
(210) 487689
(151) 2018 11 30
(441) 2018 08 06
(732) BORRELL JOHN WINE EXPRESS LIMITED, Sitna Góra, PL.
(540) Kania Vodka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe destylowane, napoje spirytuso‑
we, wódka.
(111) 316449
(220) 2018 06 27
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) Swiss Pharma International AG, Zurych, CH.
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(210) 487621

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.01.03, 26.02.07, 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 3 mydła, perfumy, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do
pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 preparaty farma‑
ceutyczne, preparaty higieniczne do celów medycznych, dietetyczna
żywność oraz substancje przystosowane do użytku medycznego lub
weterynaryjnego, suplementy diety dla ludzi.
(111) 316450
(220) 2018 06 27
(210) 487626
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) FOLTYŃSKA DOROTA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE DORA, Częstochowa, PL.
(540) Dora
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, czarny, szary, pomarańczowy,
ciemnopomarańczowy
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 prowadzenie punktu sprzedaży detalicznej, hurtowej
i wysyłkowej z materiałami lakierniczymi, kosmetykami samochodo‑
wymi, środkami i preparatami chemicznymi do samochodów, szam‑
ponami aktywnymi, woskami, czyściwami, ściereczkami i ręcznikami
do pielęgnacji i mycia samochodów, akcesoriami do mycia samo‑
chodów, rozcieńczalnikami, rozpuszczalnikami, preparatami do kon‑
serwacji podwozia samochodowego, gąbkami polerskimi, glinkami
czyszczącymi.
(111) 316451
(220) 2018 06 28
(210) 487631
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) JAROSZEK ROBERT GLOB CAB TAXI, Warszawa, PL.
(540) 1‑9668 Glob TAXI JESTEŚMY UPRZEJMI
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czerwony, czarny
(531) 16.01.11, 01.05.01, 01.05.06, 26.01.02, 25.01.01, 27.05.01,
27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 39 usługi: taksówkowe, przewozu osób samochodami
osobowymi i autobusami, przewozu bagaży, przewozu ładunków,
przeprowadzek, pośrednictwo w zamawianiu i podstawianiu taksó‑
wek, w tym usługi przywoławcze taksówek (radio‑taxi).
(111) 316452
(220) 2018 07 02
(210) 487709
(151) 2018 11 30
(441) 2018 08 06
(732) PODBIELSKI DARIUSZ, PODBIELSKI KRZYSZTOF GLOBAL
INCOME SPÓŁKA CYWILNA, Gdynia, PL.
(540) NEO SPORT
(540)

Kolor znaku: czerwony, jasnoszary
(531) 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 28 przyrządy do ćwiczeń fizycznych, ławki do podno‑
szenia ciężarów, ławki do użytku gimnastycznego, ławki do ćwi‑
czeń, ławki do użytku sportowego, artykuły do ćwiczeń fizycznych,
artykuły gimnastyczne, aparaty do ćwiczeń fizycznych, maszyny do
ćwiczeń sprawnościowych, drążki do ćwiczeń, gimnastyczne drążki
poziome, stacjonarne rowery treningowe, przyrządy stosowane do
ćwiczeń fizycznych, orbitreki, bieżnie, atlasy, stepery, deskorolki, eks‑
apandery, hantle, ławeczki, wałki do ćwiczeń fizycznych, huśtawki,
nagolenniki, nakolanniki, ciężarki, obciążniki, krążki, aparaty ścisko‑
we, skakanki, ściągacze na różne części ciała, pasy do podnoszenia
ciężarów, sprzęt sportowy i akcesoria do piłki nożnej, piłki do piłki
nożnej, ochraniacze piłkarskie, rękawice bramkarskie, bramki do piłki
nożnej, bramki jako zabawki, sprzęt sportowy i akcesoria do siatków‑
ki, piłki do siatkówki, siatki do siatkówki, sprzęt sportowy i akcesoria
do koszykówki, piłki do koszykówki, tablice do koszykówki, sprzęt
sportowy i akcesoria do tenisa stołowego, stoły do tenisa stołowego,
rakietki do tenisa stołowego, piłki do tenisa stołowego, pokrowce
na rakietki, siatki ze stelażem, okładziny na rakietki, sprzęt sportowy
i akcesoria do gry w Squasha, sprzęt sportowy i akcesoria do badmin‑
tona, rakiety do gry, lotki, naciągi do rakiet, torby na rakiety, sprzęt
sportowy i akcesoria do tenisa ziemnego, rakiety tenisowe, piłki te‑
nisowe, naciągi do rakiet, torby tenisowe, sprzęt sportowy do boksu,
rękawice bokserskie, worki treningowe, stoły bilardowe, stoły do pił‑
karzyków, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe].

(111) 316453
(220) 2018 07 02
(210) 487716
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 30
(732) WSZOŁCZYK‑LIPKA ŁUKASZ BONE FIDE, Warszawa, PL.
(540) Zachcianek
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje dla turystów, usłu‑
gi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, serwowanie żywności i na‑
pojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do
bezpośredniego spożycia, wynajem pomieszczeń na uroczystości
towarzyskie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, udo‑
stępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie
na specjalne okazje, przygotowywanie posiłków i napojów, kawiar‑
nia, usługi kawiarni.
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bezpośredniego spożycia, wynajem pomieszczeń na uroczystości
towarzyskie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, udo‑
stępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie
na specjalne okazje, przygotowywanie posiłków i napojów, kawiar‑
nia, usługi kawiarni.

(111) 316456
(220) 2018 07 02
(210) 487719
(151) 2018 11 29
(441) 2018 08 06
(732) WSZOŁCZYK‑LIPKA ŁUKASZ BONE FIDE, Warszawa, PL.
(540) GOSPODA KWIATY POLSKIE
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, czerwony, fioletowy,
niebieski, pomarańczowy, szary, żółty
(531) 05.05.04, 05.05.13, 05.05.19, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.15
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje dla turystów, usłu‑
gi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, serwowanie żywności i na‑
pojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do
bezpośredniego spożycia, wynajem pomieszczeń na uroczystości
towarzyskie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, udo‑
stępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie
na specjalne okazje, przygotowywanie posiłków i napojów, kawiar‑
nia, usługi kawiarni.
(111) 316457
(220) 2018 07 02
(210) 487720
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 30
(732) WSZOŁCZYK‑LIPKA ŁUKASZ BONE FIDE, Warszawa, PL.
(540) café LAPIDARIUM
(540)

(111) 316454
(220) 2018 07 02
(210) 487717
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 30
(732) WSZOŁCZYK‑LIPKA ŁUKASZ BONE FIDE, Warszawa, PL.
(540) STOLICA
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje dla turystów, usłu‑
gi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, serwowanie żywności i na‑
pojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do
bezpośredniego spożycia, wynajem pomieszczeń na uroczystości
towarzyskie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, udo‑
stępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie
na specjalne okazje, przygotowywanie posiłków i napojów, kawiar‑
nia, usługi kawiarni.
(111) 316455
(220) 2018 07 02
(210) 487718
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 30
(732) WSZOŁCZYK‑LIPKA ŁUKASZ BONE FIDE, Warszawa, PL.
(540) GOSPODA KWIATY POLSKIE
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje dla turystów, usłu‑
gi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, serwowanie żywności i na‑
pojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do

(531) 06.01.01, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje dla turystów, usłu‑
gi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, serwowanie żywności i na‑
pojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do
bezpośredniego spożycia, wynajem pomieszczeń na uroczystości
towarzyskie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, udo‑
stępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie
na specjalne okazje, przygotowywanie posiłków i napojów, kawiar‑
nia, usługi kawiarni.
(111) 316458
(220) 2018 07 02
(210) 487723
(151) 2018 11 29
(441) 2018 08 06
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA Suplement diety Fibrella
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, szary, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 02.09.01, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
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(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryj‑
nych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt.

(111) 316459
(220) 2018 07 04
(210) 487846
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, PL.
(540) GATE
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 316460
(220) 2018 07 02
(210) 487721
(151) 2018 11 29
(441) 2018 08 06
(732) WSZOŁCZYK‑LIPKA ŁUKASZ BONE FIDE, Warszawa, PL.
(540) LAPIDARIUM
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, restauracje dla turystów, usłu‑
gi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, serwowanie żywności i na‑
pojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do
bezpośredniego spożycia, wynajem pomieszczeń na uroczystości
towarzyskie, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, udo‑
stępnianie obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie
na specjalne okazje, przygotowywanie posiłków i napojów, kawiar‑
nia, usługi kawiarni.
(111) 316461
(220) 2018 07 09
(210) 487964
(151) 2018 11 30
(441) 2018 08 06
(732) MAXXB CHOCOLATE FACTORY MAKSYMILIAN NOWOTARSKI,
KATARZYNA BORKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Bielsko-Biała, PL.
(540) MAXXB CHOCOLATE FACTORY
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze‑ciastka, draże czekoladowe, sło‑
dycze, pralinki, trufle w czekoladzie, owoce w czekoladzie, sękacze,
wafle, pieczywo cukiernicze.
(111) 316462
(220) 2018 07 09
(210) 487965
(151) 2018 11 30
(441) 2018 08 06
(732) MIECHUR SEBASTIAN, Wrocław, PL.
(540) herdom
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami.
(111) 316463
(220) 2018 07 03
(210) 487787
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 30
(732) PPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO‑HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) StikON
(510), (511) 1 produkty chemiczne do użytku w rolnictwie, ogrod‑
nictwie, sadownictwie, hodowli roślin i leśnictwie.
(111) 316464
(220) 2018 07 03
(210) 487791
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 30
(732) FREIBERG MAREK F.U.H. ELEKTRO‑MAR, Chwaszczyno, PL.
(540) elektroMAR Marek Freiberg
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 07.11.15, 07.11.25, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, instalacje elektryczne przeciw‑
włamaniowe, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania proce‑
sami przemysłowymi.
(111) 316465
(151) 2018 11 30

(220) 2018 07 09
(441) 2018 08 06

(210) 487950

1143

(732) HORMETIQ FOREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HORMETIQ FOREST
(510), (511) 5 alkaloidy do celów medycznych, aminokwasy do celów
medycznych, balsam gurjuowy do celów medycznych, białkowe suple‑
menty diety, błonnik pokarmowy, chleb dla diabetyków przystosowany
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, drożdże
do celów farmaceutycznych, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycz‑
nych, ekstrakty ziołowe do celów farmaceutycznych, eliksiry (prepara‑
ty farmaceutyczne), enzymy do celów farmaceutycznych, enzymy do
celów medycznych, estry do celów farmaceutycznych, eukaliptol do
celów farmaceutycznych, eukaliptus do celów farmaceutycznych, gor‑
czyca do celów farmaceutycznych, gumiguta do celów medycznych,
herbata dla astmatyków, herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów
leczniczych, homogenizowana żywność przystosowana do celów me‑
dycznych, hormony do celów medycznych, immunostymulanty, jalapa
(wilec przeczyszczający), jedzenie liofilizowane przystosowane do celów
medycznych, jod do celów farmaceutycznych, jodki do celów farmaceu‑
tycznych, jujuba lecznicza, kapsułki do celów farmaceutycznych, katechu
do celów farmaceutycznych, kolagen do celów medycznych, kolcorośl
lekarska (sarsaparilla) do celów medycznych, koper włoski do celów me‑
dycznych, kora do celów farmaceutycznych, kora drzewa myrobalan do
celów farmaceutycznych, kora kondurango do celów medycznych, kora
krotonowa, kora mangrowa do celów farmaceutycznych, kora z ango‑
stury do celów medycznych, korzenie lecznicze, korzenie rabarbaru do
celów farmaceutycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycz‑
nych i weterynaryjnych, kwasja (gorzknia) do celów medycznych, kwasy
do celów farmaceutycznych, kwebracho do celów medycznych, kwiat
siarczany do celów farmaceutycznych, lecytyna do celów medycznych,
leki pomocnicze (wspierające) do celów medycznych, leki wzmacniające,
liofilizowana żywność przystosowana do celów medycznych, lukrecja do
celów farmaceutycznych, lupulina do celów farmaceutycznych, magnezja
do celów farmaceutycznych, mazidła, mąka z siemienia lnianego do ce‑
lów farmaceutycznych, mech irlandzki do celów medycznych, mięta do
celów farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele
do celów farmaceutycznych, mydła antybakteryjne, nalewki do celów
medycznych, napary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, od‑
żywcze suplementy diety, olej gorczycowy do celów medycznych, olejek
z kopru do celów leczniczych, olejki lecznicze, pastylki do ssania do ce‑
lów farmaceutycznych, pepsyny do celów farmaceutycznych, płyny do
płukania jamy ustnej do celów medycznych, pomady do celów medycz‑
nych, preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne
do celów medycznych, preparaty chemiczno‑farmaceutyczne, preparaty
enzymatyczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, prepa‑
raty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty fitoterapeutyczne
do celów medycznych, preparaty medyczne do odchudzania, preparaty
na bazie wapna do celów farmaceutycznych, preparaty na hemoroidy,
preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych,
preparaty przeciwpasożytnicze, preparaty terapeutyczne do kąpieli,
preparaty witaminowe, preparaty z pierwiastkami śladowymi dla ludzi
i zwierząt, preparaty zawierające aloes do celów farmaceutycznych, pro‑
polis do celów farmaceutycznych, siemię lniane do celów farmaceutycz‑
nych, słodycze do celów leczniczych, sole do celów medycznych, sole do
kąpieli mineralnych, sole wód mineralnych, suplementy diety zawierające
alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety zawie‑
rające drożdże, suplementy diety 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 za‑
wierające olej lniany, suplementy diety zawierające propolis, suplementy
diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy diety zawierające siemię
lniane, syropy do użytku farmaceutycznego, szampony lecznicze, środki
lecznicze przeciw poceniu się, środki przeciw pasożytom, środki do ce‑
lów farmaceutycznych, środki uspakajające, środki uspokajające, środki
zmniejszające apetyty do celów medycznych, tabletki przeciwutleniające,
tabletki wspomagające odchudzanie, tabletki wspomagające opalanie,
tabletki zmniejszające apetyt, tran, wody mineralne do celów medycz‑
nych, wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, wywary do celów
farmaceutycznych, zioła lecznicze, żywność homogenizowana przysto‑
sowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do
celów medycznych, 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego.

1144
(111) 316466
(220) 2018 07 09
(151) 2018 11 30
(441) 2018 08 06
(732) WĘGLO SMYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(540) węglo smyk
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 487954

Kolor znaku: biały, ciemnoszary, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 01.15.11, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 węgiel (paliwo), węgiel drzewny do grillowania, węgiel
drzewny pochodzenia roślinnego, 39 konfekcjonowanie towarów,
transport.
(111) 316467
(220) 2018 07 04
(210) 487853
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) MLU‑RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING
SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) MLU
(510), (511) 9 komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne,
instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne i nawigacyjne, in‑
strumenty optyczne, sprzęt fotograficzny, programy komputerowe,
urządzenia i przyrządy do pomiaru i/lub wpływania na jakość i/lub
skład naturalnych i/lub sztucznych warunków środowiskowych ży‑
wych organizmów, w szczególności przyrządy i urządzenia imisji
i emisji oraz przyrządy i urządzenia pomiarowe do określania jakości
powietrza, wody i gleby, 35 prowadzenie hurtowni i sklepów pole‑
gające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz sprzeda‑
ży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej w zakresie: komputerów,
komputerowych urządzeń peryferyjnych, oprogramowania, sprzę‑
tu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
37 naprawa i konserwacja maszyn, naprawa i konserwacja urządzeń
elektronicznych i optycznych, instalowanie maszyn przemysłowych,
naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, na‑
prawa, serwisowanie i instalacja urządzeń i przyrządów do pomiaru
i/lub wpływania na jakość i/lub skład naturalnych i/lub sztucznych
warunków środowiskowych żywych organizmów, w szczególności
przyrządów i urządzeń imisji i emisji oraz przyrządów i urządzeń po‑
miarowych do określania jakości powietrza, wody i gleby, 42 doradz‑
two w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi doradcze
w dziedzinie technologii, w tym komputerowej oraz w zakresie infor‑
matyki, zarządzanie stronami internetowymi (hosting), doradztwo
techniczne, badania naukowe, badania i analizy techniczne, bada‑
nia i analizy chemiczne, wykonywanie pomiarów na rzecz ochrony
środowiska naturalnego, badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, naukowe i przemysłowe badania dotyczące warunków
środowiskowych i/lub jakości życia ludzi, zwierząt i roślin, rozwoju
urządzeń, przyrządów i systemów do pomiaru i/lub wpływania na ja‑
kość i/lub skład naturalnych i/lub sztucznych warunków środowisko‑
wych żywych organizmów, w szczególności przyrządów i urządzeń
imisji i emisji oraz przyrządów i urządzeń pomiarowych do określania
jakości powietrza, wody i gleby.
(111) 316468
(220) 2018 07 04
(210) 487848
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) WASZKIEWICZ EWA PRACOWNIA, Olsztyn, PL.
(540) W Pracownia Waszkiewicz PSYCHOLOGIA&nbsp; HR&nbsp;
SZKOLENIA
(540)

Kolor znaku: fioletowy, czarny, szary
(531) 02.01.23, 02.03.23, 27.05.17, 29.01.13

Nr 4/2019

(510), (511) 35 usługi konsultingowe związane z personelem, usłu‑
gi konsultingowe związane z zarządzaniem, doradztwo zawodowe
(inne niż związane z edukacją i szkoleniami), zarządzanie zasobami
ludzkimi usługi rekrutacji personelu, 41 coaching w zakresie życia
osobistego, doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkolenio‑
we i edukacyjne], usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie
life coachingu, doradztwo zawodowe, doradztwo zawodowe [edu‑
kacja], doradztwo w zakresie szkolenia zawodowego, edukacja, szko‑
lenia edukacyjne, szkolenie biznesowe, szkolenie w zakresie public
relations, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenia], 44 poradnictwo psychologiczne.

(111) 316469
(220) 2018 07 09
(210) 487973
(151) 2018 11 30
(441) 2018 08 06
(732) MAXXB CHOCOLATE FACTORY MAKSYMILIAN NOWOTARSKI,
KATARZYNA BORKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Bielsko-Biała, PL.
(540) B Maxx Active
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze‑ciastka, draże czekoladowe, sło‑
dycze, pralinki, trufle w czekoladzie, owoce w czekoladzie, sękacze,
wafle, pieczywo cukiernicze.
(111) 316470
(220) 2018 07 09
(151) 2018 11 30
(441) 2018 08 06
(732) MIECHUR SEBASTIAN, Wrocław, PL.
(540) herdom
(540)

(210) 487963

Kolor znaku: różowy, granatowy
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami.
(111) 316471
(220) 2015 11 06
(210) 448954
(151) 2018 11 30
(441) 2016 02 29
(732) BASTA HURT Spółka z o.o., Drużyna, PL.
(540) PROFITECHNIK
(510), (511) 6 drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby
metalowe, rury i rurki metalowe, metalowe elementy złączone, 7 ma‑
szyny i obrabiarki dla budownictwa, do obróbki drewna i tworzyw
sztucznych, do prac ślusarskich, części do tych maszyn, narzędzia
skrawające, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, silniki
oraz mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych), maszyny rolnicze o napędzie innym niż
ręczny, 8 narzędzia i przyrządy ręczne {o napędzie ręcznym), wyroby
nożownicze, 35 usługi w zakresie pośrednictwa handlowego, usłu‑
gi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem
Internetu w branży artykułów metalowych, maszyn i narzędzi, inter‑
netowe przekazywanie informacji tekstowej i obrazowej na temat
sprzedaży artykułów metalowych, maszyn i narzędzi, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, in‑
formacja handlowa, doradztwo handlowe (outsourcing).
(111) 316472
(220) 2015 11 27
(210) 449759
(151) 2018 12 17
(441) 2016 02 29
(732) INNVIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Tyrion
(510), (511) 5 herbicydy.
(111) 316473
(220) 2015 12 07
(210) 450078
(151) 2018 11 30
(441) 2016 03 14
(732) SZCZOTKOWSKA‑TOPIĆ MARZENA RENEX ELECTRONICS
EDUCATION CENTER, Włocławek, PL.
(540) RENEX EEC
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, doradztwo zawodowe, 42 ba‑
danie naukowe, badania technologiczne, badania techniczne, labo‑
ratoria badawcze, centra technologiczne, doradztwo techniczne.

Nr 4/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 316474
(220) 2015 12 07
(210) 450079
(151) 2018 11 30
(441) 2016 03 14
(732) SZCZOTKOWSKA‑TOPIĆ MARZENA RENEX ELECTRONICS
EDUCATION CENTER, Włocławek, PL.
(540) renex EEC
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, szary, zielony
(531) 26.01.03, 26.02.05, 26.02.07, 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 41 nauczanie i szkolenia, doradztwo zawodowe, 42 ba‑
danie naukowe, badania technologiczne, badania techniczne, labo‑
ratoria badawcze, centra technologiczne, doradztwo techniczne.
(111) 316475
(220) 2016 03 15
(151) 2018 12 06
(441) 2016 06 20
(732) WAJNERT MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Międzybórz, PL.
(540) ESTI by wajnert
(540)

(210) 453660

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma [periodyki], gazety, materiały szkolenio‑
we i instruktażowe, kalendarze, katalogi, ulotki reklamowe, torby
z tworzyw sztucznych do pakowania, torby papierowe do pakowa‑
nia, materiały piśmienne, karty upominkowe, 18 wykończenia i deko‑
racje ze skóry do mebli, skóra na meble, skórzane smycze, 20 meble,
lustra (meble), ramy do obrazów i zdjęć, meble i okucia meblowe wy‑
konane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej,
fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych
surowców lub z tworzyw sztucznych, meble tapicerowane, łóżka,
materace, otomany, siedzenia [meble], sofy rozkładane, kanapy, fo‑
tele, podnóżki, stoły, kredensy, stoliki salonowe, biurka, komody, me‑
blościanki, półki [meble], pufy [meble], regały, szafki, fronty do szaf
i szafek, stelaże do łóżek, witryny wystawowe, szafki na telewizory,
poduszki, wezgłowia, kółka samonastawne nie z metalu, wsporniki
do mebli niemetalowe, nóżki meblowe niemetalowe, zamki do mebli
niemetalowe, gałki do frontów meblowych, niemetalowe, szezlongi,
24 tkaniny tekstylne do użytku w produkcji mebli, pokrowce i narzu‑
ty na meble, pokrycia na meble z tkanin, tkaniny, bielizna pościelowa
i koce, zasłony, tkaniny zasłonowe, poszewki na poduszki, elementy
wystroju wnętrz wykonane z tkanin, okładziny do mebli z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 40 produkcja mebli na zamó‑
wienie, 42 projektowanie mebli, projektowanie dekoracji wnętrz,
wzornictwo przemysłowe.
(111) 316476
(220) 2016 02 25
(210) 452767
(151) 2018 12 03
(441) 2016 06 06
(732) WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY
ULICY DĄBROWSKIEGO 91/91 A/91 B/91 C W ŁODZI, Łódź, PL.
(540) PIONIER CENTRUM HANDLOWE
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 39 usługi prowadzenia parkingów, usługi wynajmowa‑
nia miejsc na parkingi.
(111) 316477
(151) 2018 12 05

(220) 2016 06 02
(441) 2018 08 13

(210) 457273
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(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Jazz’n’Chill
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i au‑
diowizualne, programy komputerowe do wykorzystania w relacji
do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne
lub optyczne nośniki danych, dźwięku i obrazu, czyste i z nagrania‑
mi, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optycz‑
ne, programy gier komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski
komputerowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy do
nagrań dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do na‑
grywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do
przetwarzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia
nadawcze, 16 afisze, broszury, biuletyny informacyjne, czasopisma,
katalogi, prospekty śpiewnik, publikacje prasowe, rysunki, albumy,
kalendarze, fotografie, reprodukcje graficzne, ulotki, wydruki graficz‑
ne, naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza jak koperty,
notatniki, notesy, materiały piśmienne, artykuły biurowe, artykuły
papiernicze, banery wystawowe z papieru lub kartonu, komiksy, pla‑
katy naukowe i plakaty reklamowe, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, karty muzyczne z życzeniami, materiały do naucza‑
nia, 25 odzież, T‑shirty, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria odzieżowe
jak chusty, rękawiczki, rękawice narciarskie, mufki, daszki do czapek,
antypoślizgowe akcesoria do obuwia, paski, skarpety, 35 reklama,
promocja radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych,
wykorzystanie znaku firmowego w reklamie, promocji i działaniach
marketingowych promujących firmę, usługi lub produkty w związ‑
ku z wizerunkiem czy prestiżem firmy, organizacja kampanii rekla‑
mowych, usługi reklamowej agencji radiowej, badania rynku i opinii
publicznej w tym poprzez sieci radiowe i Internet, monitorowanie
radiowych mediów elektronicznych polegające na wyszukiwaniu in‑
formacji, ich przetwarzaniu i analizie, tworzeniu raportów dostarcza‑
jących klientom gotowe wnioski płynące z przekazów medialnych,
usługi publikowania tekstów reklamowych, aranżacja wydarzeń
w celach reklamowych, sprzedaż czasu radiowego, w tym na rzecz
sponsorów, reklama w sieci komputerowej w tym na portalach inter‑
netowych, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszechnianie pro‑
gramów i materiałów reklamowych, informacja handlowa i bizneso‑
wa, uaktualnianie materiałów reklamowych, wprowadzenie reklamy
radiowej do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz
osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednictwem sieci
łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych, poszuki‑
wanie informacji w zbiorach komputerowych na rzecz osób trzecich,
wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach komuni‑
kacji publicznej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wykupy‑
wanie dostępu do ulubionych programów radiowych, zarządzanie
powiadomieniami na temat ulubionych programów radiowych,
badania i analiza stopnia słuchalności i oglądalności programów
radiowych i telewizyjnych, stopnia zadowolenia i nastawienia do
tych programów, promocje i pośrednictwo sprzedaży, projektowa‑
nie i pośrednictwo w rozpowszechnianiu reklam radiowych i w sieci
Internet w tym na portalach internetowych, 38 nadawanie progra‑
mów radiowych, poczta elektroniczna, przesyłanie informacji i wia‑
domości, transmisja dźwięku i informacji w tym programów i audycji
radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci przewodowe i bez‑
przewodowe, w tym on‑line i off‑line, przez Internet, usługi nada‑
wania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, tworzenie serwisów informa‑
cyjnych, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych,
wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału radiowego, od‑
biorników radiowych, usługi agencji informacyjnej w zakresie udo‑
stępniania aktualności i wiadomości, usługi łączności telefonicznej
poprzez terminale komputerowe, emisja programów radiowych
i telewizyjnych, transmisje i retransmisje programów radiowych
i telewizyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów
edukacyjnych i rozrywkowych, usługi portali internetowych i stron
fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące przesyłanie
za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmi‑
sja programów, udostępnianie publikacji poprzez sieć internetową,
41 usługi w zakresie produkcji i montażu programów radiowych i te‑
lewizyjnych, w tym audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w za‑
kresie rozrywki radiowej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej
za pośrednictwem Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie
informacji dotyczących programów radiowych i telewizyjnych, im‑
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prez o charakterze rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekre‑
acyjnym, organizowanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, produkcja
i organizowanie widowisk, pokazów, spektakli, koncertów i imprez
rozrywkowych oraz kulturalnych, organizowanie imprez sporto‑
wych, prowadzenie i udział w koncertach, spektaklach, pokazach,
imprezach rozrywkowych, kulturalnych, obsługa imprez okoliczno‑
ściowych, usługi reporterskie, usługi studia nagrań, udostępnienie
nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypożyczanie nagrań dźwię‑
kowych, usługi produkcji radiowej w zakresie nauczania, kształcenia,
rozrywki oraz działalności sportowej i kulturalnej oraz za pośrednic‑
twem Internetu, drogą telefonii komórkowej, on‑line i na zlecenie
płatne i nieodpłatne, produkcja, powielanie, prezentacje i użyczanie
nagrań dźwiękowych, współpraca stacji radiowych i telewizyjnych
przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie
on‑line klubów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych
na falach radiowych i w Internecie, elektroniczne publikacje w tym
publikacje dźwięku, programy radiowe i telewizyjne on‑line, dostar‑
czanie informacji dotyczących programów radiowych i telewizyj‑
nych, imprez, o charakterze rozrywkowym, muzycznym, nagrywanie
dźwięku, organizowanie i prowadzenie gier i konkursów, organizo‑
wanie i prowadzenie imprez i konkursów muzycznych, organizowa‑
nie i prowadzenie imprez i konkursów sportowych, organizowanie
i prowadzenie imprez i konkursów edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie imprez i konkursów w celach rozrywkowych, organi‑
zowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych, or‑
ganizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki,
organizowanie i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych,
organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie i prowadze‑
nie imprez i zawodów sportowych, organizowanie i prowadzenie
imprez i zawodów rekreacyjnych, organizowanie kursów szkolenio‑
wych, organizowanie i prowadzenie koncertów, zarządzanie koncer‑
tami, obsługa koncertów muzycznych, koncerty muzyczne na żywo,
koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, usługi doradcze i infor‑
macyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowa‑
dzeniem koncertów, usługi w zakresie opracowywania reportażu,
reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyj‑
nym, usługi reporterskie, organizowanie i produkcja pokazów i wi‑
dowisk artystycznych, wynajem odbiorników radiowych, tworzenie
serwisów informacyjnych, udostępnianie publikacji poprzez sieć in‑
ternetową, 42 przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać cy‑
frową dla transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych,
użyczenie stron internetowych do tworzenia serwisów informacyj‑
nych na rzecz osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron interne‑
towych na rzecz osób trzecich (patronaty), usługi w zakresie doradz‑
twa oraz opracowania ekspertyz i raportów naukowo‑badawczych
w dziedzinie mediów, 45 zarządzanie i eksploatacja praw autorskich
i praw własności przemysłowej na rzecz osób trzecich.

(111) 316478
(220) 2017 02 06
(210) 467144
(151) 2018 12 19
(441) 2017 03 27
(732) WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA W BIAŁYMSTOKU,
Białystok, PL.
(540) LEKRAN
(510), (511) 5 preparaty ziołowe do pielęgnacji skóry i zębów do ce‑
lów medycznych, plastry do celów leczniczych, opatrunki na rany,
maść na rany, preparaty na rany, dermokosmetyki, 35 usługi w za‑
kresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej produktów
do leczenia ran, dermokosmetyków, usługi sprzedaży z katalogu
lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamówienie ze
strony internetowej lub używając środków telekomunikacji produk‑
tów do leczenia ran, usługi sprzedaży bezpośredniej produktów do
leczenia ran świadczone przez lokalnych przedstawicieli, usługi
marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja mate‑
riałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, usługi reklamy za
pośrednictwem sieci komputerowej, organizacja pokazów, targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie
organizowania aukcji internetowych, prezentacja oferty handlowej
w Internecie.
(111) 316479
(220) 2017 02 15
(210) 467601
(151) 2017 09 26
(441) 2017 06 12
(732) MZN PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) NOWEINWESTYCJE.PL
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(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, szary
(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, ogłoszenia reklamowe, ogłoszenia rekla‑
mowe za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy prasowej,
agencje reklamowe, promocje sprzedaży dla osób trzecich, pośred‑
nictwo w zakresie reklamy, 36 kredyty hipoteczne i usługi finanso‑
wania, wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nierucho‑
mościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe, bankowość hipoteczna
i pośrednictwo hipoteczne, 38 telekomunikacja za pośrednictwem
poczty elektronicznej, telekomunikacja informacyjna (w tym strony
internetowe), 41 usługi w zakresie publikacji pism, książek, informa‑
cji elektronicznej‑ogłoszeń on‑line, szkolenia biznesowe, 42 usługi
w zakresie tworzenia stron on‑line, projektowanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie systemów komputerowych, za‑
rządzanie witrynami internetowymi dla osób trzecich, zarządzanie
stronami internetowymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie projek‑
tami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania
danych [EDP].
(111) 316480
(220) 2016 03 10
(210) 453373
(151) 2018 12 06
(441) 2016 06 20
(732) AKWATECH SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) PROXY
(510), (511) 7 urządzenia do napowietrzania wody, dyfuzory do na‑
powietrzania wody, ścieków oraz innych cieczy, dyfuzory napowie‑
trzające: dyskowe, rurowe, płytowe, dmuchawy do napowietrzania,
zestawy napowietrzające do stawów i oczek wodnych, 11 urządzenia
jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody.
(111) 316481
(220) 2017 05 11
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 06
(732) GMINA MIEJSKA KRAKÓW, Kraków, PL.
(540) Kraków
(540)

(210) 471488

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 wyroby z metali nieszlachetnych i ich stopów, w tym
biżuteria, sztućce, breloczki, pieczęcie,emblematy, figurki z metali
nieszlachetnych, klucze, pojemniki metalowe w tym pudełka meta‑
lowe, emblematy do pojazdów metalowe, 9 automaty biletowe, dys‑
ki do rejestracji danych, dyski kompaktowe, w tym audio‑wideo oraz
komputerowe w tym CD–ROM, CD‑RW, dyski magnetyczne, magne‑
tyczne nośniki danych, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, filmy
(błony) naświetlone, karty magnetyczne, nagrane dyski kompakto‑
we (audio‑video), nagrania, kasety magnetofonowe i video, diapozy‑
tywy, pamięci komputerowe, nośniki danych w postaci pamięci kom‑
puterowej, wydawnictwa elektroniczne, 14 breloczki do kluczy
ozdobne, monety i medale okolicznościowe, spinki do krawatów, fi‑
gurki z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachetnych, pudeł‑
ka z metali szlachetnych, 16 Wyroby do pakowania i przechowywani,
dekoracyjne, biurowe oraz piśmiennicze z papieru i kartonu, afisze,
plakaty, akwarele, albumy, artykuły biurowe, atlasy, bilety, w tym bi‑
lety komunikacji miejskiej, broszury, chorągiewki papierowe, czaso‑
pisma, druki, dzienniki, emblematy papierowe, etykiety nie z mate‑
riału tekstylnego, foldery, folie z tworzyw sztucznych do pakowania,
formularze, fotografie, gazety, grafiki, kalendarze, karty pocztowe,
katalogi, koperty, komiksy, książki, magazyny, mapy geograficzne,
materiały drukowane, materiały piśmienne, nalepki reklamowe, na‑
lepki, notatniki, notesy, odbitki fotograficzne, odbitki kserograficzne,
odbitki (skany), odbitki (slajdy), plany, pocztówki, przewodniki, przy‑
bory do pisania, publikacje, ramki na fotografie, reprodukcje graficz‑
ne, rozkłady i repertuary godzinowe, skrypty, sztandary papierowe,
szyldy z papieru lub z tektury, śpiewniki, tablice i arkusze ogłoszenio‑
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we z papieru lub z tektury, torby do pakowania z papieru, wydawnic‑
twa kartograficzne w zakresie map, atlasów i przewodników, wydaw‑
nictwa papierowe, wyroby papiernicze i introligatorskie, zakładki do
książek, znaczki pocztowe, 18 Wyroby galanteryjne ze skóry i imitacji
skór, pudełka ze skóry lub imitacji skóry, sakwy ze skóry lub imitacji
skóry, laski, parasole i parasolki, pokrowce na parasole, walizki, torby,
w tym torby na zakupy, torby nie zawarte w innych klasach, smycze,
plecaki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi agencji informa‑
cji handlowej, informacja o działalności gospodarczej i handlowej, do‑
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, w tym
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, doradztwo w za‑
kresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarob‑
kowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania towarów i usług dla
osób trzecich, public relations, kreowanie wizerunku firm, usług, towa‑
rów i gminy, usługi w zakresie reklamy, mianowicie: rozpowszechnia‑
nie materiałów i ogłoszeń reklamowych, takich jak: ulotek, prospek‑
tów, druków, próbek i innych gadżetów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, rekla‑
my korespondencyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, uaktual‑
nianie materiału reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, nośników
reklamowych i miejsc na umieszczanie ogłoszeń reklamowych, usługi
reklamowe z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwięko‑
wych oraz technik audiowizualnych, organizowanie dystrybucji mate‑
riałów promocyjnych, nadruków na towary i opakowania, prezentowa‑
nie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
gospodarcza gminy i podmiotów powiązanych z gminą, w tym: pro‑
mocja sprzedaży, promocja rękodzielnictwa oraz towarów i usług lo‑
kalnych, promowanie rolnictwa ekologicznego oraz jego produktów
w szczególności produktów regionalnych, promowanie wyrobów
sztuki regionalnej, usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych,
artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, sportowych,
historycznych, patriotycznych, rocznicowych oraz usług promocji Mia‑
sta organizowane lub współorganizowane przez Miasto, usługi pro‑
mocji w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD/DVD
oraz innych formach przekazu elektronicznego, usługi promocji w za‑
kresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD/DVD oraz innych
formach przekazu elektronicznego w celu promocji Miasta i gminy,
organizowanie giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlo‑
wych, organizowanie pokazów i wystaw towarów i usług, organizowa‑
nie targów handlowych i reklamowych, nadzór, zarządzanie i admini‑
strowanie wystawami, giełdami, aukcjami pokazami, targami
i konkursami, organizowanie i prowadzenie przetargów, usługi przed‑
stawicielskie na rzecz podmiotów gospodarczych, współpraca z pod‑
miotami gospodarczymi w zakresie wytwarzania produktów regional‑
nych, oferowanie do sprzedaży i sprzedaż produktów żywnościowych,
produktów dekoracyjnych, odzieży, nakryć głowy, obuwia, pamiątek,
upominków, gadżetów o charakterze reklamowym, flag, sztandarów
i proporców reklamowych, bielizny stołowej, biżuterii, książek, albu‑
mów i innych wydawnictw papierowych i elektronicznych, wyrobów
papierniczych i introligatorskich, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, fi‑
gurek, breloków, ciupag, także jako produkty lokalne, regionalne lub
towary promujące miasto i gminę, w sklepach detalicznych, hurtow‑
niach, na targach, w drodze sprzedaży wysyłkowej, w drodze sprzeda‑
ży z użyciem środków telekomunikacyjnych i informatycznych, także
poprzez sieć komputerową, projektowanie materiałów, ogłoszeń, ga‑
dżetów i upominków reklamowych, 36 dzierżawa nieruchomości, ad‑
ministrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajem nierucho‑
mości biurowych, zarządzanie i nadzór nad majątkiem gminnym oraz
nad majątkiem podmiotów powiązanych z gminą, analizy i ekspertyzy
finansowe, doradztwo i informacja finansowa, w tym pomoc w ocenie
zdolności kredytowej jednostek powiązanych z samorządem gmin‑
nym, inwestycje kapitałowe, zbiórki funduszy na cele dobroczynne
poprzez organizowanie giełd, aukcji, wystaw, konkursów, koncertów,
spektakli, balów, seminariów, zjazdów i innych imprez, izby rozrachun‑
kowe, 39 transport, informacja o transporcie, usługi kierowców, trans‑
port kolejowy, wypożyczanie kontenerów magazynowych, wynajmo‑
wanie magazynów, organizowanie wycieczek, usługi osób
towarzyszących podróżnym, usługi pilotów wycieczek, pilotowanie,
rezerwowanie miejsc na podróże, transport podróżnych, wypożycza‑
nie pojazdów, przenoszenie i przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na
podróż, rezerwacja podróży, rezerwacja transportu, transport rzeczny,
transport samochodowy, transport statkami, spacerowe rejsy statka‑
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mi, wynajmowanie statków, rejsy statkami wycieczkowymi, pośrednic‑
two w transporcie, rezerwacja transportu, transport kolejowy, trans‑
port pasażerski, transport podróżnych, organizowanie wycieczek,
organizowanie wycieczek morskich, organizowanie wycieczek tury‑
stycznych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowanie,
rezerwacja i planowanie wycieczek, wypraw i wycieczek krajoznaw‑
czych, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, wypożyczanie sa‑
mochodów, wypożyczanie autokarów, wypożyczanie wagonów kole‑
jowych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur podróży, turystyka
[zwiedzanie], usługi agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem,
usługi przewodników turystycznych, usługi planowania podróży, usłu‑
gi rezerwacyjne dla wycieczek, informacja turystyczna, 41 usługi w za‑
kresie udzielania informacji o: edukacji, imprezach rozrywkowych, im‑
prezach kulturalnych, imprezach naukowych, imprezach edukacyjnych,
o organizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach, przedstawie‑
niach teatralnych, wystawach kulturalnych i edukacyjnych oraz w za‑
kresie organizacji wypoczynku, działalność kulturalna w tym: usługi
muzeów i bibliotek oraz innych placówek upowszechniania kultury,
usługi organizowania, prowadzenia i realizacji spektakli, a także prowa‑
dzenia i obsługi festiwali z dziedziny kultury, organizowanie i obsługa
konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, uroczystości
okolicznościowych, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, kon‑
kursów piękności, organizowanie imprez rozrywkowych, artystycz‑
nych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych, organi‑
zowanie, prowadzenie i obsługa wystaw w celach kulturalnych
i edukacyjnych, organizowanie balów, przyjęć i loterii, organizowa‑
nie i prowadzenie koncertów, rezerwacja miejsc na spektakle, usługi
dystrybucji biletów na wydarzenia rozrywkowe, usługi związane
z organizacją wypoczynku, działalność sportowa w tym organizowa‑
nie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowego z wy‑
jątkiem pojazdów, wynajmowanie stadionów, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, w tym wykonywanie fotoreportaży, pisa‑
nie tekstów, innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on
‑line książek i periodyków, usługi wydawnicze, w tym publikowanie
książek i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe oraz
wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, usługi edukacyjne w żłobkach, przedszkolach i szko‑
łach., 42 wzornictwo przemysłowe.

(111) 316482
(220) 2018 02 26
(210) 482770
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) WILSZ JAKUB, WILSZ KRYSTYNA LABORATORIUM
KOSMETYCZNE NOREL DR WILSZ SPÓŁKA CYWILNA, Łomianki, PL.
(540) GENO Dr Wilsz
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, balsamy
kosmetyczne, wyroby kosmetyczne, kredki do brwi, preparaty do
demakijażu, preparaty do depilacji, dezodoranty osobiste, sole do
kąpieli inne niż lecznicze, preparaty kosmetyczne, wody toaletowe,
kremy, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty do kręcenia
włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów,
olejki perfumeryjne, ołówki kosmetyczne, toniki, żele, preparaty do
kąpieli, nielecznicze sole kosmetyczne wspomagające wyszczupla‑
nie, kremy do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetycz‑
ne wyszczuplające, olejki eteryczne, perfumy, preparaty do pielę‑
gnacji skóry, pomadki, szampony, preparaty do pielęgnacji włosów,
cienie, pudry, fluidy‑make‑up, błyszczyki, maskary, kremy do rąk,
tusze do rzęs, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, olejki
eteryczne.
(111) 316483
(220) 2018 02 26
(210) 482801
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, PL.
(540) ODNOWA ARGAN+ FLOSLEK
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do
pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki za‑
pobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kre‑
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my (kosmetyczne), emulsje (kosmetyczne), spraje do: ciała, twarzy,
utrwalania makijażu, włosów, żele (jako kosmetyki), balsamy (jako
kosmetyki), toniki (jako kosmetyki), lotiony, mleczka, kosmetyki ko‑
lorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upiększa‑
jące, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne,
środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki do pie‑
lęgnacji skóry głowy (nielecznicze), odżywki do włosów, kosmetyki
ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, ko‑
smetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki prze‑
ciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
farby do włosów, farby do ciała, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym,
maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczni‑
czych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych,
kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, der‑
mokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki jako kosme‑
tyki działające leczniczo, nutrikosmetyki jako suplementy diety, środ‑
ki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty
przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.

(111) 316484
(220) 2017 04 14
(210) 470496
(151) 2018 12 19
(441) 2018 08 06
(732) PAWELEC MARCIN, PAWELEC MAŁGORZATA TOP
‑SERVIS FIRMA HANDLOWO‑USŁUGOWA SPÓŁKA CYWILNA,
Mełgiew-Krępiec, PL.
(540) TS TOP‑SERVIS
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, niebieski, srebrny
(531) 15.09.18, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 elektryczne narzędzia ręczne, narzędzia pneuma‑
tyczne, pistolety natryskowe pneumatyczne, miski olejowe samo‑
chodowe, maszyny do mycia samochodów, cylindry silników do
samochodów, filtry powietrza do silników samochodowych, pompy
powietrzne [instalacje w warsztatach samochodowych], maszyny
do pompowania opon [instalacje w warsztatach samochodowych],
podnośniki samochodowe.
(111) 316485
(220) 2018 02 14
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 30
(732) KOTERWA MARCIN TUTEJ24, Poznań, PL.
(540) TuTej24
(540)

(210) 482384

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.01.01, 26.01.02, 26.01.22, 27.05.01, 27.07.01, 26.13.25,
29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie da‑
nych w komputerowych bazach danych, dostarczanie informacji do‑
tyczących kontaktów handlowych i biznesowych, informacja o dzia‑
łalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tek‑
stów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie
reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
za pośrednictwem strony internetowej, zapewnianie platformy inter‑
netowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, systematy‑
zacja danych w komputerowych bazach danych, ogłoszenia drobne,
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rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, zamieszczanie ogłoszeń
dla osób trzecich, dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, usługi
ogłoszeniowe do celów reklamowych, 38 zapewnianie dostępu do
baz danych, dostarczanie wiadomości drogą elektroniczną, dostar‑
czanie wiadomości i danych w drodze transmisji elektronicznej, do‑
stęp do treści, stron internetowych i portali, elektroniczna transmisja
wiadomości, danych i dokumentów, elektroniczna wymiana danych,
odbieranie i przesyłanie elektronicznych wiadomości, przekazywa‑
nie i rozpowszechnianie informacji i danych za pośrednictwem sieci
komputerowych oraz Internetu, przekazywanie informacji i danych
za pośrednictwem usług online i Internetu, przesyłanie wiadomości
za pośrednictwem witryny internetowej, świadczenie usług on‑line
w zakresie tablic ogłoszeń, udostępnianie komputerowej bazy da‑
nych, udostępnianie on‑line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej,
usługi komunikacji internetowej, usługi komunikacyjne w zakresie
dostępu do baz danych, usługi on‑line, mianowicie przesyłanie wia‑
domości, 42 udostępnienie wyszukiwarek internetowych, obsługi‑
wanie wyszukiwarek.

(111) 316486
(220) 2018 03 21
(210) 483850
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 06
(732) Spectrum Cannabis Canada Ltd., Smiths Falls, CA.
(540) SpectrumCannabis
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, fioletowy, niebieski,
zielony, żółty, czarny
(531) 01.03.02, 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 5 marihuana medyczna, medyczne konopie siewne i ich
pochodne, suplementy diety na bazie konopi służące poprawie zdro‑
wia ogólnego i samopoczucia, sproszkowane białko na bazie konopi,
białko i błonnik w proszku na bazie konopi, batony na bazie konopi,
zastępujące posiłki, lecznicze ekstrakty ziołowe do celów medycz‑
nych, mianowicie lecznicze ekstrakty z konopi siewnych i z marihu‑
any, ziołowe preparaty lecznicze, mianowicie preparaty z marihuany,
zawierające suszone kwiaty oraz pochodne marihuany, które mogą
być legalnie produkowane, mianowicie płyny, oleje, spraye do jamy
ustnej, kapsułki, lecznicze oleje konopne, produkty do podawania
marihuany medycznej i medycznych konopi siewnych mianowicie
spraye do jamy ustnej, kapsułki żelowe i plastry transdermalne, na‑
poje na bazie konopi do celów medycznych i zdrowotnych, napoje
na bazie konopi siewnych do celów medycznych i zdrowotnych, pre‑
paraty i substancje farmaceutyczne do leczenia chorób żołądkowo
‑jelitowych, łagodzenia bólu, leczenia trądziku, leczenia przewlekłego
bólu, leczenia jaskry, leczenia bólów głowy, leczenia chorób zapal‑
nych i zaburzeń tkanki łącznej, leczenia chorób zapalnych i zaburzeń
mięśni, leczenia zaburzeń metabolicznych, a mianowicie cukrzycy,
bulimii, jadłowstrętu, otyłości i niedoczynności tarczycy, leczenia
chorób psychicznych, a mianowicie zaburzeń nastroju, zaburzeń lę‑
kowych, zaburzeń poznawczych, schizofrenii, leczenia podrażnień
skóry, a mianowicie użądleń pszczół, oparzeń słonecznych, wysypek,
ran, zrogowaceń, odcisków i trądziku, leczenia układu mięśniowo
‑szkieletowego, a mianowicie chorób tkanki łącznej, chorób kości,
chorób kręgosłupa, bólu pleców, złamań, skręceń, urazów chrząstki,
ran, preparaty do znieczulenia miejscowego, systemy podawania
leków do stosowania miejscowego, mianowicie pianki, żele, kremy,
spraye, balsamy i maści, które działają jako baza i przygotowują skó‑
rę do przyjęcia preparatów leczniczych, które są wchłaniane przez
skórę do układu krwionośnego, środki przeciwbólowe, antybiotyki,
35 rozwój, zarządzanie i obsługa w zakresie działalności gospodarczej
w branży opieki zdrowotnej, branży marihuany medycznej i w branży
zaawansowanych technologii, porady i informacje dotyczące zarzą‑
dzania przedsiębiorstwami, nadzór nad zarządzaniem działalnością
gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, wypożyczanie
szklarni i szklarni dla ogrodnictwa, wynajem miejsca do przecho‑
wywania, marketing, mianowicie marketing bezpośredni w zakresie
towarów i usług innych osób, usługi marketingowe w zakresie orga‑
nizowania dystrybucji produktów innych osób oraz marketing cyfro‑
wy w zakresie towarów i usług innych osób za pośrednictwem stron
internetowych, poczty elektronicznej, aplikacji i sieci społecznościo‑
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wych, sprzedaż i dystrybucja marihuany medycznej i medycznych ko‑
nopi siewnych, olejków z konopi siewnych i ich pochodnych, sprzedaż
konopi siewnych i marihuany i ich pochodnych, sprzedaż produktów
i akcesoriów z marihuany, konopi, konopi siewnych, produktów spo‑
żywczych, napojów, preparatów do higieny osobistej, preparatów do
pielęgnacji skóry, odzieży i akcesoriów odzieżowych, artykułów go‑
spodarstwa domowego, materiałów biurowych, druków i akcesoriów
dla palaczy, marketing marihuany medycznej poprzez zarządzanie
programami pomocy cenowej, sprzedaż i dystrybucja marihuany me‑
dycznej oraz zapewnianie programów pomocy cenowej w dziedzinie
marihuany medycznej, sprzedaż i dystrybucja marihuany medycznej
i konopi medycznych oraz sprzętu i produktów do podawania mari‑
huany medycznej i konopi medycznych takich jak fajki ręczne, fajki
wodne, nargile, nebulizatory, urządzenia rozpylające, waporyzato‑
ry doustne, spraye do jamy ustnej, kapsułki żelowe, płyny, balsamy,
olejki i kremy nasączane konopiami siewnymi i plastry transdermalne
nasączane konopiami siewnymi, sprzedaż nebulizatorów, urządzeń
rozpylających, sprayów do jamy ustnej, kapsułek żelowych, płynów,
balsamów, olejków i kremów nasączanych konopiami siewnymi i pla‑
strów transdermalnych do podawania leków oraz waporyzatorów do
celów medycznych i produkcji, sprzedaż produktów i akcesoriów dla
palaczy, mianowicie fajek, fajek elektronicznych, fajek ręcznych, fajek
wodnych, nargili, waporyzatorów doustnych, młynków do ziół, karte‑
czek do młynków, wag do ziół, zapalniczek, zapałek, popielniczek, bi‑
bułek papierosowych, maszyn do robienia papierosów, cygarniczek,
44 usługi poradnictwa w zakresie medycznej marihuany i medycz‑
nych konopi siewnych, obsługa centrów odnowy biologicznej, za‑
pewniających usługi konsultacji lekarskich dla pacjentów stosujących
marihuanę medyczną, usługi poradnictwa medycznego i usługi edu‑
kacyjne dotyczące marihuany, konopi siewnych i olejów konopnych,
usługi edukacji medycznej i informacji dotyczące marihuany i konopi
siewnych, udzielanie informacji medycznych, usługi konsultacyjne
i doradcze w zakresie udzielania licencji dotyczącej marihuany me‑
dycznej, marihuany i konopi siewnych, usługi konsultacyjne i dorad‑
cze w zakresie marihuany medycznej i medycznych konopi siewnych,
uprawa, hodowla, przetwarzanie i produkcja marihuany medycznej,
marihuany, konopi siewnych, usługi konsultacyjne w zakresie ogrod‑
nictwa, marihuany medycznej, marihuany, konopi siewnych i olejów
konopnych, usługi ogrodnicze, sadzonki roślin, ogrodnictwo, usługi
z zakresu szkółek roślin, udostępnianie strony internetowej z informa‑
cjami w zakresie marihuany medycznej i medycznych konopi siew‑
nych, mianowicie udostępnianie strony internetowej zawierającej
oceny, recenzje i opinie dotyczące marihuany i produktów mari‑
huany leczniczej, wskazań i skutków poszczególnych odmian konopi,
zalet stosowania marihuany leczniczej, marihuany, konopi siewnych
i badań związanych z konopiami siewnymi i marihuaną.

(111) 316487
(220) 2018 02 26
(210) 482769
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, PL.
(540) HYDRO ALGA FLOSLEK
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do
pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki za‑
pobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kre‑
my (kosmetyczne), emulsje (kosmetyczne), spraje do: ciała, twarzy,
utrwalania makijażu, włosów, żele (jako kosmetyki), balsamy (jako
kosmetyki), toniki (jako kosmetyki), lotiony, mleczka, kosmetyki ko‑
lorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upiększa‑
jące, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne,
środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki do pie‑
lęgnacji skóry głowy (nielecznicze), odżywki do włosów, kosmetyki
ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, ko‑
smetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki prze‑
ciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
farby do włosów, farby do ciała, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym,
maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczni‑
czych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych,
kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, der‑
mokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki jako kosme‑
tyki działające leczniczo, nutrikosmetyki jako suplementy diety, środ‑
ki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty
przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
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(111) 316488
(220) 2018 02 26
(210) 482802
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, PL.
(540) RENEW ARGAN+ FLOSLEK
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do
pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki za‑
pobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kre‑
my (kosmetyczne), emulsje (kosmetyczne), spraje do: ciała, twarzy,
utrwalania makijażu, włosów, żele (jako kosmetyki), balsamy (jako
kosmetyki), toniki (jako kosmetyki), lotiony, mleczka, kosmetyki ko‑
lorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki upiększa‑
jące, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki eteryczne,
środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów, środki do pie‑
lęgnacji skóry głowy (nielecznicze), odżywki do włosów, kosmetyki
ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu, ko‑
smetyki wyszczuplające nie do celów medycznych, kosmetyki prze‑
ciwko niedoskonałościom skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci,
farby do włosów, farby do ciała, 5 kosmetyki o działaniu leczniczym,
maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczni‑
czych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych,
kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji włosów, der‑
mokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki jako kosme‑
tyki działające leczniczo, nutrikosmetyki jako suplementy diety, środ‑
ki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie osobistej, preparaty
przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
(111) 316489
(220) 2018 02 28
(151) 2018 09 27
(441) 2018 04 09
(732) B C U Trading L.L.C, Dubaj, AE.
(540) CF FUTUROCOIN
(540)

(210) 482886

Kolor znaku: czarny, ciemnoszary, biały
(531) 29.01.13, 26.01.05, 27.01.05, 27.05.01, 15.09.18
(510), (511) 9 oprogramowanie i programy komputerowe, programy
i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, pro‑
gramy i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elek‑
tronicznej, obsługi transakcji walutowych, transakcji finansowych,
oprogramowanie do pobrania w dziedzinie walut wirtualnych, walut
cyfrowych i kryptowalut, oprogramowanie komputerowe do two‑
rzenia, używania i uzyskiwania dostępu do technologii blockchain,
software komputerowy do obsługi obrotu handlowego waluty wir‑
tualnej, cyfrowej i kryptowalut, software komputerowy, mianowicie
elektroniczna platforma finansowa dostosowująca płatności i trans‑
akcje finansowe, sprzęt komputerowy do transferu waluty wirtual‑
nej i waluty tradycyjnej pomiędzy komputerami za pośrednictwem
sieci komputerowych typu „każdy z każdym” (peer‑to‑peer), publi‑
kacje elektroniczne zawierające wiadomości i informacje finansowe
z dziedziny kryptowalut i technologii blockchain, 35 pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych, doradztwo w zakresie organizo‑
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarzą‑
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi konsultacji biznesowych
dotyczące rynków walutowych, walut wirtualnych, walut cyfrowych,
kryptowalut i systemu blockchain, udostępnianie informacji bizneso‑
wych w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut
i systemu blockchain, usługi marketingowe w zakresie funkcjono‑
wania technologii blockchain, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami infor‑
matycznymi, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i syste‑
matyzacji 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 walutowe‑
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go, usługi transakcji finansowych, transakcje i operacje w walucie
wirtualnej, walucie cyfrowej i kryptowalucie, usługi przetwarzania
transakcji pieniężnych opartych na systemie blockchain, usługi fi‑
nansowe związane z walutami wirtualnymi, walutami cyfrowymi
i kryptowalutami, usługi inwestycji kapitałowych, inwestycje na
rynku walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, obrót han‑
dlowy 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 określo‑
nej 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 finansowe‑
go, organizowanie finansowania projektów w zakresie emisji walut
wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, analizy finansowe, przy‑
gotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut wirtual‑
nych, walut cyfrowych i kryptowalut, usługi informacji finansowej
dotyczące walut, 38 usługi przesyłania informacji za pomocą kompu‑
tera, usługi dostarczania łączności, w tym poprzez terminale kompu‑
terowe, 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 ko‑
munikacyjnych, 42 hosting serwerów transakcyjnych, projektowanie
i tworzenie platform oraz stron internetowych do handlu elektro‑
nicznego, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem plat‑
form i stron internetowych do handlu elektronicznego, usługi pro‑
gramowania komputerowego w dziedzinie walut wirtualnych, walut
cyfrowych, kryptowalut i systemu blockchain, usługi w zakresie two‑
rzenia aktywów cyfrowych mogących stanowić przedmiot obrotu.

(111) 316490
(220) 2018 02 28
(151) 2018 09 27
(441) 2018 04 09
(732) B C U Trading L.L.C, Dubaj, AE.
(540) CF FuturoCoin
(540)

(210) 482885

Kolor znaku: niebieski, granatowy, biały
(531) 27.01.01, 27.05.01, 26.01.04, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie i programy komputerowe, programy
i oprogramowanie do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, pro‑
gramy i oprogramowanie komputerowe do obsługi bankowości elek‑
tronicznej, obsługi transakcji walutowych, transakcji finansowych,
oprogramowanie do pobrania w dziedzinie walut wirtualnych, walut
cyfrowych i kryptowalut, oprogramowanie komputerowe do two‑
rzenia, używania i uzyskiwania dostępu do technologii blockchain,
software komputerowy do obsługi obrotu handlowego waluty wir‑
tualnej, cyfrowej i kryptowalut, software komputerowy, mianowicie
elektroniczna platforma finansowa dostosowująca płatności i trans‑
akcje finansowe, sprzęt komputerowy do transferu waluty wirtual‑
nej i waluty tradycyjnej pomiędzy komputerami za pośrednictwem
sieci komputerowych typu „każdy z każdym” (peer‑to‑peer), publi‑
kacje elektroniczne zawierające wiadomości i informacje finansowe
z dziedziny kryptowalut i technologii blockchain, 35 pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych, doradztwo w zakresie organizo‑
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarzą‑
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi konsultacji biznesowych
dotyczące rynków walutowych, walut wirtualnych, walut cyfrowych,
kryptowalut i systemu blockchain, udostępnianie informacji bizneso‑
wych w dziedzinie walut wirtualnych, walut cyfrowych, kryptowalut
i systemu blockchain, usługi marketingowe w zakresie funkcjono‑
wania technologii blockchain, prognozy ekonomiczne, ekspertyzy
w zakresie wydolności przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami infor‑
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matycznymi, usługi rejestracji, transkrypcji, składu, kompilacji i syste‑
matyzacji 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 walutowe‑
go, usługi transakcji finansowych, transakcje i operacje w walucie
wirtualnej, walucie cyfrowej i kryptowalucie, usługi przetwarzania
transakcji pieniężnych opartych na systemie blockchain, usługi fi‑
nansowe związane z walutami wirtualnymi, walutami cyfrowymi
i kryptowalutami, usługi inwestycji kapitałowych, inwestycje na
rynku walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, obrót han‑
dlowy 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 określo‑
nej 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 finansowe‑
go, organizowanie finansowania projektów w zakresie emisji walut
wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut, analizy finansowe, przy‑
gotowywanie analiz finansowych w zakresie rynków walut wirtual‑
nych, walut cyfrowych i kryptowalut, usługi informacji finansowej
dotyczące walut, 38 usługi przesyłania informacji za pomocą kompu‑
tera, usługi dostarczania łączności, w tym poprzez terminale kompu‑
terowe, 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 ko‑
munikacyjnych, 42 hosting serwerów transakcyjnych, projektowanie
i tworzenie platform oraz stron internetowych do handlu elektro‑
nicznego, doradztwo związane z tworzeniem i projektowaniem plat‑
form i stron internetowych do handlu elektronicznego, usługi pro‑
gramowania komputerowego w dziedzinie walut wirtualnych, walut
cyfrowych, kryptowalut i systemu blockchain, usługi w zakresie two‑
rzenia aktywów cyfrowych mogących stanowić przedmiot obrotu.

(111) 316491
(220) 2018 03 02
(210) 483032
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 06
(732) AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) MADE IN Mazovia. heart of Poland
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 02.09.01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, dyski do nagry‑
wania, płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki do nagrywa‑
nia danych, oprogramowanie komputerowe, aplikacje do pobrania
na smartfony, aplikacje komputerowe do pobrania, banki energii,
16 papier i karton, druki, materiały introligatorskie, fotografie, arty‑
kuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, materiały szkolenio‑
we i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do
owijania i pakowania, artykuły do pisania i stemplowania, artykuły
do kreowania i ścierania, atlasy, czasopisma branżowe, czasopisma
o tematyce ogólnej, dekoracje, fotografie, gazety, katalogi, karty in‑
formacyjne, koperty, książki, materiały piśmienne, torby papierowe,
wyposażenie edukacyjne, plakaty, pocztówki, pudełka, szablony
znakowania, 21 statuetki ceramiczne, statuetki ze szkła, statuetki
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z kryształu, statuetki z porcelany, wyroby z przetworzonego i nie‑
przetworzonego szkła, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry, zabawki i przedmioty do
zabawy, sprzęt do gier wideo, 35 reklama, zarządzanie w działalno‑
ści gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, doty‑
czące marketingu, sprzedażą, analiza danych biznesowych, usługi
informacyjne związane z działalnością biznesową, badania rynkowe,
dostarczanie informacji handlowych konsumentom, dystrybucja
broszur reklamowych, prace biurowe, dystrybucja materiałów pro‑
mocyjnych, reklamowych, marketingowych, gromadzenie danych,
ocena możliwości działalności gospodarczej, organizacja targów
handlowych, organizacja stoisk wystawienniczych, organizacja misji
gospodarczych krajowych i zagranicznych, organizowanie spotkań
biznesowych w kraju i zagranicą, prowadzenie badań marketingo‑
wych, usługi w zakresie promocji, doradztwo i konsultacje w działal‑
ności gospodarczej, organizacja i przeprowadzanie szkoleń, 41 na‑
uczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(111) 316492
(220) 2018 03 21
(210) 483835
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 06
(732) Spectrum Cannabis Canada Ltd., Smiths Falls, CA.
(540) SpectrumCannabis
(540)

(531) 01.03.02, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 5 marihuana medyczna, medyczne konopie siewne
i ich pochodne, suplementy diety na bazie konopi służące poprawie
zdrowia ogólnego i samopoczucia, sproszkowane białko na bazie
konopi, białko i błonnik w proszku na bazie konopi, batony na ba‑
zie konopi, zastępujące posiłki, lecznicze ekstrakty ziołowe do ce‑
lów medycznych, mianowicie lecznicze ekstrakty z konopi siewnych
i z marihuany, ziołowe preparaty lecznicze, mianowicie preparaty
z marihuany, zawierające suszone kwiaty oraz pochodne marihu‑
any, które mogą być legalnie produkowane, mianowicie płyny, oleje,
spraye do jamy ustnej, kapsułki, lecznicze oleje konopne, produkty
do podawania marihuany medycznej i medycznych konopi siew‑
nych mianowicie spraye do jamy ustnej, kapsułki żelowe i plastry
transdermalne, napoje na bazie konopi do celów medycznych i zdro‑
wotnych, napoje na bazie konopi siewnych do celów medycznych
i zdrowotnych, preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia
chorób żołądkowo‑jelitowych, łagodzenia bólu, leczenia trądziku,
leczenia przewlekłego bólu, leczenia jaskry, leczenia bólów głowy,
leczenia chorób zapalnych i zaburzeń tkanki łącznej, leczenia cho‑
rób zapalnych i zaburzeń mięśni, leczenia zaburzeń metabolicznych,
a mianowicie cukrzycy, bulimii, jadłowstrętu, otyłości i niedoczynno‑
ści tarczycy, leczenia chorób psychicznych, a mianowicie zaburzeń
nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń poznawczych, schizofrenii,
leczenia podrażnień skóry, a mianowicie użądleń pszczół, oparzeń
słonecznych, wysypek, ran, zrogowaceń, odcisków i trądziku, lecze‑
nia układu mięśniowo‑szkieletowego, a mianowicie chorób tkanki
łącznej, chorób kości, chorób kręgosłupa, bólu pleców, złamań, skrę‑
ceń, urazów chrząstki, ran, preparaty do znieczulenia miejscowego,
systemy podawania leków do stosowania miejscowego, mianowicie
pianki, żele, kremy, spraye, balsamy i maści, które działają jako baza
i przygotowują skórę do przyjęcia preparatów leczniczych, które są
wchłaniane przez skórę do układu krwionośnego, środki przeciw‑
bólowe, antybiotyki, 35 rozwój, zarządzanie i obsługa w zakresie
działalności gospodarczej w branży opieki zdrowotnej, branży ma‑
rihuany medycznej i w branży zaawansowanych technologii, porady
i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, nadzór nad
zarządzaniem działalnością gospodarczą, planowanie działalności
gospodarczej, wypożyczanie szklarni i szklarni dla ogrodnictwa,
wynajem miejsca do przechowywania, marketing, mianowicie mar‑
keting bezpośredni w zakresie towarów i usług innych osób, usługi
marketingowe w zakresie organizowania dystrybucji produktów
innych osób oraz marketing cyfrowy w zakresie towarów i usług
innych osób za pośrednictwem stron internetowych, poczty elek‑
tronicznej, aplikacji i sieci społecznościowych, sprzedaż i dystrybu‑
cja marihuany medycznej i medycznych konopi siewnych, olejków
z konopi siewnych i ich pochodnych, sprzedaż konopi siewnych
i marihuany i ich pochodnych, sprzedaż produktów i akcesoriów
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z marihuany, konopi, konopi siewnych, produktów spożywczych, na‑
pojów, preparatów do higieny osobistej, preparatów do pielęgnacji
skóry, odzieży i akcesoriów odzieżowych, artykułów gospodarstwa
domowego, materiałów biurowych, druków i akcesoriów dla palaczy,
marketing marihuany medycznej poprzez zarządzanie programami
pomocy cenowej, sprzedaż i dystrybucja marihuany medycznej oraz
zapewnianie programów pomocy cenowej w dziedzinie marihuany
medycznej, sprzedaż i dystrybucja marihuany medycznej i konopi
medycznych oraz sprzętu i produktów do podawania marihuany
medycznej i konopi medycznych takich jak fajki ręczne, fajki wod‑
ne, nargile, nebulizatory, urządzenia rozpylające, waporyzatory do‑
ustne, spraye do jamy ustnej, kapsułki żelowe, płyny, balsamy, olej‑
ki i kremy nasączane konopiami siewnymi i plastry transdermalne
nasączane konopiami siewnymi, sprzedaż nebulizatorów, urządzeń
rozpylających, sprayów do jamy ustnej, kapsułek żelowych, płynów,
balsamów, olejków i kremów nasączanych konopiami siewnymi i pla‑
strów transdermalnych do podawania leków oraz waporyzatorów do
celów medycznych i produkcji, sprzedaż produktów i akcesoriów dla
palaczy, mianowicie fajek, fajek elektronicznych, fajek ręcznych, fa‑
jek wodnych, nargili, waporyzatorów doustnych, młynków do ziół,
karteczek do młynków, wag do ziół, zapalniczek, zapałek, popielni‑
czek, bibułek papierosowych, maszyn do robienia papierosów, cy‑
garniczek, 44 usługi poradnictwa w zakresie medycznej marihuany
i medycznych konopi siewnych, obsługa centrów odnowy biolo‑
gicznej, zapewniających usługi konsultacji lekarskich dla pacjentów
stosujących marihuanę medyczną, usługi poradnictwa medycznego
i usługi edukacyjne dotyczące marihuany, konopi siewnych i olejów
konopnych, usługi edukacji medycznej i informacji dotyczące mari‑
huany i konopi siewnych, udzielanie informacji medycznych, usługi
konsultacyjne i doradcze w zakresie udzielania licencji dotyczącej
marihuany medycznej, marihuany i konopi siewnych, usługi konsul‑
tacyjne i doradcze w zakresie marihuany medycznej i medycznych
konopi siewnych, uprawa, hodowla, przetwarzanie i produkcja mari‑
huany medycznej, marihuany, konopi siewnych, usługi konsultacyjne
w zakresie ogrodnictwa, marihuany medycznej, marihuany, konopi
siewnych i olejów konopnych, usługi ogrodnicze, sadzonki roślin,
ogrodnictwo, usługi z zakresu szkółek roślin, udostępnianie strony
internetowej z informacjami w zakresie marihuany medycznej i me‑
dycznych konopi siewnych, mianowicie udostępnianie strony inter‑
netowej zawierającej oceny, recenzje i opinie dotyczące marihuany
i produktów marihuany leczniczej, wskazań i skutków poszczegól‑
nych odmian konopi, zalet stosowania marihuany leczniczej, mari‑
huany, konopi siewnych i badań związanych z konopiami siewnymi
i marihuaną .

(111) 316493
(220) 2018 03 21
(210) 483837
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 06
(732) Spectrum Cannabis Canada Ltd., Smiths Falls, CA.
(540) Spectrum Cannabis
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, fioletowy, niebieski,
zielony, żółty, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 01.03.02
(510), (511) 5 marihuana medyczna, medyczne konopie siewne
i ich pochodne, suplementy diety na bazie konopi służące poprawie
zdrowia ogólnego i samopoczucia, sproszkowane białko na bazie
konopi, białko i błonnik w proszku na bazie konopi, batony na ba‑
zie konopi, zastępujące posiłki, lecznicze ekstrakty ziołowe do ce‑
lów medycznych, mianowicie lecznicze ekstrakty z konopi siewnych
i z marihuany, ziołowe preparaty lecznicze, mianowicie preparaty
z marihuany, zawierające suszone kwiaty oraz pochodne marihu‑
any, które mogą być legalnie produkowane, mianowicie płyny, oleje,
spraye do jamy ustnej, kapsułki, lecznicze oleje konopne, produkty
do podawania marihuany medycznej i medycznych konopi siew‑
nych mianowicie spraye do jamy ustnej, kapsułki żelowe i plastry
transdermalne, napoje na bazie konopi do celów medycznych i zdro‑
wotnych, napoje na bazie konopi siewnych do celów medycznych
i zdrowotnych, preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia

1152

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

chorób żołądkowo‑jelitowych, łagodzenia bólu, leczenia trądziku,
leczenia przewlekłego bólu, leczenia jaskry, leczenia bólów głowy,
leczenia chorób zapalnych i zaburzeń tkanki łącznej, leczenia cho‑
rób zapalnych i zaburzeń mięśni, leczenia zaburzeń metabolicznych,
a mianowicie cukrzycy, bulimii, jadłowstrętu, otyłości i niedoczynno‑
ści tarczycy, leczenia chorób psychicznych, a mianowicie zaburzeń
nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń poznawczych, schizofrenii,
leczenia podrażnień skóry, a mianowicie użądleń pszczół, oparzeń
słonecznych, wysypek, ran, zrogowaceń, odcisków i trądziku, lecze‑
nia układu mięśniowo‑szkieletowego, a mianowicie chorób tkanki
łącznej, chorób kości, chorób kręgosłupa, bólu pleców, złamań, skrę‑
ceń, urazów chrząstki, ran, preparaty do znieczulenia miejscowego,
systemy podawania leków do stosowania miejscowego, mianowicie
pianki, żele, kremy, spraye, balsamy i maści, które działają jako baza
i przygotowują skórę do przyjęcia preparatów leczniczych, które są
wchłaniane przez skórę do układu krwionośnego, środki przeciw‑
bólowe, antybiotyki, 35 rozwój, zarządzanie i obsługa w zakresie
działalności gospodarczej w branży opieki zdrowotnej, branży ma‑
rihuany medycznej i w branży zaawansowanych technologii, porady
i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, nadzór nad
zarządzaniem działalnością gospodarczą, planowanie działalności
gospodarczej, wypożyczanie szklarni i szklarni dla ogrodnictwa,
wynajem miejsca do przechowywania, marketing, mianowicie mar‑
keting bezpośredni w zakresie towarów i usług innych osób, usługi
marketingowe w zakresie organizowania dystrybucji produktów
innych osób oraz marketing cyfrowy w zakresie towarów i usług
innych osób za pośrednictwem stron internetowych, poczty elek‑
tronicznej, aplikacji i sieci społecznościowych, sprzedaż i dystrybu‑
cja marihuany medycznej i medycznych konopi siewnych, olejków
z konopi siewnych i ich pochodnych, sprzedaż konopi siewnych
i marihuany i ich pochodnych, sprzedaż produktów i akcesoriów
z marihuany, konopi, konopi siewnych, produktów spożywczych, na‑
pojów, preparatów do higieny osobistej, preparatów do pielęgnacji
skóry, odzieży i akcesoriów odzieżowych, artykułów gospodarstwa
domowego, materiałów biurowych, druków i akcesoriów dla palaczy,
marketing marihuany medycznej poprzez zarządzanie programami
pomocy cenowej, sprzedaż i dystrybucja marihuany medycznej oraz
zapewnianie programów pomocy cenowej w dziedzinie marihuany
medycznej, sprzedaż i dystrybucja marihuany medycznej i konopi
medycznych oraz sprzętu i produktów do podawania marihuany
medycznej i konopi medycznych takich jak fajki ręczne, fajki wod‑
ne, nargile, nebulizatory, urządzenia rozpylające, waporyzatory do‑
ustne, spraye do jamy ustnej, kapsułki żelowe, płyny, balsamy, olej‑
ki i kremy nasączane konopiami siewnymi i plastry transdermalne
nasączane konopiami siewnymi, sprzedaż nebulizatorów, urządzeń
rozpylających, sprayów do jamy ustnej, kapsułek żelowych, płynów,
balsamów, olejków i kremów nasączanych konopiami siewnymi i pla‑
strów transdermalnych do podawania leków oraz waporyzatorów do
celów medycznych i produkcji, sprzedaż produktów i akcesoriów dla
palaczy, mianowicie fajek, fajek elektronicznych, fajek ręcznych, fa‑
jek wodnych, nargili, waporyzatorów doustnych, młynków do ziół,
karteczek do młynków, wag do ziół, zapalniczek, zapałek, popielni‑
czek, bibułek papierosowych, maszyn do robienia papierosów, cy‑
garniczek, 44 usługi poradnictwa w zakresie medycznej marihuany
i medycznych konopi siewnych, obsługa centrów odnowy biolo‑
gicznej, zapewniających usługi konsultacji lekarskich dla pacjentów
stosujących marihuanę medyczną, usługi poradnictwa medycznego
i usługi edukacyjne dotyczące marihuany, konopi siewnych i olejów
konopnych, usługi edukacji medycznej i informacji dotyczące mari‑
huany i konopi siewnych, udzielanie informacji medycznych, usługi
konsultacyjne i doradcze w zakresie udzielania licencji dotyczącej
marihuany medycznej, marihuany i konopi siewnych, usługi konsul‑
tacyjne i doradcze w zakresie marihuany medycznej i medycznych
konopi siewnych, uprawa, hodowla, przetwarzanie i produkcja mari‑
huany medycznej, marihuany, konopi siewnych, usługi konsultacyjne
w zakresie ogrodnictwa, marihuany medycznej, marihuany, konopi
siewnych i olejów konopnych, usługi ogrodnicze, sadzonki roślin,
ogrodnictwo, usługi z zakresu szkółek roślin, udostępnianie strony
internetowej z informacjami w zakresie marihuany medycznej i me‑
dycznych konopi siewnych, mianowicie udostępnianie strony inter‑
netowej zawierającej oceny, recenzje i opinie dotyczące marihuany
i produktów marihuany leczniczej, wskazań i skutków poszczegól‑
nych odmian konopi, zalet stosowania marihuany leczniczej, mari‑
huany, konopi siewnych i badań związanych z konopiami siewnymi
i marihuaną.
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(111) 316494
(220) 2018 03 21
(210) 483839
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 06
(732) Spectrum Cannabis Canada Ltd., Smiths Falls, CA.
(540) Spectrum Cannabis
(540)

(531) 01.03.02, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 5 marihuana medyczna, medyczne konopie siewne
i ich pochodne, suplementy diety na bazie konopi służące poprawie
zdrowia ogólnego i samopoczucia, sproszkowane białko na bazie
konopi, białko i błonnik w proszku na bazie konopi, batony na ba‑
zie konopi, zastępujące posiłki, lecznicze ekstrakty ziołowe do ce‑
lów medycznych, mianowicie lecznicze ekstrakty z konopi siewnych
i z marihuany, ziołowe preparaty lecznicze, mianowicie preparaty
z marihuany, zawierające suszone kwiaty oraz pochodne marihu‑
any, które mogą być legalnie produkowane, mianowicie płyny, oleje,
spraye do jamy ustnej, kapsułki, lecznicze oleje konopne, produkty
do podawania marihuany medycznej i medycznych konopi siew‑
nych mianowicie spraye do jamy ustnej, kapsułki żelowe i plastry
transdermalne, napoje na bazie konopi do celów medycznych i zdro‑
wotnych, napoje na bazie konopi siewnych do celów medycznych
i zdrowotnych, preparaty i substancje farmaceutyczne do leczenia
chorób żołądkowo‑jelitowych, łagodzenia bólu, leczenia trądziku,
leczenia przewlekłego bólu, leczenia jaskry, leczenia bólów głowy,
leczenia chorób zapalnych i zaburzeń tkanki łącznej, leczenia cho‑
rób zapalnych i zaburzeń mięśni, leczenia zaburzeń metabolicznych,
a mianowicie cukrzycy, bulimii, jadłowstrętu, otyłości i niedoczynno‑
ści tarczycy, leczenia chorób psychicznych, a mianowicie zaburzeń
nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń poznawczych, schizofrenii,
leczenia podrażnień skóry, a mianowicie użądleń pszczół, oparzeń
słonecznych, wysypek, ran, zrogowaceń, odcisków i trądziku, lecze‑
nia układu mięśniowo‑szkieletowego, a mianowicie chorób tkanki
łącznej, chorób kości, chorób kręgosłupa, bólu pleców, złamań, skrę‑
ceń, urazów chrząstki, ran, preparaty do znieczulenia miejscowego,
systemy podawania leków do stosowania miejscowego, mianowicie
pianki, żele, kremy, spraye, balsamy i maści, które działają jako baza
i przygotowują skórę do przyjęcia preparatów leczniczych, które są
wchłaniane przez skórę do układu krwionośnego, środki przeciw‑
bólowe, antybiotyki, 35 rozwój, zarządzanie i obsługa w zakresie
działalności gospodarczej w branży opieki zdrowotnej, branży ma‑
rihuany medycznej i w branży zaawansowanych technologii, porady
i informacje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami, nadzór nad
zarządzaniem działalnością gospodarczą, planowanie działalności
gospodarczej, wypożyczanie szklarni i szklarni dla ogrodnictwa,
wynajem miejsca do przechowywania, marketing, mianowicie mar‑
keting bezpośredni w zakresie towarów i usług innych osób, usługi
marketingowe w zakresie organizowania dystrybucji produktów
innych osób oraz marketing cyfrowy w zakresie towarów i usług
innych osób za pośrednictwem stron internetowych, poczty elek‑
tronicznej, aplikacji i sieci społecznościowych, sprzedaż i dystrybu‑
cja marihuany medycznej i medycznych konopi siewnych, olejków
z konopi siewnych i ich pochodnych, sprzedaż konopi siewnych
i marihuany i ich pochodnych, sprzedaż produktów i akcesoriów
z marihuany, konopi, konopi siewnych, produktów spożywczych, na‑
pojów, preparatów do higieny osobistej, preparatów do pielęgnacji
skóry, odzieży i akcesoriów odzieżowych, artykułów gospodarstwa
domowego, materiałów biurowych, druków i akcesoriów dla palaczy,
marketing marihuany medycznej poprzez zarządzanie programami
pomocy cenowej, sprzedaż i dystrybucja marihuany medycznej oraz
zapewnianie programów pomocy cenowej w dziedzinie marihuany
medycznej, sprzedaż i dystrybucja marihuany medycznej i konopi
medycznych oraz sprzętu i produktów do podawania marihuany
medycznej i konopi medycznych takich jak fajki ręczne, fajki wod‑
ne, nargile, nebulizatory, urządzenia rozpylające, waporyzatory do‑
ustne, spraye do jamy ustnej, kapsułki żelowe, płyny, balsamy, olej‑
ki i kremy nasączane konopiami siewnymi i plastry transdermalne
nasączane konopiami siewnymi, sprzedaż nebulizatorów, urządzeń
rozpylających, sprayów do jamy ustnej, kapsułek żelowych, płynów,
balsamów, olejków i kremów nasączanych konopiami siewnymi i pla‑
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strów transdermalnych do podawania leków oraz waporyzatorów do
celów medycznych i produkcji, sprzedaż produktów i akcesoriów dla
palaczy, mianowicie fajek, fajek elektronicznych, fajek ręcznych, fa‑
jek wodnych, nargili, waporyzatorów doustnych, młynków do ziół,
karteczek do młynków, wag do ziół, zapalniczek, zapałek, popielni‑
czek, bibułek papierosowych, maszyn do robienia papierosów, cy‑
garniczek, 44 usługi poradnictwa w zakresie medycznej marihuany
i medycznych konopi siewnych, obsługa centrów odnowy biolo‑
gicznej, zapewniających usługi konsultacji lekarskich dla pacjentów
stosujących marihuanę medyczną, usługi poradnictwa medycznego
i usługi edukacyjne dotyczące marihuany, konopi siewnych i olejów
konopnych, usługi edukacji medycznej i informacji dotyczące mari‑
huany i konopi siewnych, udzielanie informacji medycznych, usługi
konsultacyjne i doradcze w zakresie udzielania licencji dotyczącej
marihuany medycznej, marihuany i konopi siewnych, usługi konsul‑
tacyjne i doradcze w zakresie marihuany medycznej i medycznych
konopi siewnych, uprawa, hodowla, przetwarzanie i produkcja mari‑
huany medycznej, marihuany, konopi siewnych, usługi konsultacyjne
w zakresie ogrodnictwa, marihuany medycznej, marihuany, konopi
siewnych i olejów konopnych, usługi ogrodnicze, sadzonki roślin,
ogrodnictwo, usługi z zakresu szkółek roślin, udostępnianie strony
internetowej z informacjami w zakresie marihuany medycznej i me‑
dycznych konopi siewnych, mianowicie udostępnianie strony inter‑
netowej zawierającej oceny, recenzje i opinie dotyczące marihuany
i produktów marihuany leczniczej, wskazań i skutków poszczegól‑
nych odmian konopi, zalet stosowania marihuany leczniczej, mari‑
huany, konopi siewnych i badań związanych z konopiami siewnymi
i marihuaną.

(111) 316495
(220) 2018 03 27
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) PROFESJONAL24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Różyny, PL.
(540) Profesjonal24
(540)

(210) 484137
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ce przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące remontów
budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków, usługi
doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze i in‑
formacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie
budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi
generalnych wykonawców budowlanych, usługi informacyjne w za‑
kresie konstrukcji budynków, usługi odnawiania budynków, usłu‑
gi odnawiania mieszkań, usługi w zakresie remontów budynków,
wznoszenie budynków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków
prefabrykowanych, wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznosze‑
nie prefabrykowanych budynków i konstrukcji, zarządzanie projek‑
tami budowlanymi na terenie budowy, zarządzanie projektami na
miejscu inwestycji w zakresie konstruowania budynków, zarządzanie
projektem budowy, 42 usługi projektowania budynków, usługi pro‑
jektowania instalacji sanitarnych i elektrycznych, architektura krajo‑
brazu, projektowanie terenów zielonych, zieleńców i parków, usługi
polegające na projektowaniu wzornictwa przemysłowego, usługi
polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania wnętrz, ba‑
dania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownic‑
twa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne,
pomiary geodezyjne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi
doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi opracowywania
projektów technicznych związanych z ochroną środowiska, usługi
w zakresie planowania urbanistycznego.

(111) 316496
(220) 2018 03 28
(210) 484175
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 06
(732) GRUPA APTEKARSKA KUJAŁOWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Poznań, PL.
(540) apteka WIELKOPOLSKA
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, żółty, czerwony
(531) 29.01.15, 27.05.01, 05.05.20
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12, 26.11.03
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu nierucho‑
mościami i wynajmu nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach
finansowych, pozyskiwanie środków finansowych, usługi inwesty‑
cyjne ze środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomo‑
ści, usługi developerskie dotyczące organizacji etapów inwestycji
w zakresie pozyskiwania nieruchomości, pozyskiwanie środków
finansowych, wynajmowanie i dzierżawa majątku nieruchomego,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sporządzanie
umów najmu, usługi w zakresie ubezpieczeń, usługi w zakresie wy‑
ceny nieruchomości, wynajmowanie powierzchni biurowych, ad‑
ministrowanie i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż hurtowa
i detaliczna nieruchomości z rynku wtórnego i pierwotnego, sprze‑
daż za pośrednictwem Internetu nieruchomości z rynku wtórnego
i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży nieruchomości
oraz gruntów, 37 usługi budowlane, usługi remontowe, usługi wybu‑
rzeniowe, budowa bloków mieszkalnych, budowa budynków miesz‑
kalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa
budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne, budowa
części budynków, budowa domów, budowa domów na zamówie‑
nie, budowa nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych,
budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości prze‑
mysłowych, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budow‑
nictwo, nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości,
remontowanie budynków, renowacja budynków, stawianie funda‑
mentów, stawianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi budowlane,
usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi budowlane i naprawy bu‑
dynków, usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby prze‑
mysłu, usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, usługi
budowlane w zakresie stawiania budynków, usługi budowlane, kon‑
strukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi doradcze dotyczą‑

(111) 316497
(220) 2018 04 04
(151) 2018 12 05
(441) 2018 07 23
(732) MOTO‑AGRO SPÓŁKA JAWNA, Białystok, PL.
(540) MOTO AGRO
(540)

(210) 484475

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 18.01.08, 18.01.23, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny rolnicze i urządzenia ogrodnicze oraz ak‑
cesoria i części do maszyn rolniczych i urządzeń ogrodniczych,
12 traktory, ciągniki do celów rolniczych oraz akcesoria i części do
traktorów i ciągników do celów rolniczych, 35 agencje informacji
handlowej w zakresie sprzedaży ciągników, maszyn rolniczych wraz
z osprzętem, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług w zakresie sprzedaży ciągników, maszyn
rolniczych wraz z osprzętem, organizowanie targów w celach han‑
dlowych lub reklamowych w zakresie sprzedaży ciągników, maszyn
rolniczych wraz z osprzętem, pokazy towarów, prezentowanie pro‑
duktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprze‑
daży dla osób trzecich, usługi agencji importowo‑eksportowych,
usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów
i usług dla innych przedsiębiorstw], zarządzanie w zakresie zamó‑
wień handlowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw‑
ców i sprzedawców towarów i usług, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, doradztwo
pod względem prowadzenia przedsiębiorstwa rolniczego lub tech‑
niki rolniczej, 37 naprawa i konserwacja ciągników i maszyn rolni‑
czych, serwisowanie maszyn rolniczych i ciągników, wymiana opon,
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39 magazynowanie towarów, pakowanie i składowanie towarów,
przewożenie i dostarczanie towarów.

(111) 316498
(220) 2018 03 23
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) WASILEWSKA ELŻBIETA GRAŻYNA, Łódź, PL.
(540) DOBERSON
(540)

(210) 483995

moteli, kempingów, prowadzenie agencji i biur turystycznych w za‑
kresie rezerwowania restauracji, usługi restauracyjne, prowadzenie
barów, kawiarni, kafeterii, restauracji, restauracji samoobsługowych,
świadczenie usług informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla
podróżnych oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwate‑
rowania dla podróżnych.

(111) 316500
(220) 2018 03 26
(210) 484017
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) ŚWIDNICKA FABRYKA URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH ŚFUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica, PL.
(540) ŚFUP
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 03.04.04, 26.04.01, 26.04.15, 26.04.18, 29.01.13
(510), (511) 9 obuwie ochronne, odzież chroniąca przed wypadkami
i ogniem: fartuchy, spodnie, polary, kombinezony, koszule robocze,
koszulki, kurtki, bluzy, nakrycia do ochrony głowy, uszu, oczu i dróg
oddechowych, kamizelki odblaskowe ochronne, maski przeciwpy‑
łowe, okulary ochronne, 10 zatyczki do uszu do ochrony przed ha‑
łasem, ochraniacze słuchu bez zdolności do odtwarzania lub prze‑
kazywania dźwięku, fartuchy chirurgiczne, 11 filtry przeciwpyłowe,
25 nakrycia głowy, obuwie, odzież, fartuchy, spodnie, polary, koszule
robocze, kamizelki odblaskowe, kurtki, bluzy, kombinezony, koszulki,
odzież sportowa i turystyczna, 35 usługi sprzedaży odzieży, obuwia,
nakryć głowy.
(111) 316499
(220) 2018 03 26
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) IN STYLE TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) In Style Travel LUXURIOUS JOURNEYS
(540)
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(210) 484008

(531) 01.03.15, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe, reklamowe, promocyjne w za‑
kresie turystyki i podróży, w tym promocji oferty agencji i biur tu‑
rystycznych, wyselekcjonowanie, w tym przedstawienie w dogod‑
nej formie i w dogodnych warunkach oferty imprez turystycznych,
w szczególności imprez wycieczkowych, wyjazdów i wycieczek,
w tym wyjazdów i wycieczek biznesowych, incentive, luksusowych
oraz innych produktów turystycznych, 39 prowadzenie agencji i biur
turystycznych oraz usługi turystyczne (z wyjątkiem rezerwacji hoteli
i pensjonatów), organizowanie wyjazdów, wyjazdów biznesowych,
wyjazdów luksusowych, wycieczek, wycieczek morskich oraz podró‑
ży, w tym rezerwacji miejsc, zwiedzania i transportu, organizowanie
wycieczek typu wypoczynek i zwiedzanie, organizowanie wyjazdów,
wyjazdów biznesowych, wyjazdów luksusowych, wyjazdów i wy‑
cieczek incentive, usługi transportu pasażerskiego oraz transportu
przedmiotów wartościowych, usługi transportu lądowego, w tym
autobusami, samochodami, kolejami, usługi transportu wodnego
rzecznego i innego śródlądowego oraz morskiego, w tym: barkami,
łodziami, promami, statkami i okrętami, usługi transportu powietrz‑
nego, czarterowanie, usługi informacji, rezerwacji i pośrednictwa
w transporcie, doradztwo w dziedzinie podróży świadczone przez
centra obsługi telefonicznej i infolinie, skomputeryzowane usługi
informacyjne dotyczące podróży, 43 prowadzenie agencji i biur tury‑
stycznych w zakresie organizowania zakwaterowania oraz rezerwacji
noclegów (hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe i turystyczne,
kempingi, kwatery), organizowanie obozów wakacyjnych (zakwa‑
terowanie), prowadzenie wynajmu noclegów, prowadzenie hoteli,
pensjonatów, domów wypoczynkowych, domów turystycznych,

(531) 26.01.02, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, zbiorniki metalowe, metalowe
przewody do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urzadze‑
nia 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 che‑
micznego, maszyny i urządzenia przemysłu papierniczego, maszyny
i urządzenia przemysłu wydobywczego, urządzenia wykonywane
dla potrzeb energetyki (ramy pod agregaty proądotwórcze, obudo‑
wy do generatorów prądu, które pracują w elektrowniach wiatro‑
wych, wymienniki płaszczowo‑rurowe wykonane ze stali węglowych
kotłowych, niskostopowych i austenitycznych), urządzenia wykony‑
wane 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‑granuralki dla oczyszczalni ścieków, urządzenia do
zgazowywania i spalania biomasy), 37 zabezpieczanie przed korozją,
instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, 40 wiercenie jako obróbka
materiałów, usługi w zakresie spawania, usługi obróbki skrawaniem,
frezowanie, toczenie, piaskowanie, 42 projektowanie 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 do‑
radztwo techniczne w zakresie urządzeń i systemów przemysłowych.
(111) 316501
(220) 2018 04 30
(151) 2018 12 06
(441) 2018 07 23
(732) ASHFAQ NADEEM, Pabianice, PL.
(540) DESI POLSKA
(540)

(210) 485486

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, czarny, biały
(531) 05.03.11, 26.02.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki, balsamy do skóry,
maseczki do twarzy, podkłady barwiące, pudry do makijażu, pudry
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po kąpieli, mydła toaletowe, mydła dezodoryzujące, perfumy, wody
toaletowe, wody kolońskie, środki do kąpieli i pod prysznic, środ‑
ki do pielęgnacji włosów w tym: środki do barwienia i rozjaśniania
włosów, środki do trwałej ondulacji, środki do prostowania włosów,
środki do mycia włosów‑szampony, odżywki i balsamy do włosów,
środki do utrwalania fryzury: lakiery do włosów, pianki, żele, woski,
brylantyny, środki do makijażu i demakijażu, środki przeznaczone
do pielęgnacji i malowania ust, pasty i środki do pielęgnacji zębów
i jamy ustnej, środki do pielęgnacji i malowania paznokci, środki
do rozjaśniania skóry, środki przeciw zmarszczkom, 29 mięso, prze‑
twory mięsne, wędliny, tłuszcze jadalne i oleje, ryby i żywność pro‑
dukowana z ryb, sałatki warzywne i owocowe, surówki, warzywa
gotowane, konserwowane, suszone, mrożone, owoce gotowane,
mrożone, konserwowane, galaretki, dżemy, desery jogurtowe, de‑
sery owocowe, konfitury, kompoty, chipsy i chrupki, grzyby konser‑
wowane, zupy, przetworzone owoce morza, produkty ziemniaczane,
mączno‑ziemniaczane, ziemniaki, suszona soja, soja konserwowana
spożywcza, soja konserwowa do użytku spożywczego, mleko so‑
jowe, masło, masło klarowane, margaryna, chipsy sojowe, burgery
sojowe, 30 wyroby cukiernicze, słodycze, wyroby piekarnicze, mąka,
produkty mączne i zbożowe, herbata, napoje na bazie herbaty, cu‑
kier, sól, przyprawy, ryż, tapioka, makarony, płatki zbożowe, kasze
spożywcze, chipsy (produkty zbożowe), sosy (przyprawy), sosy do
sałatek i mięsa, desery z muesli, ciastka, wafle, muesli, musztarda,
majonezy, bułka tarta, ciasta, gotowe potrawy z ryżu i/lub makaro‑
nu, przekąski wykonane z mąki sojowej, grzanki, 31 świeże warzywa,
świeże owoce, świeże grzyby, orzechy laskowe, orzechy arachidowe,
orzechy nerkowca, migdały, zioła ogrodowe świeże, 32 napoje bez‑
alkoholowe: gazowane, niegazowane, musujące, napoje owocowe,
wyciągi z owoców lub warzyw, wody niegazowane i gazowane, mi‑
neralne, stołowe, sodowe, soki, napoje i nektary: owocowe, warzyw‑
ne, owocowo
‑warzywne, soki zagęszczone, przecierowe, syropy
zagęszczane, syropy do napojów, preparaty do produkcji napojów,
syropy i preparaty do przygotowywania napojów, koncentraty na‑
pojów, esencje do napojów, bezalkoholowe ekstrakty z owoców do
sporządzania napojów.

(111) 316502
(220) 2018 05 23
(210) 486246
(151) 2018 11 29
(441) 2018 08 06
(732) MACIEJEWSKA MAŁGORZATA, Gdynia, PL.
(540) „AMALA”
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe w zakresie edukacji lub kształ‑
cenia, edukacja jako nauczanie, kształcenie praktyczne w formie
pokazów, usługi klubowe jako rozrywka, nauczanie, organizowanie
warsztatów jako szkolenia, rozrywka, informacje o rozrywce, orga‑
nizowanie i prowadzenie seminariów, realizacja telewizyjnych pro‑
gramów rozrywkowych, uslugi trenera osobistego, organizowanie
i prowadzenie szkoleń w formie warsztatów, 44 aromaterapia, chi‑
ropraktyka, usługi klinik medycznych, opieka pielęgniarska, medycz‑
na, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne, usługi doradcze
w dziedzinie zdrowia, usługi medycyny alternatywnej, 45 doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa, ustalanie horoskopów, badanie prze‑
szłości osób, poszukiwanie osób zaginionych, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej.
(111) 316503
(220) 2018 08 29
(210) 489883
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) GLOBAL POWER SOURCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) EnerRocket
(540)

1155

(540) Polka
(540)

Kolor znaku: niebieski, złoty, biały, czarny, żółty, zielony,
pomarańczowy, beżowy, kremowy, morelowy
(531) 02.03.01, 26.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi świadczone w ramach handlu detalicznego
i hurtowego, sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach, w tym również
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on‑line], sprzedaż wysyłkowa,
sprzedaż na stoiskach, straganach, kiermaszach, targach, targowi‑
skach następujących towarów: artykuły biurowe, artykuły higieniczne,
artykuły papiernicze, bielizna stołowa papierowa, brykiety materiałów
palnych, bułka tarta, ciasta w proszku, ciasto, ciastka, wyroby cukier‑
nicze, cukier, cygara, czasopisma, denaturat, detergenty do mycia
naczyń, prania i wybielania, dezodoranty do użytku osobistego, dże‑
my, ekstrakty mięsne, esencje do żywności, galaretki jadalne mięsne
i owocowe, garnki, gazety, gąbki do celów domowych, herbata, jaja,
kakao, karton, kasze spożywcze, kiszone warzywa, koncentraty, kon‑
serwy mięsne, konserwy rybne, kosmetyki, lody spożywcze, materia‑
ły klejące do celów papierniczych lub użytku domowego, materiały
opatrunkowe, maszynki do golenia, maszynki do strzyżenia włosów,
mięczaki, mięso drobiowe, dziczyzna, wieprzowe, miód, mleczne pro‑
dukty, mleko, mrożone owoce, mydła, naczynia stołowe, napoje alko‑
holowe: koniaki, spirytus, wina, wódki, napoje bezalkoholowe, napoje
mleczne, narzędzia ręczne, noże, nożyczki, oleje jadalne, olejki aro‑
matyczne, olejki eteryczne, owoce konserwowane, owoce lukrowane,
owoce świeże, papier, papierosy, pasty do obuwia, perfumy, pieluchy
jednorazowe, pikle, piwo, płyny do pielęgnacji włosów, podpałki, pod‑
paski higieniczne, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym,
pojemniki kuchenne, pokarm dla zwierząt domowych, porcelana, pre‑
paraty aromatyczne do żywności, preparaty do czyszczenia, preparaty
do niszczenia grzybów domowych, preparaty do pielęgnacji jamy ust‑
nej, preparaty zbożowe, produkty perfumeryjne, produkty toaletowe,
produkty zbożowe i wyroby piekarnicze, przetwory zbożowo mączne,
przybory do depilacji, przybory do użytku w gospodarstwie domo‑
wym, przybory gospodarstwa domowego, przybory kosmetyczne,
przybory kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, przybory
ręczne do układania włosów, przybory szkolne, przybory toaletowe,
przyprawy, przyprawy korzenne, rękawice do prac domowych, rośliny
strączkowe świeże, ryby konserwowane, ryby żywe, sałatki warzywne,
skorupiaki, słodziki, soki owocowe, soki warzywne, sosy mięsne, sosy
sałatkowe, substytuty kawy, szczotki, szkło, sztućce, środki bakterio‑
bójcze, środki chwastobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higie‑
nicznych, środki dietetyczne, środki do czyszczenia zębów, środki do
odświeżania powietrza, środki do polerowania, środki do szorowania,
środki owadobójcze, środki przeciw szkodnikom, świece woskowe
i znicze, świeczki, świeczki choinkowe, tłuszcze jadalne: margaryna,
masło, smalec, tworzywa sztuczne do pakowania, tytoń, warzywa go‑
towane, warzywa konserwowane, warzywa suszone, warzywa świeże,
wędliny, woda gazowana, woda mineralna, woda niegazowana, wody
kolońskie, wody toaletowe, wybielacze stosowane w pralnictwie, wy‑
roby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, wyroby garncarskie,
wyroby szklane malowane, zapalniczki, zapałki i inne artykuły dla pa‑
lących, zastawy stołowe, zestawy do manicure, zestawy do pedicure,
ziemniaki oraz inneîptodukly leśne, ogrodnicze, zioła konserwowe,
zmywaki materiałowe do szorowania, zmywaki ścierne do celów ku‑
chennych, żywność dietetyczna,żywność dla niemowląt.

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 baterie przemysłowe, systemy monitorowania baterii.

(111) 316505
(220) 2015 10 29
(210) 448650
(151) 2017 07 17
(441) 2016 02 01
(732) FUNDACJA OSTOYA IM. ŚCIBORA ZE ŚCIBORZYC, Opole, PL.
(540) PHM CeFarMed
(540)

(111) 316504
(220) 2013 10 18
(210) 420530
(151) 2019 01 30
(441) 2014 02 03
(732) SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
W LUBINIE, Lubin, PL.

Kolor znaku: ciemnogranatowy
(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 26.11.07, 26.11.12, 29.01.04
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(510), (511) 5 preparaty wspomagające leczenie (wzmacniające or‑
ganizm), preparaty podnoszące odporność organizmu, preparaty
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy,
preparaty, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe,
materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odka‑
żające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 apa‑
ratura i instrumenty medyczne, chirurgiczne i stomatologiczne, in‑
strumenty weterynaryjne, protezy kończyn, oczu, zębów artykuły
ortopedyczne, specjalne meble do celów medycznych, urządzenia
i przyrządy do zastosowania w leczeniu i profilaktyce medycznej,
44 usługi kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, prowadze‑
nie domów spokojnej starości, pomoc weterynaryjna, usługi zwią‑
zane z ogrodnictwem i sadownictwem, prowadzenie szkółek roślin‑
nych, projektowanie ogrodów.

(111) 316506
(220) 2018 04 05
(210) 484498
(151) 2018 11 28
(441) 2018 07 23
(732) ELDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) eldom
(510), (511) 7 elektryczne maszyny i urządzenia do polerowania wo‑
skiem, elektryczne sokowirówki, elektryczne wyciskacze do owoców
do celów gospodarstwa domowego, elektromechaniczne urządze‑
nia do przyrządzania napojów, elektryczne otwieracze do puszek,
instalacje do centralnego odkurzania, krajalnice do chleba, krajalnice
spiralne do warzyw, elektryczne, maszynki do siekania mięsa, maszy‑
ny do cienkiego obierania i cięcia, maszyny do mieszania, maszyny
do mycia butelek, maszyny do mycia ciśnieniowego, maszyny do
ostrzenia ostrzy, maszyny do produkcji masła, maszyny do strzyżenia
sierści u zwierząt, maszyny do usuwania odpadków, maszyny do wy‑
rabiania kiełbas, maszyny do wysysania powietrza, maszyny do wy‑
twarzania past spożywczych, maszyny do wyżymania prania, maszy‑
ny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], maszyny i urządzenia
do prania dywanów, elektryczne, miksery elektryczne, miksery elek‑
tryczne do celów domowych, młynki do kawy, inne niż obsługiwa‑
ne ręcznie, młynki do mielenia mąki [maszyny], młynki do pieprzu,
inne niż o napędzie ręcznym, młynki do użytku domowego inne niż
ręczne, młynki domowe elektryczne, noże elektryczne, odkurzacze,
pakowarki, pralki, prasownice, suszarki wirowe [bez podgrzewania],
szczotki do odkurzaczy, szczotki elektryczne, torby do odkurzaczy,
ssawki do odkurzaczy, ubijaczki elektryczne do użytku domowego,
urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do mycia naczyń sto‑
łowych, urządzenia do napowietrzania napojów, urządzenia do tar‑
cia warzyw, urządzenia elektromechaniczne do przygotowywania
żywności, węże do odkurzaczy, 8 elektryczne urządzenia do zapla‑
tania włosów, krajalnice do owoców, krajalnice spiralne do warzyw,
o napędzie ręcznym, krajarki do jaj, nieelektryczne, krajarki do sera,
nieelektryczne, lokówki, maszynki do strzyżenia brody, maszynki do
strzyżenia włosów do użytku osobistego, elektryczne i nieelektrycz‑
ne, pilniki do paznokci, elektryczne, polerki do paznokci, elektryczne
lub nieelektryczne, przybory do depilacji, elektryczne lub nieelek‑
tryczne, przyrządy do strzyżenia [ręczne], przyrządy do ostrzenia,
przyrządy do ostrzenia ostrzy, rozdrabniacze do warzyw, zestawy do
golenia, zestawy do manicure, zestawy do manicure, elektryczne, ze‑
stawy do pedicure, żelazka, urządzenia do karbowania włosów [kar‑
bownice], 9 urządzeni i przyrządy do ważenia, wagi analizujące masę
ciała, wagi dla niemowląt, wagi łazienkowe, 10 urządzenia do ma‑
sażu, urządzenia do monitorowania tętna, urządzenia do monitoro‑
wania tkanki tłuszczowej, 11 agregaty klimatyzacyjne, aparatura do
suszenia [odwadniania], czajniki elektryczne, chłodziarki, elektrycz‑
ne, chłodziarki do wina, elektryczne, dywany podgrzewane elek‑
trycznie, elektryczne ogrzewacze stóp, elektryczne płyty kuchenne,
elektryczne podgrzewacze do butelek do karmienia, elektryczne
urządzenia do gotowania sous vide, elektryczne zaparzacze do kawy,
filtry do wody pitnej, fontanny czekoladowe, elektryczne, frytowni‑
ce elektryczne, gofrownice elektryczne, grill, instalacje do chłodze‑
nia mleka, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do filtrowania
powietrza, instalacje grzewcze, instalacje i urządzenia do suszenia,
instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], instalacje kli‑
matyzacyjne, koce, elektryczne, nie do celów medycznych, kuchenki,
kuchenki mikrofalowe, kuchenny (sprzęt-) elektryczny, lampy do krę‑
cenia włosów, lampy do paznokci, lampy elektryczne, lampy gazowe,
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lampy olejowe, lampy oświetleniowe, lampy ultrafioletowe, nie do
celów medycznych, maszyny do wytwarzania lodów, maszyny i urzą‑
dzenia do wytwarzania lodu, nawilżacze do grzejników centralnego
ogrzewania, ogrzewacze kieszonkowe, ogrzewacze stóp, elektrycz‑
ne lub nieelektryczne, osuszacze powietrza, parowary elektryczne,
parowe sauny do twarzy, podgrzewacze powietrza, podgrzewacze
wody, poduszki elektryczne nie do celów leczniczych, prasowacze
parowe, prasy do tortilli, elektryczne, promiennikowe ogrzewacze do
pomieszczeń, rożen, rożna, suszarki do prania, elektryczne, suszarki
do włosów, szybkowary, elektryczne, tostery, urządzenia chłodzące,
urządzenia dezodoryzujące, nie do użytku osobistego, urządzenia
do chłodzenia napojów, urządzenia do chłodzenia powietrza, urzą‑
dzenia do filtrowania wody, urządzenia do ogrzewania, urządzenia
do ogrzewania na paliwa stałe, płynne lub gazowe, urządzenia do
opiekania i pieczenia, urządzenia do palenia kawy, urządzenia do
pieczenia chleba, urządzenia do pieczenia i opiekania, urządzenia
do prażenia owoców, urządzenia do schładzania wody, urządzenia
do smażenia gorącym powietrzem, urządzenia do wytwarzania pary,
urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia elektryczne do
robienia jogurtu, urządzenia grzewcze lub chłodnicze do wydawania
gorących i zimnych napojów, urządzenia i instalacje do gotowania,
urządzenia i instalacje do suszenia, urządzenia i maszyny do oczysz‑
czania powietrza, urządzenia i maszyny do uzdatniania wody, urzą‑
dzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia
klimatyzacyjne, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, eks‑
presy do kawy (elektryczne-), wielofunkcyjne urządzenia do gotowa‑
nia, 21 urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelek‑
tryczne, urządzenia do wytwarzania makaronów, ręczne, młynki do
użytku domowego, ręczne, elektryczne i nieelektryczne korkociągi,
miksery, nieelektryczne, do celów domowych [blendery], naczynia
do mieszania koktajli [shakery], narzędzia do czyszczenia, ręczne,
nieelektryczne młynki kuchenne, ekspresy do kawy, nieelektrycz‑
ne, nieelektryczne dzbanki do parzenia kawy, szczoteczki do zębów
elektryczne.

(111) 316507
(220) 2018 04 26
(151) 2018 12 05
(441) 2018 07 23
(732) LUTER RYSZARD, Komorniki, PL.
(540) MadRic
(540)

(210) 484904

Kolor znaku: różowy, fioletowy
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży produktów kosmetycznych, usługi
sprzedaży produktów fryzjerskich, usługi sprzedaży produktów me‑
dycznych.
(111) 316508
(220) 2018 04 17
(210) 484922
(151) 2018 12 05
(441) 2018 07 23
(732) CHS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) CBRPL
(510), (511) 6 koła i zestawy kołowe metalowe, rolki metalowe inne
niż do maszyn, zestawy kołowe do rusztowań metalowych, koła do po‑
jemników metalowych, kółka samonastawne, zestawy kołowe skrętne
z hamulcem metalowe, wyroby metalowe produkowane w procesie
obróbki mechanicznej: koła i zestawy kołowe metalowe, wyroby me‑
talowe w tym: blachowkręty, cybanty, czopy, drobne wyroby żelazne
i metalowe, drobnica metalowa‑sprężyny, elementy złączne, gwoździe,
gwoździe, gwoździe z szeroką główką, metalowe haki i jarzma, klamry
(zaciski) metalowe, kołki metalowe, kołki do ścian metalowe, kołki roz‑
porowe, kołnierze metalowe, kształtki metalowe, metalowe elementy
stolarki budowlanej, metalowe nakładki, nakrętki, nity, pierścienie dy‑
stansowe, podkładki, szpilki, śruby, śruby oczkowe, uszczelki, wkręty, za‑
ciski, zatrzaski, zawieszki złącz i złączki, 7 części do maszyn, w szczegól‑
ności: łożyska toczne, akcesoria łożyskowe, akcesoria do łożysk tocznych,
oprawy do łożysk tocznych, obudowy, łożyska ślizgowe, główki cięgieł,
tuleje łożyskowe, znormalizowane części maszyn, sprzęgła i głowice
przegubowe, sprzęgła inne niż do pojazdów lądowych, części maszyn
produkowane na specjalne zamówienie, części zamienne do maszyn,
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narzędzia do części maszyn, łańcuchy napędowe inne niż do pojazdów
lądowych, koła pasowe, pasy do kół pasowych, pasy do przenośników,
pasy do silników, pasy napędowe, pasy klinowe, pasy zębate, pasy ta‑
śmowe płaskie, pasy wariatorowe, pasy dwustronne, pasy zespolone,
złącza uszczelniające, zestawy naprawcze do piast kół, zestawy łożysk
rowerowych, łożyska samochodowe, łożyska toczne do maszyn i urzą‑
dzeń rolniczych, łożyska przemysłowe, 12 piasty do kół pojazdów, sprzę‑
gła do pojazdów lądowych, łańcuchy napędowe do pojazdów lądo‑
wych, 17 pierścienie uszczelniające, uszczelnienia czołowe obrotowych
elementów maszyn, podkładki elastyczne, uszczelki, uszczelnienia tech‑
niczne do maszyn, obrabiarek oraz silników pojazdów mechanicznych,
materiały uszczelniające, podkładki z gumy lub fibry, pierścienie gumo‑
we, gumowe artykuły formowe, sznury i uszczelnienia z gumy pełnej
i porowatej, profile z gumy pełnej, profile z gumy porowatej, 20 koła do
wózków podnośnikowych, transportowych i do wózków sklepowych,
kółka samonastawne niemetalowe, zestawy kołowe skrętne z hamul‑
cem niemetalowe elementy z tworzyw sztucznych: kołki, podkładki,
kapturki, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży części maszyn,
w szczególności: łożysk tocznych, akcesoriów łożyskowych, opraw do ło‑
żysk tocznych, łożysk ślizgowych, pasów klinowych, znormalizowanych
części maszyn, sprzęgieł, części maszyn, sprzęgieł, części maszyn pro‑
dukowanych na specjalne zamówienie, główek cięgieł, złączek uszczel‑
niających, części zamiennych do maszyn oraz części samochodowych,
usługi w zakresie prowadzenia sklepów i hurtowni oferujących towary:
wyroby metalowe w tym: blachowkręty, cybanty, czopy, drobne wyro‑
by żelazne i metalowe, drobnica metalowa‑sprężyny, elementy złączne,
gwoździe, gwoździe, gwoździe z szeroką główką, metalowe haki i jarz‑
ma, klamry (zaciski) metalowe, kołki metalowe, kołki do ścian metalowe,
kołki rozporowe, kołnierze metalowe, kształtki metalowe, metalowe
elementy stolarki budowlanej, metalowe nakładki, nakrętki, nity, pier‑
ścienie dystansowe, podkładki, szpilki, śruby, śruby oczkowe, uszczel‑
ki, wkręty, zaciski, zatrzaski, zawieszki złącz i złączki, części do maszyn,
w szczególności: łożyska ślizgowe, główki cięgieł, łańcuchy napędowe
inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia do części maszyn, oprawy do
łożysk tocznych, pasy do kół pasowych, pasy do przenośników, pasy do
silników, pasy napędowe, pasy klinowe, sprzęgła inne niż do pojazdów
lądowych, tuleje łożyskowe, złącza uszczelniające, znormalizowane czę‑
ści maszyn zawarte w klasie 7, części maszyn produkowane na specjal‑
ne zamówienie zawarte w kl 7, części zamienne maszyn zawarte w kl 7,
piasty kół pojazdów, piasty do kół pojazdów, uszczelnienia techniczne
do maszyn, obrabiarek oraz silników pojazdów mechanicznych zawarte
w kl 17, materiały uszczelniające, podkładki z gumy lub fibry, elementy
z tworzyw sztucznych: kołki, podkładki, kapturki.

(111) 316509
(220) 2018 04 18
(210) 485014
(151) 2018 12 05
(441) 2018 07 23
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TVP 4K
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechani‑
zmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt do
przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe
utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy ma‑
gnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji przystosowa‑
nej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwarzaczach
CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i repro‑
dukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogo‑
wej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do trans‑
misji multimedialnych, programy telewizyjne, audycje, filmy i reportaże
utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i komputerowe, pro‑
gramy komputerowe, programy do prowadzenia gier komputerowych,
konkursów do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy kompu‑
terowe do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki
do klisz, urządzenia do transmisji satelitarnej, urządzenia do odbioru
telewizji satelitarnej, urządzenia do nadawania programów drogą sate‑
litarną, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy,
broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, papier, tektu‑
ra, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie [wydrukowane],
podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki fotograficzne, mi‑
nialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania fotografii, urządzenia
do oprawiania fotografii, fotografie oprawione i nieoprawione, narożniki
do przyklejania fotografii, samoprzylepne narożniki do fotografii, rogi
do mocowania fotografii, pudełka do przechowywania fotografii, albu‑
my fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficznych,
fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki
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do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne], papier do
drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czułością], materia‑
ły piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry
komputerowe inne niż telewizyjne, gry planszowe, artykuły sportowe
i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja
i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i cza‑
su na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie rekla‑
mowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz
filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public
relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i progra‑
mów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier, zaba‑
wek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i artykułów,
kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożyw‑
czych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej
i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby umożliwić konsumentom
dokonanie zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i prze‑
kazywanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną ka‑
blową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów transmisyj‑
nych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie progra‑
mów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych,
widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interaktywnym
udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, inte‑
raktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci
komunikacyjne, dostarczanie informacji on‑line z komputerowych baz
danych, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie
serwisu ogłoszeniowego w tym udostępnianie on‑line interaktywnej
tablicy ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audioteksto‑
wych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, usługi telekomu‑
nikacji satelitarnej, usługi łączności satelitarnej, dzierżawa pojemności
satelitarnej, usługi przekazu satelitarnego, zapewnianie pojemności sa‑
telitarnej [usługi telekomunikacyjne], wypożyczanie zestawów do nada‑
wania satelitarnego, usługi komunikacji satelitarnej dla użytkowników
biznesowych, usługi emisji satelitarnej w zakresie rozrywki, usługi emisji
satelitarnej w zakresie działalności gospodarczej, usługi emisji satelitar‑
nej w zakresie wydarzeń sportowych, transmisja satelitarna, transmisja
programów drogą satelitarną, rozpowszechnianie programów telewi‑
zyjnych transmitowanych za pośrednictwem satelitów, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydaw‑
nicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elek‑
troniczne on‑line książek i periodyków, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi orga‑
nizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie
konkursów, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kultu‑
ralnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarza‑
nych za pośrednictwem sieci komputerowych i komunikacyjnych, usługi
wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja
spektakli, seriale nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, wi‑
dowiska nadawane za pośrednictwem telewizji satelitarnej, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania
i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe, projekto‑
wanie graficzne.

(111) 316510
(220) 2018 04 19
(210) 485034
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 13
(732) WELES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) SKUP I EKSPORT DZICZYZNY WELES Sp. z o.o
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary
(531) 29.01.06, 04.02.02, 26.01.03, 27.01.06, 27.05.01, 27.05.08,
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27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, obrobione lub półobrobio‑
ne skóry, skóra nieobrobiona, skóra surowa lub półprzetworzona,
20 nieprzetworzone i półprzetworzone zwierzęce kości, rogi, kły,
kopyta zwierzęce, kości zwierzęce, poroża, ścięgna zwierzęce, rogi
zwierzęce, 29 mięso i wędliny, dziczyzna, dziczyzna konserwowana,
gotowe dania składające się głównie z mięsa.
(111) 316511
(220) 2018 04 19
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 13
(732) KLUB FANTASTYKI DRUGA ERA, Poznań, PL.
(540) P FANTASTYCZNE MIEJSCE SPOTKAŃ
(540)

(210) 485083

(531) 27.05.01
(510), (511) 21 kubki, 25 odzież, nakrycia głowy, 41 organizowanie
zjazdów w celach rozrywkowych i kulturalnych, w szczególności zjaz‑
dów związanych z literaturą, grami i filmami z gatunku fantastyki, or‑
ganizowanie i prowadzenie wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych,
w szczególności wydarzeń związanych z literaturą, grami i filmami
z gatunku fantastyki, organizowanie konkursów, w szczególności
związanych z literaturą, grami i filmami z gatunku fantastyki, organi‑
zowanie i urządzanie wystaw w celach rozrywkowych i kulturalnych,
w szczególności wystaw związanych z literaturą, grami i filmami z ga‑
tunku fantastyki, pokazy filmowe, w szczególności filmów z gatunku
fantastyki, udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy i spotkania.
(111) 316512
(220) 2018 04 20
(210) 485127
(151) 2018 12 05
(441) 2018 07 23
(732) GRZEGORZ ZIELIŃSKI, JEŻ KRZYSZTOF SOFTSTORY SPÓŁKA
CYWILNA, Tarnów, PL.
(540) Opiekun Ucznia
(510), (511) 9 program komputerowy, 42 oprogramowanie jako
usługa [SaaS].
(111) 316513
(220) 2018 06 21
(210) 487432
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 03
(732) AUTOPUNKT EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) A
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.01.03, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży samochodów, reklamowanie samo‑
chodów na sprzedaż za pośrednictwem internetu, obsługa platformy
handlowej on‑line w celu pośrednictwa w transakcjach handlowych
w zakresie pojazdów, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych dotyczą‑
cych pojazdów, udostępnianie powierzchni on‑line na ogłoszenia
drobne dotyczące pojazdów.
(111) 316514
(220) 2018 04 24
(210) 485264
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 18
(732) BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) działalność.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, pomarańczowy
(531) 26.01.01, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 9 programy komputerowe, aplikacje do urządzeń mobil‑
nych, 35 promowanie działalności gospodarczej, doradztwo i infor‑
macja o działalności gospodarczej, 36 usługi bankowe, bankowość
online, doradztwo w sprawach finansowych.

(111) 316515
(220) 2018 05 09
(210) 485157
(151) 2018 12 05
(441) 2018 07 23
(732) DYLEWSKI PAWEŁ, Gdańsk, PL.
(540) PickRock
(510), (511) 9 pliki muzyczne do pobierania, płyty gramofonowe,
płyty kompaktowe [audio‑wideo], programy komputerowe nagra‑
ne, 25 odzież gimnastyczna, stroje na maskaradę, 41 organizowanie
i prowadzenie koncertów, prowadzenie zajęć fitness, usługi klubowe
[rozrywka i nauczanie], usługi związane z dyskotekami, kształcenie
praktyczne [pokazy], kultura fizyczna, taniec.
(111) 316516
(220) 2018 04 27
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 09
(732) MACIEJEWSKA AGATA, Warszawa, PL.
(540) NENUKKO
(540)

(210) 485442

(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 18 aktówki, bagaż, chlebaki, etui na karty [portfele], etui
na karty kredytowe (portfele), etui na klucze, odzież dla zwierząt do‑
mowych, parasole, plecaki, podróżne torby na ubranie, pojemniki na
wizytówki, pokrowce na parasole, sznurkowe siatki na zakupy, torby,
torby alpinistyczne, torby gimnastyczne, torby na narzędzia (puste),
torby na zakupy, torby na zakupy na kółkach, torby plażowe, torby
szkolne [z paskiem na ramię], torby turystyczne, torebki, walizki, waliz‑
ki z kółkami, 24 adamaszek, aksamit, bielizna kąpielowa, z wyjątkiem
odzieży, bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa i pościelowa,
bielizna wzorzysta, bieżniki stołowe niepapierowe, brokaty, bukram
[płótno klejone], całuny, ceraty [obrusy], chorągiewki z materiałów
tekstylnych lub tworzyw sztucznych, chusteczki do nosa z materiałów
tekstylnych, dopasowane pokrowce na deski toaletowe z tkaniny, dro‑
giet [tkaniny], dymka, dzianina, dżersej [materiał], elastyczne materiały
tkane, filc, flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, fla‑
nela [tkanina], gaza [tkanina], jedwab [tkanina], kaliko [perkal], kapy na
łóżka, koce dla zwierząt domowych, kołdry, kotary na drzwi [zasłony],
krepa [tkanina], krepon, lambrekiny [falbany do łóżek], marabut [ma‑
teriał], materiał lepki przyklejany na gorąco, materiał o wzorze trellis,
materiały do tapicerki, materiały nieprzepuszczające gazów na balony
lotnicze, materiały tekstylne do filtrowania, materiały tekstylne nietka‑
ne, metki tekstylne, moleskin [tkanina], moskitiery, muślin, narzuty na
łóżka, narzuty na łóżka [lambrekiny], obciągi offsetowe z materiałów
tekstylnych, obicia ścienne z materiałów tekstylnych, osłony do łóżek
dziecięcych [pościel], papierowe narzuty na łóżka, pledy podróżne,
płótna do haftu, płótno do przewijania niemowląt, podkładki na stół
z materiałów tekstylnych, podkładki pod szklanki z materiałów tekstyl‑
nych, podszewki [tkaniny], podszewki z tkanin do kapeluszy, w belach,
pokrowce i narzuty na meble, pokrycia mebli z tworzyw sztucznych,
pokrycia na meble z tkanin, pokrycie na materace, poszewki na po‑
duszki [poszwy na poduszki], prześcieradła na łóżka, ratyna [tkani‑
na], ręczniki, rękawice kąpielowe, rzadkie płótno, serwetki tekstylne,
serwety na stół niepapierowe, sukno bilardowe, szenila, szewiot [tka‑
nina], sztandary z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,
ściereczki do usuwania makijażu, ścierki do osuszania szkła [ręczniki],
śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, śpiwory,
tafta [tkanina], tekstylne maty na stół, tekstylne ręczniki do twarzy, tiul,
tkanina do obuwia, tkanina klejąca inna niż do celów papierniczych,
tkanina konopna, tkaniny, tkaniny bawełniane, tkaniny imitujące skó‑
ry zwierzęce, tkaniny jedwabne do szablonów drukarskich, tkaniny
lniane, tkaniny na bieliznę osobistą, tkaniny na sita, tkaniny pokryte
motywem rysunkowym do haftowania, tkaniny wełniane, tkaniny
z ostnicy esparto, tkaniny z ramii, tkaniny z włókna szklanego do celów
włókienniczych, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, tworzywa sztucz‑
ne [substytuty tkanin], uchwyty do zasłon z materiałów tekstylnych,
wkładki do śpiwora, włosianka [materiał na worki], wyściółki z materia‑
łu do obuwia, zasłony, zasłony prysznicowe z materiałów tekstylnych
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lub tworzyw sztucznych, zasłony z tkaniny lub z tworzyw sztucznych,
zefir [tkanina], 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki
(chustki), bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchła‑
niająca pot, biustonosze, boa na szyję, body (bielizna), bokserki, 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 stro‑
je, dzianina [odzież], espadryle, etole [futra], fartuchy [odzież], fulary
(ozdobne krawaty), futra [odzież], gabradyna [odzież], garnitury, getry
[ochraniacze] zakładane na buty, gorsety, gorsety [bielizna damska],
gorsy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze [wkładane na obu‑
wie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe, kaptury
[odzież], karczki koszul, kąpielówki, kieszenie do odzieży, kimona, ki‑
mona do karate, kimona japońskie, kołnierzyki przypinane, kombi‑
nezony, 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 kap‑
turem 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, napięt‑
ki 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 do
stóp (nieelektryczne), okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do
obuwia, opaski na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle ką‑
pielowe, 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, piżamy [odzież], płaszcze
kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki
sportowe, podszewki gotowe [część odzieży], podwiązki, podwiązki
do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, po‑
szetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki,
rękawice z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi,
skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico‑spodenki,
stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciw‑
deszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale,
szaliki, szarfy [odzież], szkielety do kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepa‑
pierowe, taśmy do spodni pod stopy, togi, trykoty, trykoty [ubrania],
turbany, walonki [buty filcowe] woalki. welony [odzież], wyprawki
dziecięce [odzież], wyroby pończosznicze.

(111) 316517
(220) 2018 04 29
(151) 2018 12 04
(441) 2018 07 16
(732) CISZCZONIK DANIEL DCBIZ, Gliwice, PL.
(540) Z DOBRY ZBEER
(540)

(210) 485474

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo, mieszanki napojów piwnych, mieszanki piwa
i napojów bezalkoholowych, napoje mieszane na bazie piwa, piwo
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe.
(111) 316518
(220) 2018 04 24
(151) 2018 12 07
(441) 2018 07 30
(732) JESSE LECH W. JESSE, Straszyn, PL.
(540) JESSE
(540)

(210) 485241

(531) 26.01.22, 27.05.01
(510), (511) 37 budownictwo, 40 wynajem osuszaczy powietrza.

(111) 316519
(220) 2018 04 25
(151) 2018 12 10
(441) 2018 07 23
(732) WYKA MICHAŁ, Wysoka, PL.
(540) PALAZZO collezione
(540)

1159
(210) 485333

(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 25 obuwie, balerinki [obuwie], obuwie damskie, wkładki
do obuwia, obuwie sportowe, obuwie codzienne, obuwie dla kobiet,
obuwie dla dzieci, obuwie dla mężczyzn, obuwie codziennego użyt‑
ku, obuwie inne niż sportowe, obuwie męskie i damskie, buty skó‑
rzane, buty damskie, buty zimowe, buty wsuwane, buty sznurowane,
buty robocze, buty sportowe, buty za kostkę, buty dla kobiet, buty
na platformie, sandały i buty plażowe, buty na płaskim obcasie.
(111) 316520
(220) 2018 04 23
(151) 2018 12 05
(441) 2018 07 23
(732) BETA SECURITY SYSTEM LTD, Londyn, GB.
(540) SECURITY SYSTEM
(540)

(210) 485158

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.03, 26.04.07, 24.17.09, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 9 alarmowe systemy bezpieczeństwa (inne niż do pojaz‑
dów], holograficzne urządzenia zabezpieczające, urządzenia zabez‑
pieczające i ochronne, urządzenia zabezpieczające do przetwarza‑
nia sygnałów dźwiękowych, elektryczne i elektroniczne urządzenia
i przyrządy zabezpieczające, elektryczne urządzenia alarmowe za‑
bezpieczające przed kradzieżą [inne niż do pojazdów], elektronicz‑
ne alarmy antywłamaniowe, alarmy i urządzenia ostrzegawcze,
sieci telekomunikacyjne, okablowanie sieciowe, serwery sieciowe,
zasilacze sieciowe, adaptery sieciowe, routery sieciowe, płyty sie‑
ciowe, filtry sieciowe, sieci komputerowe, sieci do transmisji danych,
oprogramowanie komputerowe do zarządzania sieciami lokalnymi,
oprogramowanie sterujące serwerem umożliwiającym dostęp do
sieci, oprogramowanie komunikacyjne do łączenia użytkowników
sieci komputerowych, urządzenia telekomunikacyjne do użytku
wraz z sieciami komórkowymi, 22 sieci z włókna szklanego, sieci
z włókien chemicznych, 45 konwojowanie osób, wartości i mienia,
ochrona fizyczna, kontrola bezpieczeństwa osób i mienia, ochrona
imprez masowych, monitoring obiektów i obszarów, usługi ochrony
osobistej, usługi ochroniarskie, usługi doradztwa w zakresie bezpie‑
czeństwa, usługi kontroli bagaży dla celów bezpieczeństwa, dozór
nocny, eskorta.
(111) 316521
(220) 2018 04 29
(210) 485475
(151) 2018 12 04
(441) 2018 07 16
(732) CISZCZONIK DANIEL DCBIZ, Gliwice, PL.
(540) zbeer
(510), (511) 32 piwo, mieszanki napojów piwnych, mieszanki piwa
i napojów bezalkoholowych, napoje mieszane na bazie piwa, piwo
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe.
(111) 316522
(220) 2018 04 29
(210) 485476
(151) 2018 12 04
(441) 2018 07 16
(732) CISZCZONIK DANIEL DCBIZ, Gliwice, PL.
(540) #jestemzbeerem
(510), (511) 32 piwo, mieszanki napojów piwnych, mieszanki piwa
i napojów bezalkoholowych, napoje mieszane na bazie piwa, piwo
bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe.

1160
(111) 316523
(220) 2018 04 29
(151) 2018 12 04
(441) 2018 07 16
(732) JAGUCKI TOMASZ SOTBE, Warszawa, PL.
(540) SOTBE
(540)
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(210) 485477

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.13
(510), (511) 11 aeratory do kranów [akcesoria hydrauliczne], akce‑
soria do pryszniców, akcesoria do umywalek, akcesoria końcowe
do zasilania w wodę, akcesoria łazienkowe, akcesoria rozpylające
[części instalacji sanitarnych], akcesoria zabezpieczające i do regu‑
lacji instalacji wodnych, aparaty rozpylające do zlewów [akcesoria
hydrauliczne], armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz rur wod‑
nych, armatura łazienkowa do kontroli wody, armatura regulacyjna
i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, baterie umywalkowe, filtry
do kranów [akcesoria hydrauliczne], kurki [akcesoria hydrauliczne],
kurki czerpalne [armatura wodociągowa], krany, pisuary [armatura
sanitarna], płuczki ustępowe, ręczne zawory hydrauliczne, rozpy‑
lacze do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], sanitarna armatura
spustowa do bidetów, sanitarna armatura spustowa do pryszniców,
sanitarna armatura spustowa do rurociągów ściekowych, sanitarna
armatura spustowa do umywalek, sanitarna armatura spustowa do
wanien, sitka do zlewozmywaków [akcesoria hydrauliczne], spu‑
sty [akcesoria hydrauliczne], urządzenia do redukcji ciśnienia wody
[akcesoria bezpieczeństwa], urządzenia do redukcji ciśnienia wody
[akcesoria regulujące], zawory [akcesoria hydrauliczne], zawory kon‑
trolne do pryszniców [akcesoria hydrauliczne], zawory kontrolne do
wanien [akcesoria hydrauliczne], zawory regulacyjne do wody [akce‑
soria bezpieczeństwa], sprzęt do zaopatrywania w wodę, instalacje
łazienkowe, instalacje kanalizacyjne, instalacje prysznicowe, instala‑
cje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno‑kanalizacyjna, filtry
siatkowe do linii wodnych, zbiorniki do płuczek ustępowych.
(111) 316524
(220) 2013 07 25
(210) 417135
(151) 2018 11 02
(441) 2013 11 12
(732) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) NEO TOOLS EXTREME TEAM
(540)

Kolor znaku: srebrny, biały, pomarańczowy, czerwony, czarny,
szary
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on‑line, wydawnictwa na
nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne
dostarczane on‑line z baz danych lub z Internetu, urządzenia mobilne
do komunikowania się, przesyłania danych, urządzenia mobilne do
odczytu publikacji elektronicznych, telefony, komputery, programy
komputerowe, gry interaktywne, audiowizualne urządzenia dydak‑
tyczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki danych, dyski
optyczne, programy komputerowe nagrane, software komputerowy
i nośniki danych z muzyka, filmami wideo i audio oraz obrazami gra‑
ficznymi ściągniętymi z komputerowych baz danych lub z Internetu,
ze stron internetowych, 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, ka‑
talogi branżowe, albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery,
informatory, papier, tektura, materiały introligatorskie, materiały fo‑
tograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem apa‑
ratów, materiały reklamowe, w tym długopisy, ołówki, bloczki, bloki,
notesy, kalendarze, smycze, kubki, kubki termiczne, 35 organizowa‑
nie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych
o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radio‑
wej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzystaniem elektronicz‑
nych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, oferowanie
usług aukcyjnych w formie promocji, sprzedaż hurtowa, detaliczna,
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internetowa artykułów chemicznych, motoryzacyjnych, budowla‑
nych, przemysłowych, grzewczych, oświetleniowych, chłodzących,
sanitarnych, dekoratorskich, piśmiennych, malarskich, papierowych,
wzornictwa przemysłowego, naukowych, żeglarskich, fotograficz‑
nych, optycznych, wagowych, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kon‑
trolnych, do ratowania życia, BHP, do celów dydaktycznych, elektrycz‑
nych, transformujących, akumulatorowych, kontrolujące‑sterujących,
maszyn i obrabiarek, narzędzi i elektronarzędzi, urządzeń do gasze‑
nia ognia, części i akcesoriów do wymienionych artykułów, usługi
w zakresie obsługi reklamacji, usługi dotyczące działalności gospo‑
darczej, mianowicie administracja w zakresie umów o naprawę i ser‑
wisowanie, usługi Call
‑Center, mianowicie przetwarzanie zleceń
i przetwarzanie reklamacji i zapytań ofertowych, udostępnienie i pro‑
wadzenie hotline serwisowej dla użytkowników Internetu, telefonów
komórkowych lub innych urządzeń mobilnych, mianowicie doradz‑
two odnośnie produktów i/lub przyjmowanie zamówień, fakturowa‑
nie i obsługa reklamacji, podawanie statusu naprawy przez hotline
serwisową, usługi związane z długoterminowym planowaniem i bu‑
dowaniem zarządzania relacjami za pomocą programów motywacyj‑
nych i/lub lojalnościowych, zarządzanie planami lojalnościowymi,
planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, informacja
online dotycząca marketingu, programów lojalnościowych, bonuso‑
wych, zniżek, promocja sprzedaży, forum informacyjne dla konsu‑
mentów, usługi marketingowe, usługi marketingu szeptanego i reko‑
mendacyjnego, marketing za pośrednictwem telefonów
komórkowych, innych urządzeń mobilnych, Internetu, obsługa inte‑
raktywnej witryny internetowej online do umieszczania ofert promo‑
wania, sprzedaży, wymiany i odsprzedaży przedmiotów przez global‑
ną sieć komputerową, organizowanie i zarządzanie działalnością
gospodarczą, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizacji, zarządzania i promocji, usługi pro‑
dukcji audycji i filmów reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Interne‑
tu, usługi agencji reklamowych, usługi reklamy, usługi reklamy za po‑
średnictwem sieci komputerowej, usługi agencji public relations,
wynajem czasu i miejsca reklamowego we wszystkich środkach ma‑
sowego przekazu, organizacja i obsługa targów, aukcji, licytacji oraz
wystaw w celach gospodarczych i/lub reklamowych, wypożyczanie
urządzeń i wyposażenia biurowego lub handlowego, usługi w zakre‑
sie zarządzania zbiorami informatycznymi, plikami, zmiany i uzupeł‑
nienia danych komputerowych, systematyzacja informacji prowadzo‑
na w komputerowych bazach danych, reklama towarów‑ukazanie
zalet towaru celem ich zakupu, prowadzenie kampanii reklamowych,
dystrybucja próbek towarów i materiałów w celach reklamowych, pu‑
blikowanie i wydawanie katalogów targowych, plakatów, prospek‑
tów, materiałów promocyjnych i reklamowych, informacja handlowa,
usługowa, zarządzanie sprzedażą przez Internet, prenumerata gaze‑
ty, obróbka tekstów, usługi przeglądu prasy, przeprowadzanie sonda‑
ży, badania i analiza rynku, analiza kosztów, sporządzanie statystyk
badania opinii publicznej, także na podstawie ankiet wypełnianych
online, przetwarzanie danych, 36 usługi w zakresie sponsoringu fi‑
nansowego i przyznawanie grantów finansowych osobom prywat‑
nym, organizacjom, instytucjom lub firmom, usługi w zakresie prowa‑
dzenia działalności, doradztwa, informowania finansowego,
organizacja zbiórek środków finansowych oraz funduszy na cele do‑
broczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne, 37 wypożyczanie,
naprawa, konserwacja, serwisowanie i przeprowadzanie przeglądu
narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, maszyn, artykułów i sprzętu go‑
spodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń elektrycznych i elek‑
tronicznych, pneumatycznych, urządzeń fotograficznych i optycz‑
nych, urządzeń do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku
i/lub obrazu, nośników danych, komputerów i sprzętu przetwarzają‑
cego dane, komputerowych urządzeń peryferyjnych, maszyn i urzą‑
dzeń biurowych, urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, usługi
budowlane, budowa, instalacja sieci internetowych, telekomunika‑
cyjnych, usługi w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjne‑
go, usługi doradztwa budowlanego, instalacja, konserwacja i napra‑
wa maszyn, urządzeń, urządzeń klimatyzacyjnych, systemów
elektronicznych lub klimatyzacyjnych, usługi w zakresie budowy, in‑
stalowania pawilonów, stoisk, sklepów i boksów targowych, handlo‑
wych i reklamowych, instalacje komputerowego, telekomunikacyjne‑
go, teleinformatycznego sprzętu, urządzeń i systemów tych urządzeń,
38 usługi związane z interaktywną platformą do wymiany informacji,
zwłaszcza informacje kontaktowe różnego rodzaju (usługi telekomu‑
nikacyjne), usługi związane z interaktywną platformą do wymiany

Nr 4/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

nowych technologii komunikacyjnych w społeczeństwie, do handlu
elektronicznego, kontaktu z urzędami, współpracy i tworzenia wirtu‑
alnych społeczności, usługi agencji informacyjnej, prasowej i domu
mediowego, prowadzenie serwerów i portali internetowych, umożli‑
wianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwerów i porta‑
li internetowych, organizacja i przekazywanie serwisów interneto‑
wych WWW, umożliwianie dostępu do stron WWW, dostarczanie
publikacji elektronicznych online nie ściągalnych, rozpowszechnianie
programów (audycji) radiowych, usługi telewizji kablowej, internetowej,
multimedialnej, cyfrowej, rozpowszechnianie i transmisja wiadomości,
obrazu wizualnego, grafiki, danych i innych informacji, z wykorzysta‑
niem radia, urządzeń telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych
lub Internetu, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania ogło‑
szeń elektronicznych, usługi nagrywania, transkrypcji, transformacji,
kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyła‑
niu elektronicznym, elektroniczne przechowywanie informacji, roz‑
powszechnianie i dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych,
muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, roz‑
powszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, interne‑
towych programów naukowych, rozrywkowych, sportowych, 39 dys‑
trybucja gazet, książek, tekstów, periodyków i elektronicznych mediów,
dostarczanie towarów, przesyłek także z zamówień elektronicznych,
z zamówień korespondencyjnych pocztą, kurierem, kanałami elektro‑
nicznymi, magazynowanie elektronicznych nośników danych lub doku‑
mentów, usługi online‑dostarczanie wiadomości i informacji każdego
rodzaju, w formie dźwięku i obrazu, usługi transportowe, usługi pako‑
wania i składowania towarów, usługi organizowania podróży, wypoży‑
czanie pojazdów wodnych, lądowych, poruszających się drogą po‑
wietrzną, udzielanie informacji o podróżach i turystyce, zarządzanie
przepustowością w zaawansowanych technologicznie sieciach ko‑
munikacyjnych, usługi udzielania informacji o przepustowości sieci
przez telefon, radio, komputer, urządzenia mobilne, globalną sieć
komputerową, 41 organizowanie, obsługa i prowadzenie konkursów,
loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, wydarzeń tema‑
tycznych, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespon‑
dencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów,
konsultacji, treningów, warsztatów i kursów, również w zakresie wyko‑
rzystania narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, narzędzi pneumatycz‑
nych, artykułów motoryzacyjnych, realizacja projektów szkoleniowych,
kompleksowa obsługa wyjazdów integracyjnych, motywacyjnych, lo‑
jalnościowych, służbowych, w ramach nagrody, imprez integracyjno
‑rekreacyjnych, sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, koncertów,
wypożyczanie sprzętu sportowego /z wyjątkiem pojazdów/, informa‑
cja o rekreacji, imprezach kulturalnych i rozrywkowych, wydawanie
wyrobów drukarskich, zwłaszcza książek, czasopism, katalogów i ga‑
zet, włącznie z elektroniczną formą, także w Internecie, organizowa‑
nie wystaw w celach kulturalnych i dydaktycznych, pisanie scenariu‑
szy, usługi reporterskie, fotoreportaże, zarządzanie portalami
internetowymi, organizowanie, montaż programów radiowych, tele‑
wizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja filmów i wido‑
wisk, usługi filmowania i nagrywania, usługi doradcze w sprawie pro‑
dukcji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych,
publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie gier interaktyw‑
nych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi
quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią kompute‑
rową lub przez Internet, nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, usługi w zakresie działalności wydawniczej,
edycja i dystrybucja książek, tekstów, gazet, periodyków i elektro‑
nicznych mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on‑line,
usługi księgarni elektronicznej, która dostarcza prasę, magazyny, fo‑
tografie, zdjęcia, książki on‑line, 42 odpłatne udostępnianie serwisów
informacyjnych lub baz danych, projektowanie i opracowywanie por‑
tali internetowych, fora internetowe, administrowanie portalami in‑
ternetowymi, forum internetowym, usługi dostępu do krajowych
i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, usługi infor‑
matyczne w zakresie projektowania witryn i serwisów informacyj‑
nych, obsługa stron Web i portali, obsługa forum dyskusyjnego, usłu‑
gi artystów grafików, plastyków, usługi projektantów mody, usługi
graficzne, projektowanie opakowań, usługi wzornictwa przemysło‑
wego, usługi stylizacji i dekoracji wnętrz, wzornictwo i rozwój pro‑
duktów multimedialnych, multimedialnego software, usługi progra‑
mistyczne, usługi informatyczne w zakresie projektowania
i opracowywania programów komputerowych, systemów kompute‑
rowych, interaktywnych stron internetowych, witryn i serwisów infor‑
macyjnych, rozwój, rozbudowa i administrowanie sieciami kompute‑
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rowym i telekomunikacyjnymi, odzyskiwanie danych komputerowych,
wykonywanie opinii i badań w dziedzinie środków komunikacji pu‑
blicznej, multimedialnej, umożliwianie wielu użytkownikom dostępu
do zbiorów informacji za pośrednictwem globalnej sieci informacyj‑
nej, tworzenie indeksów stron www, elektroniczne przetwarzanie da‑
nych, nagrywanie, ewidencja, przekazywanie, zachowywanie, prze‑
twarzanie i/lub odtwarzanie wiadomości, obrazów, tekstów, mowy,
sygnałów i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej, usługi informatyczne
w zakresie interaktywnej platformy do wymiany informacji, zwłaszcza
informacji kontaktowych różnego rodzaju, prowadzenie stron kom‑
puterowych, w szczególności stron z platformą o użyteczności spo‑
łecznej online i platformą handlu, reklamacji elektronicznej dla zare‑
jestrowanych użytkowników do transmisji informacji dotyczących
reklamacji narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, sprzętu AGD, maszyn,
artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, urządzeń fotograficznych i optycz‑
nych, urządzeń do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku
i/lub obrazu, nośników danych, komputerów i sprzętu przetwarzają‑
cego dane, komputerowych urządzeń peryferyjnych, maszyn i urzą‑
dzeń biurowych, urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, two‑
rzenie komputerowych baz danych, wszystkie powyższe usługi także
świadczone online, usługi administratora baz danych, także monito‑
rowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu ma‑
sowego, dostarczanie interaktywnego panelu informacyjnego w po‑
staci platformy informatycznej do dystrybucji, promocji, sprzedaży,
odsprzedaży rzeczy poprzez sieć elektroniczną (usługi informatycz‑
ne), prowadzenie serwerów, obsługa interaktywnego panelu infor‑
macyjnego w postaci platformy informatycznej do przekazywania
informacji o statusie napraw, serwisie, konserwacji, zabezpieczanie
gier komputerowych online, opracowywanie projektów technicz‑
nych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie mate‑
riałów, kontrola jakości, prace badawczo‑rozwojowe w zakresie elek‑
tronarzędzi i narzędzi, badania naukowe i techniczne oraz ich
projektowanie, analiza przemysłowa, projektowanie, rozwój, powie‑
lanie i instalacje komputerowego, telekomunikacyjnego, teleinfor‑
matycznego oprogramowania, projektowanie i rozwój komputero‑
wego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego sprzętu, urządzeń
i systemów tych urządzeń, prace badawczo‑rozwojowe dla osób trze‑
cich, opracowywanie projektów technicznych, 45 usługi prawne,
usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, usługi dotyczące
praw własności intelektualnej i przemysłowej, zarządzanie planami
licencyjnymi, wykonywanie, zarządzanie i ochrona praw autorskich
i praw pokrewnych, praw dotyczących muzyki, telewizji, teatru,
wzornictwa przemysłowego, oprogramowania komputerowego,
materiałów drukowanych, usługi doradcze dotyczące usług ujętych
w tej klasie.

(111) 316525
(220) 2014 08 25
(210) 432626
(151) 2018 04 26
(441) 2014 12 08
(732) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Ustroń, PL.
(540) Polsko‑Amerykańskie Kliniki Serca
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 antyseptyki, antybiotyki, chemiczne preparaty do‑
celów medycznych, implanty chirurgiczne z żywych tkanek, che‑
miczne przewodniki do elektrod elektrokardiografów, preparaty
farmaceutyczne, hematogen, krew do celów medycznych, leki dla
ludzi, radiologiczne substancje kontrastujące do celów medycznych,
10 aparatura i instrumenty medyczne, aparatura i instrumenty chi‑
rurgiczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, implanty
z materiałów syntetycznych, protezy do implantacji chirurgicznych,
stymulatory serca, 41 usługi instruktaży i kursów w dziedzinach me‑
dycznych, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa‑
dzenie zjazdów, publikowanie książek, nauczanie, publikowanie
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tekstów innych niż reklamowe, 42 badania w dziedzinie medycyny,
badania biologiczne, 44 kliniki medyczne, usługi opieki medyczna,
szpitale, sanatoria, placówki rekonwalescencji.

(111) 316526
(220) 2018 05 25
(210) 486389
(151) 2018 12 19
(441) 2018 07 23
(732) TRZUSKAWICA SPÓŁKA AKCYJNA, Sitkówka, PL.
(540) Trzuskawica
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 1 granulowany wapień do celów rolniczych, lekki wę‑
glan wapnia, mieszanki substancji chemicznych i materiałów natu‑
ralnych do wykorzystania jako nawozy rolnicze, nawozy mineralne,
nawóz z krzemianu wapnia, nawóz z superfosfatu wapniowego,
spoiwa cementowe, sproszkowany wapień do celów rolniczych,
tlenki wapnia, wapno bielące, wapno do użytku w rolnictwie, wapno
rolnicze, wapń, węglan wapnia, węglan wapnia w proszku, węglany,
wodorotlenek wapniowy, wypełniacze uzyskane z węglanu wap‑
nia, zawiesiny węglanu wapnia, związki węglanu wapnia, 2 farba
wapienna, mleko wapienne, tynk wapienny, 19 margiel wapienny,
materiały budowlane na bazie wapna, materiały budowlane nieme‑
talowe, materiały cementujące, niemetalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, preparaty cementujące, tuf wapienny,
wapień, wapień w postaci granulowanej, wapień w postaci prosz‑
ku, wapno, wapno nawozowe, wapno nie do użytku w rolnictwie,
wapno suchogaszone do celów budowlanych, zaprawa murarska
z wapna, 31 wapno do pasz, 39 dystrybucja [transport] produktów
dla sprzedaży detalicznej, dystrybucja [transport] towarów drogą
lądową, transport, transport materiałów budowlanych, usługi trans‑
portowe.
(111) 316527
(220) 2018 05 25
(151) 2018 12 04
(441) 2018 07 23
(732) TM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ...NEW WAY OF SELLING
(540)

(210) 486375

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 podręczniki, książki, publikacje edukacyjne, materiały
drukowane, drukowane instrukcje dotyczące metod nauczania, biu‑
letyny, gazety, albumy, katalogi, broszury, plakaty, naklejki, notatniki,
zeszyty, przyrządy do rysowania i malowania, przybory do pisania,
zakładki, segregatory, kalendarze, artykuły piśmiennicze, bloczki do
notowania, 35 promocja i administrowanie sprzedażą, udostępnia‑
nie analiz sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, analizy i badania
rynkowe, doradztwo rynkowe, administrowanie programami wy‑
miany kulturalnej i edukacyjnej, zarządzanie bazami danych, orga‑
nizowanie targów i konferencji w celach handlowych i reklamowych,
marketing, konsultacje w zakresie technik sprzedaży, doradztwo
w zakresie promocji sprzedaży, informacje na temat metod sprze‑
daży, wsparcie dla pracowników w sprawach z zakresu działalności
gospodarczej, wsparcie w dziedzinie organizacji przedsiębiorstwa
i komercjalizacji produktów, 41 usługi edukacyjne, nauczanie, orga‑
nizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, seminariów, kursów
i konkursów, publikacje elektroniczne, edukacyjne usług doradcze,
organizowanie wykładów, opracowywanie podręczników, rozpo‑
wszechnianie materiałów edukacyjnych, organizowanie imprez edu‑
kacyjnych, informacja o edukacji, organizowanie imprez rozrywko‑
wych, organizowanie webinariów.
(111) 316528
(151) 2018 11 29

(220) 2018 05 25
(441) 2018 07 30

(210) 486356
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(732) TOMASZEWSKA AGNIESZKA, WOJCIECHOWSKI TYMOTEUSZ
HOME & TRAVEL SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540) LIV´INN
(510), (511) 36 wynajmowanie zakwaterowania (mieszkania), 43 biu‑
ra zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w po‑
deszłym wieku, domy turystyczne, hotele dla zwierząt, motele,
pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc
w hotelach, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego
zakwaterowania, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obo‑
zów wakacyjnych, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czaso‑
wy.
(111) 316529
(220) 2018 05 24
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 30
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SkrzypStrong
(540)

(210) 486343

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i zio‑
łowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycz‑
nych, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych,
czopki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, słodycze
do celów leczniczych, spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do
ssania, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, maści o wła‑
ściwościach leczniczych, toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze],
preparaty ziołowe do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne
niż mydło], krople do uszu, spraye lecznicze do gardła, roztwory do
płukania soczewek kontaktowych, guma do żucia do celów medycz‑
nych, krople do oczu, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na
kaszel, pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania na
skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory nawilżające
do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel do użytku medycz‑
nego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe do ce‑
lów medycznych, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, spraye
antyalergiczne, spraye do nosa do użytku leczniczego, pastylki do
ssania do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów lecz‑
niczych, czopki przeciw hemoroidom, maści przeciwzapalne, mine‑
ralne suplementy diety, żele przeciwzapalne, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, żele do stosowania miejscowego do użytku
medycznego i terapeutycznego, maści do celów farmaceutycznych,
toniki do skóry [lecznicze], toniki [lecznicze], czopki, czopki przeciw
hemoroidom, preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki
spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikro‑
elementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki i ekstrakty
ziołowe do celów leczniczych.
(111) 316530
(220) 2018 05 24
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 30
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OsteoStrong Wapń z alg + D3+ K2 ( MK‑7)
(540)

(210) 486335

Kolor znaku: biały, fioletowy, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i zio‑
łowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycz‑
nych, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych,
czopki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, słodycze
do celów leczniczych, spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do
ssania, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, maści o wła‑
ściwościach leczniczych, toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze],
preparaty ziołowe do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne
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niż mydło], krople do uszu, spraye lecznicze do gardła, roztwory do
płukania soczewek kontaktowych, guma do żucia do celów medycz‑
nych, krople do oczu, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na
kaszel, pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania na
skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory nawilżające
do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel do użytku medycz‑
nego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe do ce‑
lów medycznych, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, spraye
antyalergiczne, spraye do nosa do użytku leczniczego, pastylki do
ssania do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów lecz‑
niczych, czopki przeciw hemoroidom, maści przeciwzapalne, mine‑
ralne suplementy diety, żele przeciwzapalne, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, żele do stosowania miejscowego do użytku
medycznego i terapeutycznego, maści do celów farmaceutycznych.,
toniki do skóry [lecznicze], toniki [lecznicze], czopki, czopki przeciw
hemoroidom, preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki
spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikro‑
elementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki i ekstrakty
ziołowe do celów leczniczych.

(111) 316531
(220) 2018 07 04
(210) 487821
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) BROWAR WASZCZUKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Czarna Białostocka, PL.
(540) blue AIPA KLITORIA TERNATEŃSKA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24,
26.11.02, 26.11.05, 26.11.09, 26.11.10, 26.03.23
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(111) 316532
(220) 2018 07 04
(210) 487819
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) BROWAR WASZCZUKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Czarna Białostocka, PL.
(540) JANUSZ MOCZYWĄS
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(111) 316533
(220) 2018 07 09
(210) 487993
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 06
(732) Novartis Consumer Health S.A., Prangins, CH.
(540) GRYPASMART
(510), (511) 9 komputerowe oprogramowanie użytkowe do tele‑
fonów komórkowych oraz komputerów przenośnych, mianowicie
oprogramowanie do badań medycznych, przeprowadzania testów
i diagnostyki, 10 urządzenia diagnostyczne do badań i wykrywania
grypy.
(111) 316534
(220) 2018 07 09
(210) 488000
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 13
(732) KOZIARSKI WOJCIECH KOZIARSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA,
Katowice, PL.
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(540)
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.04.11, 29.01.04
(510), (511) 42 usługi architektoniczne i inżynieryjne, badania archi‑
tektoniczne, przygotowywanie planów architektonicznych, usługi
doradcze z zakresu architektury, usługi planowania urbanistyczne‑
go, usługi architektoniczne związane z wykańczaniem wnętrz, usługi
projektowania dekoracji wnętrz, wzornictwo przemysłowe w zakre‑
sie mebli i wnętrz.
(111) 316535
(220) 2018 07 09
(210) 487998
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 06
(732) Unum Group (a Delaware Corporation), Chattanooga, US.
(540) UNUM
(510), (511) 35 rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu
dla organizacji charytatywnych, kierowanie uzdolnionych wolonta‑
riuszy do organizacji non‑profit, usługi reklamowe w celu zwiększania
świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, 36 usługi
ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, zawieranie umów ubezpiecze‑
nia i reasekuracji, usługi gwarantowania ubezpieczeń i reasekuracji,
ubezpieczeniowe usługi brokerskie, pośrednictwo ubezpieczeniowe,
w tym usługi agentów oraz brokerów, usługi doradcze, konsultingo‑
we, informacyjne i administracyjne w zakresie finansów, ubezpieczeń,
reasekuracji, rent i emerytur, w tym świadczone za pośrednictwem In‑
ternetu, analizy finansowe, usługi finansowe świadczone przez firmy
ubezpieczeniowe, wyceny finansowe dla celów ubezpieczenia, usługi
inwestycyjne w tym dotyczące inwestycji finansowych i kapitałowych,
finansowanie pożyczek, pożyczki ratalne, usługi gwarancyjne i porę‑
czeń, usługi w zakresie świadczeń emerytalnych, usługi aktuariusza
ubezpieczeniowego, regulowanie roszczeń ubezpieczeniowych,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, inwestowanie funduszy na cele
charytatywne, usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla
dzieci potrzebujących, gromadzenie funduszy na cele charytatywne
za pomocą imprez rozrywkowych, kulturalnych i edukacyjnych, udzie‑
lanie informacji związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatyw‑
ne, organizacja zbiórek, przydzielanie dotacji pieniężnych dla organi‑
zacji charytatywnych, usługi w zakresie dotacji finansowych, pomoc
finansowa, finansowanie organizacji dobroczynnych, usługi funduszu
dobroczynnego, 41 edukacja zawodowa dla młodych ludzi, szkolenia
dla dorosłych, organizowanie warsztatów, rozrywkowe i edukacyj‑
ne zajęcia zorganizowane dla dzieci, organizowanie i prowadzenie
spotkań, seminariów, sympozjów, kongresów, konferencji w zakresie
oświaty, finansów, biznesu i handlu, informacja o edukacji, usługi edu‑
kacyjne w dziedzinie finansów, zdrowia, biznesu i handlu, publikowa‑
nie materiałów drukowanych i elektronicznych dotyczących edukacji,
organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie wy‑
staw edukacyjnych, wydawanie nagród edukacyjnych, prowadzenie
pomocniczych programów dla opiekunów, organizowanie społecz‑
nych imprez sportowych i kulturalnych, organizowanie imprez w ce‑
lach charytatywnych, kursy szkoleniowe związane z ochroną zdrowia,
usługi wydawnicze.
(111) 316536
(220) 2018 07 10
(210) 488027
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 13
(732) WIADEREK BARBARA KBW KANCELARIA ADWOKACKA,
Toruń, PL.
(540) KBW
(540)

(531) 27.05.17
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy,
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badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w re‑
klamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradz‑
two w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne
prognozy, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, informacja o działalności gospodarczej,
marketing ukierunkowany, 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, outsourcing [do‑
radztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalno‑
ścią gospodarczą, przygotowywanie zeznań podatkowych, rejestra‑
cja komunikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespon‑
dencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, statystyczne
zestawienia, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tymczasowe
zarządzanie przedsiębiorstwem, udostępnianie informacji o działal‑
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradz‑
twa w zakresie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w za‑
kresie efektywności biznesowej, usługi podatkowe, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w za‑
kresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe,
wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, zarządzanie
działalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, za‑
rządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na
rzecz osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w za‑
kresie zamówień handlowych, 36 administrowanie domami czyn‑
szowymi, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie
długów, informacje finansowe, inwestycje finansowe, inwestycje ka‑
pitałowe, leasing finansowy, organizowanie wynajmu nieruchomo‑
ści, pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
usługi likwidacji przedsiębiorstw (finansowe), wynajem mieszkań,
wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [miesz‑
kania], zarządzanie nieruchomością, 45 badania prawne, doradztwo
prawne w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, doradz‑
two w zakresie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogra‑
mowania komputerowego [usługi prawne], licencjonowanie wła‑
sności intelektualnej, mediacje, prawne administrowanie licencjami,
rejestrowanie nazw domen [usługi prawne], usługi pomocy w spra‑
wach spornych, usługi arbitrażowe, usługi monitorowania prawne‑
go, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trze‑
cich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych,
zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 316537
(220) 2018 07 09
(210) 487982
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 06
(732) MAXROY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Social Media Ninja
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organi‑
zowanie konferencji, wystaw i konkursów, usługi edukacyjne i in‑
struktażowe, doradztwo w zakresie planowania imprez specjalnych,
nauczanie i szkolenia, organizacja i przeprowadzanie imprez szko‑
leniowych, organizowanie ceremonii wręczania nagród, organiza‑
cja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie kongresów
i konferencji w celach kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie konferencji, prowadzenie seminariów i kongresów,
udostępnianie informacji na temat kongresów, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie kongresów
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji i kongre‑
sów, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem,
organizowanie i prowadzeniem kongresów, organizowanie i prowa‑
dzenie seminariów, organizowanie warsztatów.

(111) 316538
(220) 2018 07 09
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 13
(732) BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie, PL.
(540) BWS LAST HARVEST EXCLUSIVE
(540)

Nr 4/2019
(210) 487976

Kolor znaku: czerwony, biały, złoty, czarny
(531) 05.07.10, 19.07.01, 24.03.07, 24.03.14, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 316539
(220) 2018 07 11
(210) 488069
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 13
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniKorona Akcje
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 316540
(220) 2018 07 10
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 13
(732) BRIJESH DILIPBHAI NANDANI, Warszawa, PL.
(540) CURRY HOUSE
(540)

(210) 488037

(531) 03.02.01, 03.02.04, 27.05.01
(510), (511) 29 mięso, drób i dziczyzna, ryby, owoce morza i mię‑
czaki, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, prze‑
tworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, dania gotowe, za‑
wierające głównie mięso, dania gotowe, zawierające głównie drób,
dania gotowe, zawierające głównie ryby lub owoce morza lub mię‑
czaki, dania gotowe, zawierające głównie warzywa lub grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), mleko, produkty mleczne,
jogurt, kefir, napoje na bazie mleka lub jogurtu, 30 ciasta mrożone
nadziewane mięsem i warzywami, chrupki zbożowe, chrupki ryżowe,
chipsy ryżowe, chipsy zbożowe, ciasteczka ryżowe, ciastka z prosa,
dania gotowe zawierające makaron, gotowe dania z ryżu, gotowe da‑
nia z makaronu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, goto‑
we przekąski na bazie zbóż, gotowy lunch w pudełku składający się
z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, dania i przekąski na ba‑
zie ryżu, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski
słone na bazie kukurydzy, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski
składające się głównie z chleba, ryż z warzywami, warzywa w cieście,
wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, suszone wodorosty, cia‑
sto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przy‑
gotowywania, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, placki, placki
z mąki pszennej, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, dese‑
ry lodowe, lodowe wyroby cukiernicze, sorbety, substytuty lodów,
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żywność na bazie kakao, słodycze gotowane, słodkie wyroby cukier‑
nicze (nie dla celów medycznych), esencje do gotowania, przyprawy
i mieszanki przypraw, owocowe aromaty, inne niż esencje, octy, sosy,
czatnej i pasty, czekolada, herbata, gotowa kawa i napoje na bazie
kawy, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, herbata rozpuszczal‑
na, kakao, kawa, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami
smakowymi, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje gazowane (na bazie
kawy, kakao lub czekolady), napary ziołowe, wyroby z kakao, wyciągi
z herbaty (nielecznicze), substytuty kawy i herbaty, 32 piwo, woda,
woda mineralna, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe oraz syropy, esencje i preparaty do przyrządzania napo‑
jów, 43 usługi w zakresie zaopatrywania w żywność i napoje, usłu‑
gi restauracji, barów, kawiarni i pubów, udzielanie informacji, ocen,
porad, konsultacji i recenzji w zakresie restauracji, barów, kawiarni
i pubów, usługi rezerwacji dotyczące restauracji, barów, kawiarni
i pubów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta‑
mi i transportem, usługi cateringu zewnętrznego.

(111) 316541
(220) 2018 05 25
(151) 2018 12 19
(441) 2018 07 23
(732) BUBICZ SŁAWOMIR, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 486366

(531) 02.01.08, 02.01.16
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe‑porady w zakresie edukacji
lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji, edukacja naucza‑
nie, instruktaż w zakresie gimnastyki, chronometraż imprez sporto‑
wych, informacja o edukacji, informacja o rekreacji, instruktaże, kluby
zdrowia‑poprawianie kondycji zdrowia, publikowanie książek, kształ‑
cenie praktyczne‑pokazy, kultura fizyczna, nagrywanie filmów na ta‑
śmach wideo‑filmowanie, nauczanie, nauczanie korespondencyjne,
organizowanie i prowadzenie warsztatów, organizowanie szkoleń,
prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie obozów spor‑
towych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury i edukacji, pisanie
tekstów innych niż reklamowych, prowadzenie zajęć fitness, publi‑
kowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, sprawdziany eduka‑
cyjne, tłumaczenia, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych,
udostępnianie ośrodków rekreacji, usługi szkół w zakresie edukacji
edukacja, usługi w zakresie obozów wakacyjnych‑rozrywka, organi‑
zowanie i prowadzenie warsztatów w zakresie szkoleń, wynajmowa‑
nie obiektów sportowych, poradnictwo zawodowe‑porady w zakre‑
sie edukacji lub kształcenia.
(111) 316542
(220) 2018 05 24
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 30
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) NervoStrong
(540)

(210) 486330

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony
(531) 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i zio‑
łowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycz‑
nych, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych,
czopki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, słodycze
do celów leczniczych, spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do
ssania, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, maści o wła‑
ściwościach leczniczych, toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze],
preparaty ziołowe do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne
niż mydło], krople do uszu, spraye lecznicze do gardła, roztwory do
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płukania soczewek kontaktowych, guma do żucia do celów medycz‑
nych, krople do oczu, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na
kaszel, pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania na
skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory nawilżające
do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel do użytku medycz‑
nego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe do ce‑
lów medycznych, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, spraye
antyalergiczne, spraye do nosa do użytku leczniczego, pastylki do
ssania do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów lecz‑
niczych, czopki przeciw hemoroidom, maści przeciwzapalne, mine‑
ralne suplementy diety, żele przeciwzapalne, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, żele do stosowania miejscowego do użytku
medycznego i terapeutycznego, maści do celów farmaceutycznych.,
toniki do skóry [lecznicze], toniki [lecznicze], czopki, czopki przeciw
hemoroidom, preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki
spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikro‑
elementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki i ekstrakty
ziołowe do celów leczniczych.

(111) 316543
(220) 2018 05 23
(210) 486257
(151) 2018 12 04
(441) 2018 07 23
(732) BUHL FILIP, BUHL PATRYK BUHLOWIE SPÓŁKA CYWILNA,
Bydgoszcz, PL.
(540) FLOORBYD
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 podłogi niemetalowe, podłogi drewniane, podłogi
laminatowe, podłogi z drewna, podłogi z imitacji drewna, tkaniny
na warstwy izolujące pod podłogi, warstwy izolujące pod podłogi,
warstwy izolujące z korka pod podłogi, panele drewniane, panele
ścienne (niemetalowe), laminowane panele parkietowe, 35 zgrupo‑
wanie na rzecz osób trzecich paneli podłogowych, podłóg drewnia‑
nych, drzwi, płyt ściennych, podłóg laminowanych, podłóg z imitacji
drewna, listew przypodłogowych, materiałów do izolacji podłóg
i akcesoriów do montażu podłóg, pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary w sklepach detalicznych, hurtowniach,
za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunika‑
cji elektronicznej‑przez strony internetowe lub telesklepy, 37 usługi
montażu paneli podłogowych, podłóg drewnianych, podłóg pod‑
niesionych, montaż drzwi, montaż płyt ściennych, montaż podłóg
laminowanych, montaż podłóg z imitacji drewna.
(111) 316544
(220) 2018 07 11
(210) 488070
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniKorona Obligacje
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 316545
(220) 2018 07 10
(210) 488024
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 13
(732) UKIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Olsztyn, PL.
(540) ukiel
(540)

(531) 24.17.02, 26.01.03, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01
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(510), (511) 32 piwo bezalkoholowe, piwo słodowe, piwo pszenicz‑
ne, piwo rzemieślnicze, piwo pełne jasne, czarne piwo [piwo ze słodu
palonego], piwo typu saison, piwo typu koźlak, Barley Wine [piwo],
piwo o smaku kawy, piwo jasne typu ale.

(111) 316546
(220) 2018 05 22
(210) 486191
(151) 2018 12 03
(441) 2018 07 23
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) groszek
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 mydło, mydło w płynie, płyn do mycia naczyń, 16 pa‑
pier toaletowy, ręczniki papierowe, 29 dżemy, koncentraty i prze‑
ciery owocowe, warzywne i owocowo‑warzywne, oleje i tłuszcze
jadalne, owoce konserwowane, warzywa konserwowane, fasola kon‑
serwowa, groszek konserwowy, ryby konserwowane, chipsy ziem‑
niaczane, 30 ciastka, popcorn, kasze spożywcze, makarony, mąka,
czekolada, chipsy zbożowe, ocet, 31 karma dla zwierząt, 32 napoje
bezalkoholowe, woda mineralna, piwo, napoje izotoniczne, napoje
energetyzujące.
(111) 316547
(220) 2018 05 21
(210) 486116
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 13
(732) TLC INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szklary Górne, PL.
(540) TLC INWEST
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomością, zarządzanie nierucho‑
mościami, zarządzanie budynkami, zarządzanie portfelem nieru‑
chomości, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi
zarządzania inwestycjami w zakresie nieruchomości, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, wynajem nieruchomości, 37 budowa‑
nie nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa
nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości przemysło‑
wych.
(111) 316548
(220) 2018 05 18
(210) 486068
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 23
(732) AGRO‑WODZISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wodzisław Śląski, PL.
(540) Wodzisław
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.01.02, 26.01.18, 25.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), oleje i tłuszcze jadalne, zupy
i wywary, ekstrakty mięsne, pasty warzywne, warzywne pasty do
smarowania, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, chipsy
warzywne, chipsy owocowe, zupy, zupy w proszku, galaretki, wiórki
kokosowe, konserwy mięsne, rodzynki, 30 dania gotowe i wytrawne
przekąski, dania gotowe i zawierające makaron, dania gotowe suche
lub w płynie, zawierające głównie ryż, artykuły spożywcze pocho‑
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dzenia roślinnego, przekąski składające się głównie ze zboża, zboża
do żywności do spożycia przez ludzi, zboża przetworzone do spo‑
życia przez ludzi, zboża przetworzone, zboża, wypieki, wyroby cu‑
kiernicze, czekolady i desery, warzywa gotowane, suszone i konser‑
wowane, mięso, konserwy warzywno‑mięsne, konserwy tłuszczowe,
smalec, sosy, sosy mięsne, żelatyna do celów spożywczych, budynie,
kisiele, lody, lody w proszku, desery błyskawiczne w proszku, dodatki
piekarnicze, cukier waniliowy, proszek do pieczenia, soda do piecze‑
nia, aromaty do ciast, sernik w proszku, kremy w proszku, przyprawy
do potraw, pasztety, gotowe dania z ryżu.

(111) 316549
(220) 2018 07 09
(210) 488002
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 13
(732) KOZIARSKI WOJCIECH KOZIARSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA,
Katowice, PL.
(540) NOWE KAMIENICE
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, złoty
(531) 26.11.03, 26.11.13, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 42 usługi architektoniczne i inżynieryjne, badania archi‑
tektoniczne, przygotowywanie planów architektonicznych, usługi
doradcze z zakresu architektury, usługi planowania urbanistyczne‑
go, usługi architektoniczne związane z wykańczaniem wnętrz, usługi
projektowania dekoracji wnętrz, wzornictwo przemysłowe w zakre‑
sie mebli i wnętrz.
(111) 316550
(220) 2018 07 11
(210) 488071
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniKorona Pieniężny
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 316551
(220) 2018 07 05
(210) 487905
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) NIGHTWOLF ROGUSKI BIENIEK SPÓŁKA JAWNA, Ząbki, PL.
(540) Veles Gear
(510), (511) 25 odzież treningowa, odzież gotowa, odzież gimna‑
styczna, odzież męska, odzież sportowa, odzież codzienna, odzież
dla chłopców, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież do uprawiania
zapasów, odzież w stylu sportowym, odzież wierzchnia dla dzieci,
odzież wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla pań, odzież
wierzchnia dla kobiet, komplety odzieżowe ze spodenkami, odzież
męska, damska i dziecięca, artykuły odzieżowe w stylu sportowym,
odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, odzież sportowa [z wy‑
jątkiem rękawic do golfa].
(111) 316552
(220) 2018 05 18
(210) 486066
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 13
(732) KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA, Warszawa, PL.
(540) POLSKA GENETYKA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, niebieski
(531) 24.07.01, 24.07.23, 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone do stosowania
w pracach badawczych i rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, nawo‑
zy do użyźniania gleby, 6 opakowania metalowe, stoiska metalowe,
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9 programy komputerowe, 16 czasopisma, katalogi, publikacje dru‑
kowane, broszury, prospekty, plakaty, afisze, artykuły biurowe, mate‑
riały piśmienne, emblematy, kalendarze, komiksy, magazyny, gazety,
nalepki, naklejki, notesy podręczne, reprodukcje graficzne, ulotki,
znaczki pocztowe, opakowania papierowe z nasionami, opakowa‑
nia produktów z tworzyw sztucznych, banery papierowe, banery
z tworzyw sztucznych, torby reklamowe papierowe, torby reklamo‑
we z tworzyw sztucznych, fotografie, biurowe artykuły papiernicze,
biuletyny informacyjne, materiały do pisania, materiały do rysowa‑
nia, materiały drukowane, skoroszyty, 18 torby płócienne, torby na
ubrania, parasole, aktówki, derki na konie, 20 wystawowe tablice
reklamowe, stoiska wystawowe, skrzynie drewniane, 31 produkty
rolne nieprzetworzone, ogrodnicze i leśne, żywe zwierzęta, pasze
dla zwierząt, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, zwierzęta
hodowlane do reprodukcji, nasiona, pszenica, sadzonki, 35 reklama,
reklama telewizyjna, reklama radiowa, badania rynkowe, dystrybu‑
cja materiałów reklamowych, organizowanie wystaw i targów re‑
klamowych w celach handlowych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszech‑
nianie ogłoszeń, usługi public relations, usługi w zakresie prowa‑
dzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej w branży rolniczej, usługi
marketingowe, 41 usługi w zakresie nauczania, organizacji szkoleń
i kursów w zakresie rolnictwa, zootechniki, patologii roślin i zwierząt,
leśnictwa, doradztwo zawodowe, fotografia, fotoreportaże, orga‑
nizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, sympozjów i se‑
minariów, publikowanie książek, 42 badania naukowe i techniczne,
badania biologiczne, usługi doradcze w dziedzinie rolnictwa, usługi
świadczone przez laboratoria naukowe, usługi naukowe i technicz‑
ne, 44 usługi doradcze w dziedzinie rolnictwa .

(111) 316553
(220) 2018 05 17
(210) 486042
(151) 2018 11 30
(441) 2018 08 06
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) KARTY HISTORII
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 20.07.99
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha‑
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil‑
mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo‑
wego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do
nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewi‑
zyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej,
gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy kompute‑
rowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do
klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albu‑
my, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, pa‑
pier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie
[wydrukowanej, podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne
narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do
przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z za‑
wodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wkle‑
jania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie
z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 35 usługi
reklamowe, produkcja reklam w systemie multimedialnym, organiza‑
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cja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miej‑
sca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego przekazu, two‑
rzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam
radiowych oraz filmów reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu,
organizacja pokazów i wystaw w celach handlowych i reklamowych,
usługi marketingu i public relations, merchandising, reklamowy
serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
w rodzaju sprzętu, artykułów i programów multimedialnych, gier
telewizyjnych i komputerowych, gier, zabawek, wyrobów szklanych,
porcelanowych i ceramicznych i artykułów, kosmetycznych, higie‑
nicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, sportowych
i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielobranżowej i sklepie interne‑
towym lub telesklepie. tak aby umożliwić konsumentom dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, 38 obsługa przekazu i przekazy‑
wanie dźwięku i/lub obrazu, także w systemie cyfrowym, poprzez
sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną
kablową, światłowodową i Internet, organizowanie systemów trans‑
misyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnia‑
nie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji telewi‑
zji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazywanie
informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji on
‑line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotek‑
stowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym
udostępnianie on‑line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, reali‑
zowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści,
stron internetowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i pu‑
blikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on
‑line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i tele‑
wizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez
artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi
organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, orga‑
nizowanie konkursów, organizowanie imprez o charakterze eduka‑
cyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów
i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci komputerowych i ko‑
munikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja
filmów, seriali, realizacja spektakli.

(111) 316554
(220) 2018 05 17
(151) 2018 12 07
(441) 2018 07 30
(732) Campbell Hausfeld, LLC, Harrison, US.
(540) CH
(540)

(210) 486041

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.17
(510), (511) 7 pneumatycznie narzędzia elektryczne, mianowicie tar‑
cze tnące, piły, szlifierki oscylacyjne i inflatory, sprężarki powietrza,
wiertarki pneumatyczne, młoty pneumatyczne, spawarki łukowe,
szlifierki, klucze udarowe, wielofunkcyjne myjki wysokociśnieniowe,
elektryczne klucze zapadkowe.
(111) 316555
(220) 2018 07 08
(210) 487946
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) REWERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Leszno, PL.
(540) rewers pożyczki gotówkowe
(540)

Kolor znaku: szary, biały, niebieski, czarny
(531) 26.03.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 36 pożyczki, udzielanie pożyczek, organizowanie po‑
życzek, pożyczki hipoteczne, pożyczki konsumenckie, pożyczki
pieniężne, pożyczki ratalne, finansowanie pożyczek pomosto‑
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wych, usługi pożyczek osobistych, pożyczanie pod zastaw, kasy
oszczędnościowo
‑pożyczkowe, doradztwo dotyczące pożyczek,
udzielanie pożyczek zabezpieczonych, organizowanie pożyczek za
zabezpieczeniem, pożyczki pod zastaw nieruchomości, usługi poży‑
czek finansowych, udostępnianie pożyczek i kredytów, zapewnienie
funduszy na pożyczki, doradztwo dotyczące usług pożyczkowych,
usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, pożyczki
hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredytów hipotecznych, kre‑
dyty handlowe, organizowanie kredytów, ubezpieczenia kredytów,
biura kredytowe, usługi kredytu konsumenckiego, udzielanie kredy‑
tu kupieckiego, udzielanie kredytów hipotecznych, organizowanie
kredytów hipotecznych, udzielanie kredytów komercyjnych, doradz‑
two dotyczące kredytów, zapewnianie kart kredytowych, usługi kre‑
dytowania nieruchomości, zapytania i konsultacje kredytowe, biuro
sporządzające raporty kredytowe, doradztwo związane z organizo‑
waniem kredytów hipotecznych, usługi w zakresie oceny zdolności
kredytowej, usługi w zakresie ratingu kredytowego, usługi w zakre‑
sie doradztwa kredytowego, leasing finansowy, finansowanie leasin‑
gu pojazdów, leasing finansowy (zakup ratalny), pożyczki na zakup
leasingowy, finansowanie zakupów leasingowych samochodów.

(111) 316556
(220) 2018 07 08
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) AS TRADE OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Śliwniki, PL.
(540) SOYAFOODS
(540)

(210) 487944

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.04.04, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.05,
29.01.01
(510), (511) 29 olej sojowy, 31 soja, pasze dla zwierząt, śruta sojo‑
wa, śruta słonecznikowa, śruta rzepakowa, zboże nieprzetworzone,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna śruty sojowej, śruty słoneczniko‑
wej, śruty rzepakowej, oleju sojowego.
(111) 316557
(220) 2018 07 08
(210) 487943
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) PROBON.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarczyn, PL.
(540) PROBON.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 26.02.07, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje chłodnicze, instalacje wody gorącej, insta‑
lacje do ogrzewania wodnego, instalacje do zamrażania, aparatura
i instalacje chłodnicze, urządzenia i instalacje chłodnicze, instalacje
wentylacyjne, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje filtrujące
powietrze, instalacje grzewcze pod dywanami, instalacje grzewcze
do powietrza, klimatyzatory, instalacje klimatyzacyjne, wentylatory
do klimatyzacji, induktory powietrza [klimatyzatory], 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz
grzewczych, w szczególności klimatyzatorów, 37 instalowanie, kon‑
serwacja i naprawa systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klima‑
tyzacja), instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, odnawianie instalacji
klimatyzacyjnych, naprawa urządzeń do klimatyzacji, regularne
serwisowanie urządzeń do klimatyzacji, modernizacja instalacji do
klimatyzacji budynków, instalowanie oraz naprawa systemów kli‑
matyzacyjnych, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyj‑
nych, naprawa i konserwacja urządzeń do klimatyzacji, konserwacja
i naprawy instalacji grzewczej, montaż urządzeń grzewczych, usługi
wykonawców w zakresie instalacji grzewczej, instalacja, naprawa
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i konserwacja sprzętu grzewczego, konserwacja i naprawa instalacji
grzewczych zasilanych energią słoneczną, instalacja urządzeń wen‑
tylacyjnych, naprawa urządzeń do wentylacji, usługi czyszczenia
przewodów wentylacyjnych, regularne serwisowanie urządzeń do
wentylacji, modernizacja instalacji do wentylacji budynków, napra‑
wa i konserwacja urządzeń do wentylacji, modernizacja instalacji do
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji budynków, instalacja urządzeń
do chłodzenia, konserwacja urządzeń domowych do chłodzenia,
regularne serwisowanie urządzeń do chłodzenia, naprawa i kon‑
serwacja urządzeń do chłodzenia, naprawa i konserwacja urządzeń
i instalacji do chłodzenia, 42 projektowanie instalacji i urządzeń prze‑
mysłowych, projektowanie instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych
oraz grzewczych, w szczególności klimatyzatorów, urządzeń wenty‑
lacyjnych i chłodniczych.

(111) 316558
(220) 2018 07 05
(210) 487870
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) LACTOFEROL
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty
multiwitaminowe, mineralne suplementy diety dla ludzi.
(111) 316559
(220) 2018 07 05
(210) 487867
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) PROBIOFEROL
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych,
suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, dodatki witaminowe i mineralne, preparaty
multiwitaminowe, mineralne suplementy diety dla ludzi.
(111) 316560
(220) 2018 07 04
(210) 487834
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) RYDEL Daniel CONSULTING, Lublin, PL.
(540) PERSO.IN
(510), (511) 16 materiały drukowane, drukowane materiały edu‑
kacyjne, raporty, drukowane ankiety, kwestionariusze drukowane,
publikacje promocyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
35 przeprowadzanie testów psychometrycznych w celu doboru
personelu, badania i ankiety w zakresie działalności gospodarczej,
przeprowadzanie testów osobowości do celów rekrutacji, testo‑
wanie w celu określenia kompetencji zawodowych, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego, doradztwo biznesowe, do‑
radztwo w sprawach zarządzania personelem, selekcja personelu,
przeprowadzanie testów psychologicznych w celu selekcji perso‑
nelu, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
przetwarzanie danych, analiza danych biznesowych, analiza da‑
nych statystycznych z badań rynku, usługi marketingowe, prowa‑
dzenie badań marketingowych, opracowywanie ankiet marketin‑
gowych, 41 szkolenia edukacyjne, testy edukacyjne, udostępnianie
materiałów egzaminacyjnych i testów, analizowanie wyników te‑
stów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, skomputeryzowa‑
ne szkolenia, warsztaty w celach szkoleniowych, doradztwo zawo‑
dowe, e‑learning, rozumiany jako nauczanie przez Internet, usługi
egzaminowania, 44 przeprowadzanie testów psychometrycznych
do celów medycznych, usługi w zakresie testów psychologicznych,
doradztwo psychologiczne, badania psychologiczne, badanie oso‑
bowości do celów psychologicznych.
(111) 316561
(220) 2018 07 11
(210) 488089
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) MAC‑TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) Mac‑Trans
(510), (511) 39 transport, spedycja.
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(111) 316562
(220) 2018 07 11
(210) 488087
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 06
(732) MUZEUM POLSKIEJ PIOSENKI W OPOLU, Opole, PL.
(540) Muzeum Polskiej Piosenki czyli historia jednego przeboju
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
41 prezentowanie programów telewizyjnych, usługi studiów tele‑
wizyjnych, produkcja programów telewizyjnych, produkcja rozryw‑
kowych programów telewizyjnych, produkcja tematycznych pro‑
gramów telewizyjnych, usługi rozrywkowe w postaci programów
telewizyjnych.
(111) 316563
(220) 2018 07 11
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) PLENCLER BARTŁOMIEJ, Warszawa, PL.
(540) PREMIUM CLEAN
(540)

(210) 488085

Kolor znaku: jasnobrązowy
(531) 05.05.19, 05.05.20, 03.07.17, 03.07.22, 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 37 sprzątanie szkół, sprzątanie sklepów, sprzątanie fa‑
bryk, sprzątanie szpitali, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie do‑
mów, sprzątanie hoteli, sprzątanie poddaszy, sprzątanie bojlerów
przemysłowych, sprzątanie toalet publicznych, sprzątanie placów
budowy, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie domów
mieszkalnych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie tere‑
nów publicznych, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie budyn‑
ków użyteczności publicznej, sprzątanie pomieszczeń na ładunki,
sprzątanie budynków i terenów przemysłowych, sprzątanie klubów
na podstawie umowy, sprzątanie biur na podstawie umowy, sprząta‑
nie dróg dojazdowych na budowy, zewnętrzne i wewnętrzne sprzą‑
tanie samolotów, sprzątanie centrów rekreacyjnych na podstawie
umowy, sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, usługi
czyszczenia związane ze sprzątaniem przemysłowym, udzielanie in‑
formacji związanych ze sprzątaniem budynków, sprzątanie obiektów
przed imprezami i po imprezach .
(111) 316564
(220) 2018 07 11
(210) 488077
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniStabilny Wzrost
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 316565
(220) 2018 07 11
(210) 488076
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniRegularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe I promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 316566
(220) 2018 07 11
(210) 488075
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniObligacje: Nowa Europa
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 316567
(220) 2018 07 11
(210) 488074
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniObligacje Aktywny
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(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(111) 316568
(220) 2018 07 11
(210) 488073
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniLokata
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 316569
(220) 2018 07 11
(210) 488072
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniKorona Zrównoważony
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 316570
(220) 2018 06 26
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub‑Dobrzyń, PL.
(540) Toxline
(540)

(210) 487537

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, nawozy
sztuczne, adiuwanty, 5 środki grzybobójcze, chwastobójcze, owado‑
bójcze, dezynsekcyjne.
(111) 316571
(220) 2018 06 21
(210) 487433
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) AUTOPUNKT EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) AUTOPUNKT.PL SAMOCHODY UŻYWANE
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży samochodów, reklamowanie samo‑
chodów na sprzedaż za pośrednictwem internetu, obsługa platformy
handlowej on‑line w celu pośrednictwa w transakcjach handlowych
w zakresie pojazdów, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych dotyczą‑
cych pojazdów, udostępnianie powierzchni on‑line na ogłoszenia
drobne dotyczące pojazdów.
(111) 316572
(220) 2018 06 26
(210) 487536
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) AGROLOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Golub‑Dobrzyń, PL.
(540) ZUBR ZAKŁAD USZLACHETNIANIA BIAŁKA ROŚLINNEGO
(540)

Kolor znaku: szary, żółty, niebieski
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13

1170

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 5 suplementy dla zwierząt, mikroelementy dla zwierząt,
31 pasze dla zwierząt, komponenty paszowe, dodatki żywieniowe
do wyrobu pasz, surowce paszowe, nasiona roślin rolniczych.

(111) 316573
(220) 2018 07 04
(210) 487831
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 06
(732) PAWLUCZUK ANDRZEJ, Orzeszkowo, PL.
(540) CHATKA BABY JAGI
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne, w szczególności dla
dzieci, organizowanie spektakli rozrywkowych, usługi udostępniania
obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, organizacja przyjęć i imprez
rozrywkowych.
(111) 316574
(220) 2018 07 03
(210) 487762
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa, PL.
(540) MACV
(510), (511) 41 orkiestra.
(111) 316575
(220) 2018 07 03
(210) 487761
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA, Warszawa, PL.
(540) Musicae Antiquae Collegium Varsoviense
(510), (511) 41 orkiestra.
(111) 316576
(220) 2018 06 26
(210) 487533
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) WROŃSKI PRZEMYSŁAW, WROŃSKI JAKUB PPHU
KOTŁOSPAW SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew, PL.
(540) slimKo
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kocioł pelletowy, kompaktowy
kocioł pelletowy, kocioł pelletowy oparty na wymienniku rurowym,
kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły do ogrzewania powietrzem,
ekologiczne kotły grzewcze wykorzystujące proces zgazowania od‑
padów drewna, kotły grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z syste‑
mami podawania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowaniem
i bez sterowania, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpusy kotłów,
ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania kotłów, zasobniki
paliw stałych, układy dozowania i podawania paliw stałych do kotłów,
dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy ciepła, podajniki, ślimak
do podajnika, podajniki, zestawy podajnikowe, deflektor do kotła, ele‑
menty grzejne, wężownice jako części do instalacji grzewczych, wycią‑
gi, instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin, systemy kominowe,
zbiorniki zasypowe, armatura do kotłów grzewczych, armatura regula‑
cyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki do kotłów .
(111) 316577
(220) 2018 07 02
(210) 487725
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) KONIECZNY HENRYK ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH
I WYROBÓW RÓŻNYCH HEKO, Czermno, PL.
(540) HEKO JESTEM ODPORNY NA UV
(540)

(531) 01.03.15, 01.03.20, 09.07.17, 26.01.01, 26.01.13, 26.01.16,
26.01.18, 26.01.21, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11
(510), (511) 1 impregnaty, 12 artykuły motoryzacyjne, w tym owiewki
samochodowe, 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone w postaci płyt.
(111) 316578
(151) 2018 12 06

(220) 2018 07 02
(441) 2018 08 13

(210) 487712
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(732) WASTECH‑RECYCLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RiNGO
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.17, 24.15.02,
24.15.13
(510), (511) 39 składowanie odpadów, usuwanie odpadów, zbiór
odpadów, gromadzenie odpadów, transport odpadów, zbieranie
śmieci, wywoź śmieci [jedynie zabieranie śmieci], 40 przetwarzanie
odpadów, spalanie odpadów, recykling odpadów, niszczenie od‑
padków, niszczenie odpadów, obróbka odpadów, usuwanie odpa‑
dów [obróbka odpadów], recykling odpadków i odpadów, obróbka
odpadów toksycznych, odkażanie odpadów nuklearnych, obróbka
odpadów chemicznych, przetwórstwo odpadów nuklearnych, nisz‑
czenie śmieci, spalanie śmieci i odpadów, recykling odpadów i śmie‑
ci, niszczenie odpadów i śmieci, 42 badania środowiska, pomiary
środowiskowe, ocena zagrożeń środowiskowych, badania dotyczące
ochrony środowiska, kompilacja informacji dotyczących środowiska,
testowanie zagrożenia hałasem środowiska, usługi monitoringu śro‑
dowiska naturalnego, doradztwo w zakresie ochrony środowiska,
usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska, projektowanie bu‑
dynków o kontrolowanym środowisku, gromadzenie informacji do‑
tyczących środowiska naturalnego, analiza powietrza w środowisku
budowlanym, pomiary środowiska w obrębie budynków, monitoring
środowiskowy obszarów składowania odpadów, monitoring środo‑
wiskowy terenów utylizacji odpadów, usługi konsultacyjne dotyczą‑
ce planowania środowiskowego, kompilacja informacji dotyczących
warunków środowiskowych, usługi konsultacyjne w zakresie środo‑
wiska naturalnego.
(111) 316579
(220) 2018 07 02
(210) 487711
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) FUNDACJA WSPIERANIA OSÓB NIEULECZALNIE
I PRZEWLEKLE CHORYCH JESTEM, Warszawa, PL.
(540) Fundacja jestem
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.17, 27.03.15, 24.13.09
(510), (511) 44 opieka medyczna i zdrowotna, usługi doradcze i in‑
formacyjne w dziedzinie zdrowia, opieka psychologiczna, poradnic‑
two psychologiczne, usługi terapeutyczne, terapia zajęciowa i reha‑
bilitacja, doradztwo dietetyczne.
(111) 316580
(220) 2018 07 02
(210) 487727
(151) 2018 11 23
(441) 2018 07 30
(732) SOBCZYŃSKA KRYSTYNA, Skarżysko‑Kamienna, PL.
(540) PANCAKE KING
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, zapewnianie żywności i napo‑
jów w restauracjach, serwowanie żywności i napojów dla gości w re‑
stauracjach, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produk‑
tami i transportem.
(111) 316581
(220) 2018 06 18
(210) 487222
(151) 2018 12 19
(441) 2018 08 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD‑1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BELLOTTI APARTAMENTY
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(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, jasnozielony, beżowy, żółty, biały
(531) 05.03.13, 05.03.16, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nie‑
ruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
wynajmowanie mieszkań, wycena nieruchomości, zarządzanie ma‑
jątkiem nieruchomym, 37 budownictwo, informacja budowlana, izo‑
lowanie budynków, murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie
budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 42 opraco‑
wanie projektów technicznych, projektowanie budynków.
(111) 316582
(220) 2018 06 18
(210) 487221
(151) 2018 12 19
(441) 2018 08 06
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD‑1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BELLOTTI APARTAMENTY
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, jasnozielony, beżowy, żółty, biały
(531) 05.03.13, 05.03.16, 26.01.01, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nie‑
ruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego,
wynajmowanie mieszkań, wycena nieruchomości, zarządzanie ma‑
jątkiem nieruchomym, 37 budownictwo, informacja budowlana, izo‑
lowanie budynków, murowanie, nadzór budowlany, zabezpieczanie
budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 42 opraco‑
wanie projektów technicznych, projektowanie budynków.
(111) 316583
(220) 2018 06 15
(210) 487150
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 06
(732) MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN, Warszawa, PL.
(540) Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, jasnoniebieski
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych filmy rysunko‑
we animowane filmy kinematograficzne nagrania dźwiękowe i au‑
diowizualne pamięci zewnętrzne USB znaki i szyldy mechaniczne
znaki i szyldy świecące, 14 biżuteria breloczki do kluczy ozdobne
broszki medale medaliony ozdoby wyroby artystyczne i jubiler‑
skie z metali szlachetnych lub pokrywane nimi pozostałe wyroby
jubilerskie, 16 wyroby papierowe i kartonowe takie jak notesy, bro‑
szurki, karteczki samoprzylepne druki fotografie materiały biurowe
materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów)
afisze, plakaty albumy bilety bloczki do pisania bloki do pisania
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bloki listowe papeteria listowa broszury chorągiewki papierowe
drukowane publikacje emblematy, pieczęcie papierowe drukowa‑
ne fotografie gazety indeksy, skorowidze kalendarze kartki z życze‑
niami karty do kolekcjonowania inne niż do gier katalogi kokardy
papierowe komiksy koperty jako artykuły piśmienne książeczki
książki litografie magazyny mapy nalepki, naklejki Jako materiały
piśmienne notatniki i notesy notesy podręczne pieczęcie, pudełka
na stemple pieczęcie i stemple piórniki plany podręczniki prospek‑
ty przybory do pisania publikacje drukowane ramki do fotografii
rysunki i ryciny ulotki wydawnictwa wydruki graficzne zakładki do
książek zeszyty znaczki pocztowe, 21 filiżanki kubki kufle manier‑
ki miseczki miski naczynia patery serwisy jako zastawy stołowe
talerze termosy, 25 odzież, w szczególności: koszule nakrycia gło‑
wy T‑shirty, 26 emblematy nie z metali szlachetnych emblematy
ozdobne opaski na ramię, 39 organizowanie i obsługa wycieczek
usługi turystyczne w zakresie organizowania zwiedzania, 41 usłu‑
gi w zakresie nauczania i kształcenia usługi mające na celu roz‑
rywkę, zabawę lub rekreację usługi kulturalne i oświatowe usługi
edukacyjne usługi w zakresie fotografii i fotoreportaży organizo‑
wanie i obsługa konferencji organizowanie i obsługa kongresów
organizowanie konkursów publikowanie książek usługi muzealne,
tworzenie, organizowanie i ekspozycja wystaw publikacje elektro‑
niczne on‑line książek i periodyków organizowanie i prowadzenie
seminariów organizowanie i prowadzenie sympozjów tworzenie
i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, takich jak
teksty naukowe, popularnonaukowe, krytyczne i recenzenckie
oraz edukacyjne organizowanie i prowadzenie warsztatów oraz
szkoleń organizowanie i tworzenie wystaw związanych z kulturą
lub edukacją sługi związane z prezentacją dóbr kultury, dzieł sztuki
lub literatury w celach kulturalno‑oświatowych lub edukacyjnych,
43 bary szybkiej obsługi, snack bary, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie dań na zamówienie, dostarczanie dań i posiłków
do domu, kawiarnie, restauracje, kluby towarzyskie.

(111) 316584
(220) 2018 06 15
(210) 487152
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 06
(732) MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN, Warszawa, PL.
(540) Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, jasnoniebieski
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty
kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, filmy rysun‑
kowe animowane, filmy kinematograficzne, nagrania dźwiękowe
i audiowizualne, pamięci zewnętrzne USB, znaki i szyldy mecha‑
niczne, znaki i szyldy świecące, 14 biżuteria, breloczki do kluczy,
ozdobne broszki, medale, medaliony, ozdoby, wyroby artystyczne
i jubilerskie z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, pozostałe
wyrobyjubilerskie, 16 wyroby papierowe i kartonowe takie jak: no‑
tesy, broszurki, karteczki samoprzylepne, druki, fotografie, mate‑
riały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
przyrządów), afisze, plakaty, albumy, bilety, bloczki do pisania,
bloki do pisania, bloki listowe, papeteria listowa, broszury, chorą‑
giewki papierowe, drukowane publikacje, emblematy, pieczęcie,
papierowe drukowane fotografie, gazety, indeksy, skorowidze, ka‑
lendarze, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do
gier, katalogi, kokardy papierowe, komiksy, koperty jako artykuły
piśmienne, książeczki, książki, litografie, magazyny, mapy, nalepki,
naklejki jako materiały piśmienne, notatniki i notesy, notesy pod‑
ręczne, pieczęcie, pudełka na stemple, pieczęcie i stemple, piórni‑
ki, plany, podręczniki, prospekty, przybory do pisania, publikacje
drukowane, ramki do fotografii, rysunki i ryciny, ulotki, wydawnic‑
twa, wydruki graficzne, zakładki do książek, zeszyty, znaczki pocz‑
towe, 21 filiżanki, kubki, kufle, manierki, miseczki, miski, naczynia,
patery, serwisy jako zastawy stołowe, talerze, termosy, 25 odzież,
w szczególności: koszule, nakrycia głowy, t‑shirty, 26 emblematy
nie z metali szlachetnych, emblematy, ozdobne opaski na ramię,
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39 organizowanie i obsługa wycieczek, usługi turystyczne w za‑
kresie organizowania zwiedzania, 41 usługi w zakresie nauczania
i kształcenia, usługi mające na celu rozrywkę, zabawę lub rekreację,
usługi kulturalne i oświatowe, usługi edukacyjne, usługi w zakre‑
sie fotografii i fotoreportaży, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów,
publikowanie książek, usługi muzealne, tworzenie, organizowanie
i ekspozycja wystaw, publikacje elektroniczne on‑line książek i pe‑
riodyków, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowa‑
nie i prowadzenie sympozjów, tworzenie i publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, takich jak teksty naukowe, popular‑
nonaukowe, krytyczne i recenzenckie oraz edukacyjne, organi‑
zowanie i prowadzenie warsztatów oraz szkoleń, organizowanie
i tworzenie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, usługi zwią‑
zane z prezentacją dóbr kultury, dzieł sztuki lub literatury w celach
kulturalno‑oświatowych lub edukacyjnych, 43 bary szybkiej obsłu‑
gi, snack bary, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie dań
na zamówienie, dostarczanie dań i posiłków do domu, kawiarnie,
restauracje, kluby towarzyskie.

(111) 316585
(220) 2018 06 15
(210) 487127
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 06
(732) ŁĄCCY‑KOŁCZYGŁOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołczygłowy, PL.
(540) art floors
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 podłogi parkietowe, podłogi niemetalowe, podłogi
drewniane, podłogi laminatowe, deski podłogowe, drewniane podło‑
gi parkietowe, podłogi z drewna, wykładziny podłogowe winylowe do
formowania podłóg, deski podłogowe [drewniane], niemetalowe ma‑
teriały podłogowe, listwy podłogowe, niemetalowe, płyty podłogowe
z materiałów niemetalowych, płyty podłogowe z tworzyw sztucznych,
syntetyczne materiały podłogowe lub okładziny ścienne.
(111) 316586
(220) 2018 06 27
(210) 487581
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ENTERIS
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, leki dla ludzi, prepara‑
ty farmaceutyczne, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, suplementy diety do użytku medycznego,
suplementy diety do użytku dietetycznego, substancje przywracają‑
ce prawidłową florę bakteryjną, probiotyki, środki spożywcze do za‑
stosowania medycznego także zawierające kultury bakterii, żywność
dietetyczna do celów leczniczych.
(111) 316587
(220) 2018 06 27
(210) 487594
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) NORDIS CHŁODNIE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) SO NICE NORDIS
(510), (511) 30 lody spożywcze, lody na patyku, desery lodowe, rola‑
dy lodowe, torty lodowe, lody w kuwetach, sorbety, szerbety, konfek‑
cja lodowa.
(111) 316588
(220) 2018 06 27
(210) 487572
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) WOCHNA ANNA SUNEW, Borówiec, PL.
(540) SUNEW
(510), (511) 3 kosmetyki, toniki [kosmetyki], pianki [kosmetyki], ko‑
smetyki naturalne, kosmetyki upiększające, kosmetyki organiczne,
koncentraty nawilżające [kosmetyki], kremy do ciała [kosmetyki],
kosmetyki do pielęgnacji skóry, maseczki do skóry [kosmetyki],
kremy do twarzy [kosmetyki], olejki do ciała [kosmetyki], prepa‑
raty kosmetyczne, kosmetyki do pielęgnacji urody, błyszczyki do
ust [kosmetyki], kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, my‑
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dła, peelingi do twarzy [kosmetyki], peelingi złuszczające do ciała,
preparaty złuszczające do pielęgnacji skóry [peelingi], bawełniane
płatki kosmetyczne, płyn do kąpieli, płatki kąpielowe, mleczko ką‑
pielowe, olejek do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze perełki
do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, perełki za‑
wierające kosmetyki do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, 35 sprzedaż detalicz‑
na i hurtowa, w tym sprzedaż on line, towarów: kosmetyków, pre‑
paratów i artykułów kosmetycznych, mydeł, prezentacje towarów
i usług, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, informa‑
cja handlowa o towarach, reklama i marketing, dystrybucja próbek
reklamowych, pokazy [do celów promocyjnych/reklamowych],
dystrybucja materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów re‑
klamowych i marketingowych, dystrybucja prospektów i próbek do
celów reklamowych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek
do celów reklamowych.

(111) 316589
(220) 2018 07 03
(210) 487807
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) STH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lublin, PL.
(540) STH
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, jasnoniebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.23, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 35 informacja o działalności gospodarczej, 36 pośred‑
nictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem i zarządzanie nieru‑
chomościami, usługi finansowe, 37 budownictwo, murarstwo, nad‑
zór budowlany, usługi doradztwa budowlanego.
(111) 316590
(220) 2018 06 21
(210) 487364
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL.
(540) NERKAMIN
(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana do celów me‑
dycznych, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych,
napoje witaminizowane, dietetyczne substancje przystosowane do
celów medycznych, preparaty farmaceutyczne, preparaty farmaceu‑
tyczne do leczenia chorób nerek, preparaty farmaceutyczne do le‑
czenia zaburzeń nerek, 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 mikro‑
elementy dla ludzi, preparaty i substancje lecznicze, mineralne suple‑
menty diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety do użytku
medycznego, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymagania‑
mi dietetycznymi, mieszanki do picia będące suplementami diety,
mieszanki do picia w proszku z dodatkami odżywczymi, witaminy
i preparaty witaminowe, dodatki uzupełniające do żywności o działa‑
niu leczniczym, mieszanki ziołowe do użytku medycznego.
(111) 316591
(220) 2018 06 20
(210) 487334
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 30
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
(540) FIORES
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(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 26 sztuczne rośliny.
(111) 316592
(220) 2018 07 03
(210) 487806
(151) 2018 11 30
(441) 2018 08 06
(732) BYTOMSKI SPORT POLONIA BYTOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL.
(540) POLONIA BYTOM
(540)

Kolor znaku: złoty, czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.01.03, 24.01.15
(510), (511) 41 organizowanie rozgrywek piłkarskich, organizowanie
i obsługa zawodów sportowych, wynajmowanie obiektów sporto‑
wych, usługi trenerskie, wypożyczanie sprzętu sportowego.
(111) 316593
(220) 2018 07 03
(210) 487775
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) ROXAN
(510), (511) 5 leki przeciwzakrzepowe, preparaty farmaceutyczne do
leczenia chorób sercowo‑naczyniowych, nadciśnienia, niewydolno‑
ści serca oraz cukrzycy.
(111) 316594
(220) 2018 07 03
(210) 487772
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Mayoma
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmety‑
ki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(111) 316595
(220) 2018 07 03
(210) 487771
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA Sinopure
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 29.01.12, 02.09.01, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne dla ludzi i zwierząt, leki dla
ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki do celów weterynaryj‑
nych, leki do oczu w kroplach, leki pomocnicze, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt.
(111) 316596
(220) 2018 06 20
(210) 487333
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 30
(732) FABRYKA MEBLI BODZIO BOGDAN SZEWCZYK SPÓŁKA
JAWNA, Goszcz, PL.
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(540) KORTEZ
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 meble tapicerowane, tapczany rozkładane.
(111) 316597
(220) 2018 06 20
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 30
(732) SALES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Sales GROUP
(540)

(210) 487325

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.11, 26.04.02, 26.04.09
(510), (511) 36 pośrednictwo finansowe.
(111) 316598
(220) 2018 07 04
(210) 487818
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) BROWAR WASZCZUKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Czarna Białostocka, PL.
(540) Figlarna Bożena
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.04, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 02.09.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(111) 316599
(220) 2018 07 04
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) ZARYCHTA PIOTR JAN, Warszawa, PL.
(540) MAGIC BASKETBALL
(540)

(210) 487816

Kolor znaku: biały, czerwony, pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 16 gazety.
(111) 316600
(220) 2018 07 03
(210) 487810
(151) 2018 11 30
(441) 2018 08 06
(732) M.O.L. ROMGUM NIERUCHOMOŚCI II SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, PL.
(540) m.o.l.-romgum
(510), (511) 11 wyroby gumowe dla potrzeb instalacji wodociągo‑
wych, kanalizacyjnych, gazowych i wentylacyjnych, 17 wyroby gu‑
mowe, w tym uszczelki, profile i węże dla potrzeb budownictwa,
rolnictwa, motoryzacji, przemysłu maszynowego i artykułów gospo‑
darstwa domowego, guma surowa i półprzetworzona.
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(111) 316601
(220) 2018 05 25
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dania Express
(540)

(210) 486351

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 17.01.09, 24.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso i wędliny, zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
przetworzone produkty mięsne, pasty mięsne, pasztety, smalec, jaja
i produkty z jaj, oleje i tłuszcze jadalne, ryby, owoce morza i mięcza‑
ki, pasty rybne i z owoców morza, przetworzone owoce, warzywa
i grzyby, w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych, galaretki, dże‑
my, kompoty, pasty owocowe i warzywne, sałatki gotowe, gotowe
dania z mięsa, przekąski z owoców, przekąski na bazie ziemniaków,
przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie tofu, przekąski na bazie mięsa: desery owocowe, jogurtowe
i mleczne, mleko, nabiał i substytuty nabiału, produkty mleczne, pro‑
dukty serowarskie, przetworzone owady i larwy, dania gotowe z do‑
datkiem mięs, ryb, produktów mlecznych, gotowe dania warzywne,
w tym na bazie sałat, 30 ryż, mąka, kasze, sól, przy prawy i dodatki
smakowe, kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów, sosy jako
przyprawy, sosy, czatnej i pasty, zboża, przekąski z produktów zbożo‑
wych, batony zbożowe i energetyczne, płatki śniadaniowe, owsianka
i gry sik, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, suche i świeże makarony,
kluski i pierogi, ciasto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mie‑
szanki do jego przygotowywania, cukry, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, ziarna przetworzone,
skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże,
dania gotowe i wytrawne przekąski, 31 płody rolne i z akwakultury,
produkty ogrodnicze i leśne, świeże owoce, warzywa, orzechy i zioła,
grzyby.
(111) 316602
(220) 2018 07 03
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) YOLO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) YOLO
(540)

(210) 487767

Kolor znaku: błękitny, ciemnoróżowy, pomarańczowy, oliwkowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19
(510), (511) 36 pożyczki
‑usługi finansowe, doradztwo finansowe,
operacje finansowe.
(111) 316603
(220) 2018 06 13
(210) 487028
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) B&B SŁODYCZE REKLAMOWE A.K.J. BŁASZCZAK SPÓŁKA
JAWNA, Milanówek, PL.
(540) B&B Słodycze z Pomysłem
(540)

Kolor znaku: zielony, brązowy, biały
(531) 29.01.13, 26.13.25, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17,
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27.05.22, 24.17.25
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, a zwłaszcza: cukierki,
karmelki, pralinki, czekolada, czekoladki, bombonierki, słodycze do
dekoracji choinek, słodycze w polewie czekoladowej, batony, wafle,
ciastka, lizaki, dropsy, żelki, drażetki, pierniki, guma do żucia, miód,
galaretki, galaretki w czekoladzie i w polewie, jadalne ozdoby do de‑
koracji, herbaty, cukier, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie
ryżu, chrupki serowe, przekąski z kukurydzy wyżej wymienione to‑
wary z naniesionymi tekstami reklamowymi, znakami towarowymi,
z naniesionym logo, 35 usługi prowadzenia sklepu, hurtowni wielo‑
branżowej, sklepu wysyłkowego, tele‑sklepu i sklepu internetowego
dla sprzedaży biszkoptów, batonów, ciastek ryżowych, herbatników,
herbatników w czekoladzie, owoców w czekoladzie i w polewie, ro‑
dzynek w czekoladzie, orzechów laskowych w czekoladzie i w po‑
lewie, orzeszków arachidowy w czekoladzie i w polewie, rodzynek
w czekoladzie, galaretek owocowych‑cukierków, wyrobów cukierni‑
czych i słodyczy a zwłaszcza: cukierki, karmelki, pralinki, czekolada,
czekoladki, bombonierki, słodycze do dekoracji choinek, słodycze
w polewie czekoladowej, batony, wafle, ciastka, lizaki, dropsy, żelki,
drażetki, pierniki, guma do żucia, miód, galaretki, galaretki w cze‑
koladzie i w polewie, jadalne ozdoby do dekoracji, herbaty, cukier,
przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu, chrupki serowe,
przekąski z kukurydzy, wody mineralne i napoje bezalkoholowych,
kosze upominkowych ze słodyczami, kosze upominkowych ze sło‑
dyczami, winem, herbatą, zestawy słodyczy, przetwory owocowe,
usługi prowadzenia sklepu, sklepu wysyłkowego, tele‑sklepu, sklepu
internetowego poprzez stronę WWW z wyżej wymienionymi towa‑
rami z naniesionym logo, napisami reklamowymi, znakami towaro‑
wymi bezpośrednio na towarze lub opakowaniu, usługi w zakresie
reklamy: usługi agencji reklamowej, produkcja reklam telewizyjnych,
radiowych, kinowych, internetowych, dystrybucja materiałów re‑
klamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, wynajmo‑
wanie miejsca i czasu na umieszczanie ogłoszeń reklamowych na
nośnikach reklamowych i w e wszystkich środkach przekazu również
w Internecie, organizacja pokazów i wystaw reklamowych i han‑
dlowych, wypożyczanie materiałów reklamowych, organizowanie
kampanii reklamowych i poszczególnych elementów tych kampa‑
nii, usługi reklamowe polegające na projektowaniu i nadzorowaniu
wykonaniu przedmiotów służących reklamie oraz przedmiotów
z naniesionymi bezpośrednio na nich lub ich opakowaniach znakami
towarowymi, napisami reklamowymi, logo, opracowywanie strategii
marketingowej dla produktów i usług.
(111) 316604
(220) 2018 06 13
(210) 487029
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) B&B SŁODYCZE REKLAMOWE A.K.J. BŁASZCZAK SPÓŁKA
JAWNA, Milanówek, PL.
(540) SMAKI DOBREJ REKLAMY
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze, a zwłaszcza: cukierki,
karmelki, pralinki, czekolada, czekoladki, bombonierki, słodycze do
dekoracji choinek, słodycze w polewie czekoladowej, batony, wafle,
ciastka, lizaki, dropsy, żelki, drażetki, pierniki, guma do żucia, miód,
galaretki, galaretki w czekoladzie i w polewie, jadalne ozdoby do
dekoracji, herbaty, cukier, przekąski na bazie zbóż, przekąski na ba‑
zie ryżu, chrupki serowe, przekąski z kukurydzy wyżej wymienione
towary z naniesionymi tekstami reklamowymi, znakami towarowy‑
mi, z naniesionym logo, 35 usługi prowadzenia sklepu, hurtowni
wielobranżowej, sklepu wysyłkowego, tele‑sklepu i sklepu inter‑
netowego dla sprzedaży biszkoptów, batonów, ciastek ryżowych,
herbatników, herbatników w czekoladzie, owoców w czekoladzie
i w polewie, rodzynek w czekoladzie, orzechów laskowych w cze‑
koladzie i w polewie, orzeszków arachidowy w czekoladzie i w po‑
lewie, rodzynek w czekoladzie, galaretek owocowych‑cukierków,
wyrobów cukierniczych i słodyczy a zwłaszcza: cukierki, karmelki,
pralinki, czekolada, czekoladki, bombonierki, słodycze do dekoracji
choinek, słodycze w polewie czekoladowej, batony, wafle, ciastka,
lizaki, dropsy, żelki, drażetki, pierniki, guma do żucia, miód, galaret‑
ki, galaretki w czekoladzie i w polewie, jadalne ozdoby do dekoracji,
herbaty, cukier, przekąski na bazie zbóż, przekąski na bazie ryżu,
chrupki serowe, przekąski z kukurydzy, wody mineralne i napoje
bezalkoholowych, kosze upominkowych ze słodyczami, kosze upo‑
minkowych ze słodyczami, winem, herbatą, zestawy słodyczy, prze‑
twory owocowe, usługi prowadzenia sklepu, sklepu wysyłkowego,
tele‑sklepu, sklepu internetowego poprzez stronę WWW z wyżej
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wymienionymi towarami z naniesionym logo, napisami reklamo‑
wymi, znakami towarowymi bezpośrednio na towarze lub opako‑
waniu, usługi w zakresie reklamy: usługi agencji reklamowej, pro‑
dukcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, internetowych,
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogło‑
szeń reklamowych, wynajmowanie miejsca i czasu na umieszczanie
ogłoszeń reklamowych na nośnikach reklamowych i we wszystkich
środkach przekazu również w Internecie, organizacja pokazów
i wystaw reklamowych i handlowych, wypożyczanie materiałów
reklamowych, organizowanie kampanii reklamowych i poszczegól‑
nych elementów tych kampanii, usługi reklamowe polegające na
projektowaniu i nadzorowaniu wykonaniu przedmiotów służących
reklamie oraz przedmiotów z naniesionymi bezpośrednio na nich
lub ich opakowaniach znakami towarowymi, napisami reklamowy‑
mi, logo, opracowywanie strategii marketingowej dla produktów
i usług.

(111) 316605
(220) 2018 07 05
(210) 487885
(151) 2019 01 15
(441) 2018 08 13
(732) Şölen Çikolata Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
Gaziantep, TR.
(540) OZMO
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, brązowy, niebieski, czerwony,
pomarańczowy, zielony, ciemnoniebieski, ciemnobrązowy
(531) 01.15.11, 04.05.05, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao i kawa nienaturalna, ryż, tapioka
i sago, mąka i preparaty zbożowe, chleb, paszteciki, cukier, miód, me‑
lasa, drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przy‑
prawy), przyprawy korzenne, lód, wyroby cukiernicze, czekolady,
ciasteczka, krakersy, wafelki, mleczne wyroby czekoladopodobne,
tarty, ciasto na wypieki, czekolady i wyroby cukiernicze z karmelem,
gumy do żucia, lody, lód przekąski na bazie zbóż, kukurydza prażona
(popcorn), owies łuskany, chipsy kukurydziane, płatki śniadaniowe,
pszenica przetworzona do spożycia przez ludzi, jęczmień gnieciony
do spożycia przez ludzi, owies przetworzony do spożycia przez ludzi,
żyto przetworzone do spożycia przez ludzi.
(111) 316606
(220) 2018 07 05
(210) 487902
(151) 2019 02 12
(441) 2018 09 24
(732) ANGITIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) FDM NEURO
(510), (511) 41 organizowanie konferencji, organizacja konferencji
edukacyjnych, prowadzenie konferencji edukacyjnych, organizo‑
wanie spotkań i konferencji, konferencje (organizowanie i prowa‑
dzenie-), organizowanie i obsługa konferencji, przygotowywanie,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie konfe‑
rencji, wystaw i konkursów, organizowanie konferencji i sympozjów
w dziedzinie nauk medycznych, usługi doradcze i informacyjne
związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem
konferencji, kongresy (organizowanie i prowadzenie-), prowadzenie
seminariów i kongresów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
kongresów i sympozjów, organizowanie seminariów i kongresów
o tematyce medycznej, organizacja szkoleń, kursy szkoleniowe,
wynajmowanie nagranych szkoleń, zapewnianie szkoleń online,
prowadzenie warsztatów [szkolenia], wypożyczanie materiałów
szkoleniowych, publikowanie podręczników szkoleniowych, orga‑
nizowanie programów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szko‑
leń, usługi instruktażowe i szkoleniowe, produkcja szkoleniowych
filmów wideo, zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych,
usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, usługi szkoleniowe
w zakresie sportu, kursy szkoleniowe związane z medycyną, kur‑
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sy szkoleniowe z zakresu zdrowia, usługi edukacyjne i szkolenio‑
we związane ze sportem, usługi szkoleniowe w zakresie zdrowia
i bezpieczeństwa, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych
i ich leczenia, usługi szkoleniowe w zakresie utrzymywania dobrej
kondycji fizycznej, usługi szkoleniowe lub edukacyjne w dziedzinie
life coachingu, usługi edukacyjne i szkoleniowe odnoszące się do
służby zdrowia, prowadzenie sesji szkoleniowych on‑line związa‑
nych ze sprawnością fizyczną, nauczanie w dziedzinie osteopatii,
usługi edukacji medycznej, doradztwo w zakresie szkoleń medycz‑
nych, publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny
medycyny, publikacja i wydawanie prac naukowych związanych
z technologią medyczną, publikacja czasopism, publikacja broszur,
usługi publikacji, publikacje multimedialne, publikowanie elektro‑
niczne, publikowanie podręczników, publikowanie dokumentów,
publikowanie ulotek, wydawanie publikacji medycznych, publika‑
cja i redagowanie książek, udostępnianie publikacji on‑line, publi‑
kacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikowanie prac
naukowych związanych z technologią medyczną, publikowanie
książek i czasopism elektronicznych w systemie on‑line.

(111) 316607
(220) 2018 08 01
(210) 488896
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) OLEŚ MICHAŁ P.P.H.U OLI, Hanusek, PL.
(540) OLISEW
(510), (511) 7 maszyny szwalnicze przemysłowe i ich części, auto‑
maty szwalnicze . maszyny i urządzenia szwalnicze, maszyny do
cięcia tkanin, maszyny do szycia, maszyny do zdobienia tekstyliów,
35 usługi w zakresie skupu maszyn, obejmujące maszyny szwalni‑
cze przemysłowe i ich części, automaty szwalnicze, usługi w zakresie
prowadzenia punktów sprzedaży, także w sieci Internet, oferujących
maszyny szwalnicze przemysłowe i ich części, automaty szwalnicze,
maszyny do szycia, maszyny hafciarskie, urządzenia tnące, nożyce
i noże krojcze, podklejarki, urządzenia prasowalnicze, dziurkarki, gu‑
zikarki, prasy, manekiny krawieckie, usługi importu i export maszyn
szwalniczych przemysłowych oraz automatów szwalniczych.
(111) 316608
(220) 2018 09 04
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 22
(732) FILIPOWICZ ROBERT, Warszawa, PL.
(540) PHARMACY LABORATORIES
(540)

(210) 490093

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 suplementy diety.
(111) 316609
(220) 2017 10 27
(151) 2018 06 05
(441) 2018 02 12
(732) KROLLIK ADAM, Tarnowskie Góry, PL.
(540) AGENCJA PRACY ZA GRANICĄ FachWork
(540)

(210) 478307

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, mar‑
keting, dystrybucja, oferowanie, reklama i sprzedaż usług szkolenio‑
wych, edukacyjnych, doradztwo w zakresie prowadzenia działalno‑
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem
i zasobami ludzkimi, doradztwo w zakresie zarządzania projektami,
doradztwo biznesowe, sprzedaż materiałów budowlanych, sprzedaż
odzieży, w tym roboczej, rekrutacja i pośrednictwo pracy, rekruta‑
cja personelu wykwalifikowanego i nie wykwalifikowanego, agencja
zatrudnienia, dorywcze i stałe usługi personelu fachowego, biura
pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie zarządzania persone‑
lem, opracowywanie CV i życiorysów dla osób trzecich, outsourcing
[doradztwo biznesowe], 37 budowa i naprawa magazynów, budow‑
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nictwo, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań,
murarstwo, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne,
wynajem koparek, wynajem sprzętu budowlanego, usługi dekar‑
skie, rozbiórka budynków, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn,
41 nauczanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, semina‑
riów, organizowanie i prowadzenie pracowni, warsztatów, szkoleń,
kursów, usługi edukacyjne, wydawanie i publikowanie czasopism
w formie drukowanej, poradników zawodowych, newsletterów,
tworzenie i publikowanie materiałów multimedialnych, doradztwo
zawodowe, usługi przekwalifikowanie zawodowego.

(111) 316610
(220) 2016 10 27 K
(210) 489145
(151) 2019 02 19
(441) 2018 11 05
(732) Plamil Foods Limited, Folkestone, GB.
(540) SO FREE
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, czekolada, przyprawy.
(111) 316611
(220) 2018 06 22
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) HOMAN KATARZYNA KAHA, Warszawa, PL.
(540) Ice‑ Cool
(540)

(210) 487454

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodowe, rola‑
dy lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone jako lody, lody sorbetowe,
desery z udziałem lodów, lody w proszku, galaretki owocowe jako
słodycze, ciasta, ciastka ciasta mrożone, jadalne ozdoby do ciast i lo‑
dów, wyroby cukiernicze, sosy do deserów w tym do lodów napoje
mrożone na bazie czekolady, herbaty, kakao lub kawy.
(111) 316612
(220) 2018 06 14
(210) 487108
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 06
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) APPETITA GRUBO MIELONE
(510), (511) 30 przyprawy.
(111) 316613
(220) 2018 06 13
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) WIECZOREK ANNA, Kraków, PL.
(540) BOBO CAFÉ
(540)
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(540)

Kolor znaku: czarny, ciemnoróżowy
(531) 08.01.18, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 lody, sorbety, wyroby cukiernicze, 35 administrowa‑
nie przedsiębiorstwami, organizowanie przedsiębiorstw, tworzenie
sieci franchisingowych i zarządzanie takimi sieciami, usługi sprze‑
daży lodów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, lodziarnie,
wynajem lodówek, wynajem urządzeń mroźniczych.
(111) 316615
(220) 2018 06 14
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 06
(732) KOBYLIŃSKI NORBERT, Białystok, PL.
(540) MADE OF NATURE MĄDROŚĆ NATURY
(540)

(210) 487120

Kolor znaku: szary, fioletowy, niebieski, jasnoniebieski
(531) 24.17.08, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
artykułów kosmetycznych, artykułów spożywczych, artykułów lecz‑
niczych, odzieży i obuwia, usługi sklepów online i stacjonarnych
w zakresie sprzedaży artykułów kosmetycznych, artykułów spożyw‑
czych, artykułów leczniczych, odzieży i obuwia, pokazy towarów,
promocja sprzedaży (dla osób trzecich) i usługi reklamowe w dziedzi‑
nie promocji i sprzedaży, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rozpowszechnianie [dystrybucja] próbek [promowanie towarów],
dystrybucja materiałów reklamowych [ulotki, materiały drukowane,
próbki], organizacja wystaw i konkursów w celach komercyjnych lub
reklamy, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej.
(111) 316616
(220) 2018 06 14
(210) 487118
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 06
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) Appetita GRUBO MIELONE
(540)

(210) 487040

Kolor znaku: fioletowy, czerwony, biały, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 przyprawy.
Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 11.03.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 edukacja: przedszkolna, sportowa, w zakresie świa‑
domości ruchowej, kształcenie ruchowe dla dzieci w wieku przed‑
szkolnym, świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą,
usługi edukacyjne, 43 dostarczanie posiłków do bezpośredniego
spożycia, porady dotyczące przepisów kulinarnych, usługi: cateringu
zewnętrznego, doradcze w dziedzinie kateringu obejmującego żyw‑
ność i napoje, kateringowe dla placówek edukacyjnych, kateringowe
w zakresie zaopatrzenia w żywność .
(111) 316614
(220) 2018 06 14
(210) 487123
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) ŚWIADEK TOMASZ PIZZERIA HALLO PIZZA, Kraków, PL.
(540) LODOVE

(111) 316617
(220) 2014 03 17
(210) 426090
(151) 2018 12 14
(441) 2014 07 07
(732) LAGUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) FAST
(510), (511) 6 metalowe okucia do drzwi, metalowy osprzęt do drzwi,
metalowe kształtowniki i profile do drzwi, metalowe rolki i prowad‑
nice do okien, metalowe rolki i prowadnice do drzwi przesuwnych,
metalowe rolki i prowadnice do okien przesuwnych, szyny metalo‑
we do drzwi przesuwnych, uchwyty metalowe, zawiasy, 20 systemy
drzwi przesuwnych, szafy drewniane i metalowe do zabudowy indy‑
widualnej, drzwi do szaf drewniane i niemetalowe do zabudowy in‑
dywidualnej, w tym drzwi przesuwne, okucia do mebli niemetalowe,
osprzęt niemetalowy do drzwi, okien oraz mebli, meble, w tym me‑
ble skrzyniowe, meble kuchenne, meble biurowe, gabloty, komody,
kontuary, pulpity, kredensy, regały, osprzęt niemetalowy do mebli,
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35 sprzedaż hurtowa i detaliczna mebli, osprzętu do mebli, szaf i ele‑
mentów konstrukcyjnych mebli i drzwi oraz osprzętu metalowego
i niemetalowego do mebli i drzwi.

(111) 316618
(220) 2014 03 17
(210) 426137
(151) 2018 12 15
(441) 2014 07 07
(732) WIELKOPOLSKA GILDIA ROLNO‑OGRODNICZA SPÓŁKA
AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) świeże, zdrowe, wielkopolskie
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 oferowanie w mediach produktów dla handlu deta‑
licznego, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama.
(111) 316619
(220) 2018 06 14
(210) 487117
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) KOELNER RAWLPLUG IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) RAWLPLUGS
(540)

(531) 14.03.02, 14.03.03, 27.05.01
(510), (511) 7 wymienne torby papierowe do odkurzaczy, torby
z tworzyw sztucznych do odkurzaczy, elektryczne otwieracze do pu‑
szek, 8 torby na narzędzia [wyposażone], torby na narzędzia przypi‑
nane do pasów na narzędzia, scyzoryki z wielofunkcyjnymi końców‑
kami, scyzoryki, otwieracze do puszek [nieelektryczne], 9 kodowane
karty upominkowe i lojalnościowe, głośniki, etui na telefony komór‑
kowe, etui na kalkulatory podręczne, etui na cyfrowe odtwarzacze
mediów, tablety, klawiatury do tabletów, ładowarki, myszki kompu‑
terowe, podkładki pod myszki, notesy elektroniczne, słuchawki, etui
na płyty dvd, etui na urządzenia do magazynowania danych, przy‑
rządy do mierzenia długości, pamięć USB [pendrive], banki energii,
urządzenia i przyrządy radiowe, długopisy elektroniczne, długopisy
do ekranu dotykowego, elektroniczne pióra [ekranopisy], odzież
chroniąca przed urazami, odzież ognioodporna, ochronna odzież
termiczna chroniąca przed wypadkami lub urazami, mobilne odbior‑
niki danych, urządzenia do przetwarzania danych, nośniki do prze‑
chowywania danych, urządzenia sterujące oświetleniem, 11 latarki,
lampki do czytania, latarki długopisowe, oświetlenie dekoracyjne,
oświetlenie do celów bezpieczeństwa, oświetlenie awaryjne, 14 bre‑
loczki do kluczy z metali nieszlachetnych, wisiorki do kluczy, zegary
i zegarki, 16 papier i wyroby z papieru, materiały szkoleniowe i re‑
klamowe, w tym mapy naścienne, obrazy, filmy, książki, czasopisma
i ulotki, torby z tworzyw sztucznych do pakowania, torby papierowe
do pakowania, etui do przyborów do pisania, karty upominkowe,
kalendarze, bloczki do zapisywania, bloczki karteczek samoprzylep‑
nych [artykuły biurowe], notesy, teczki na dokumenty, worki i torby
papierowe, podstawki do długopisów i ołówków, zestawy długopi‑
sów i ołówków, karty lojalnościowe, podstawki pod szklanki z tek‑
tury, podstawki papierowe, 18 teczki i aktówki, torby przenośne,
torby uniwersalne, portfele, plecaki, etui na karty [wyroby skórzane],
etui na wizytówki, torebki na biodra [nerki], mieszki, portfeliki, paski
skórzane [inne niż odzież], torby na zakupy, torby plażowe, zestawy
podróżne [wyroby skórzane], futerały na dokumenty, 20 meble, po‑
jemniki niemetalowe do składowania i transportu, pojemniki opako‑
waniowe wykonane głównie z tworzyw sztucznych, balony reklamo‑
we nadmuchiwane powietrzem, przenośne stelaże wystawowe na
reklamy, szyldy reklamowe z tworzyw sztucznych, skrzynki narzę‑
dziowe niemetalowe, 21 kubki, otwieracze do butelek, przybory ku‑
chenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, termoizolacyjne
pojemniki na żywność, podstawki z tworzyw sztucznych pod szklan‑
ki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 puzzle mozaikowe, gry,
zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki imitujące przedmioty uży‑
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wane przez dorosłych w życiu codziennym, 30 herbata, kawa, wy‑
roby cukiernicze, batony zbożowe i energetyczne, cukierki, batony,
gumy do żucia, 32 napoje izotoniczne, napoje energetyzujące, soki,
woda, 35 organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, doradztwo,
konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, usłu‑
gi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu telewizji, radia, pocz‑
ty i Internetu, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez
marketingowych na rzecz osób trzecich, 37 nadzór budowlany, in‑
formacja, doradztwo i konsultacje w zakresie budownictwa ogólne‑
go, przemysłowego i użyteczności publicznej, usługi remontowe,
naprawcze, konserwacyjne, usługi instalacyjne, 41 edukacja i szko‑
lenia, publikacja periodyków, czasopism i książek technicznych, wy‑
pożyczanie filmów dydaktycznych i reklamowych, edukacja i szko‑
lenie personelu firm trzecich w dziedzinie przemysłu, budownictwa
i handlu, usługi w zakresie pokazów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, 42 usługi projektowania, usłu‑
gi w zakresie opiniowania i doradztwa organizacyjno‑technicznego
w budownictwie, badania techniczne oraz ekspertyzy inżynieryjne,
prowadzenie badań i dokonywanie analiz w dziedzinie konstrukcji
technicznych i mechanicznych.

(111) 316620
(220) 2018 06 14
(210) 487110
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 06
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) ZŁOCISTA
(510), (511) 30 przyprawy.
(111) 316621
(220) 2018 06 28
(210) 487657
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) ELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nidzica, PL.
(540) ELDA
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.02, 26.01.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 wozy paszowe, 11 cysterny, cysterny będące urządze‑
niami sanitarnymi, 12 cysterny, samochody cysterny, przyczepy do
cystern, 37 malowanie i lakierowanie, lakierowanie, montaż i napra‑
wę układów ABS, naprawa i modernizacja cystern, wynajem wozów
paszowych, naprawa pojazdów, wynajem cystern, naprawa wozów
paszowych, modernizacja silosów, naprawa i modernizacja cystern
do przewozu materiałów niebezpiecznych, 39 wypożyczanie cy‑
stern, transport cysternami, 40 obróbka metali, obróbka mechanicz‑
na metalu, spawanie, śrutowanie.
(111) 316622
(220) 2018 06 26
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) POPŁAWSKI ALBIN, Wrocław, PL.
(540) BONJO
(540)

(210) 487569

(531) 26.15.09, 27.05.01
(510), (511) 28 klocki [zabawki].
(111) 316623
(220) 2018 06 25
(210) 487529
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) GROMEK‑SIECZKOWSKA KATARZYNA AKADEMIA
SPORTOWEJ PRZYGODY, Warszawa, PL.
(540) AKADEMIA SPORTOWEJ PRZYGODY www.akademia.org.pl
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(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 18.03.02, 18.03.23, 01.03.02, 01.03.13, 01.15.11, 26.01.01,
26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenie sportowe, zajęcia sportowe, usługi sporto‑
we, szkolenia sportowe, edukacja sportowa, obozy sportowe, sport
i fitness, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawo‑
dów sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, organizowa‑
nie zajęć sportowych i zawodów sportowych, przeprowadzanie im‑
prez sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie
zajęć sportowych i imprez sportowych, przygotowywanie imprez
sportowych, organizowanie zawodów sportowych i imprez spor‑
towych, udostępnianie sprzętu sportowego, dostarczanie sprzętu
sportowego, produkcja imprez sportowych, organizowanie konkur‑
sów sportowych, produkcja konkursów sportowych, organizacja
imprez sportowych, organizowanie zawodów sportowych, wynajem
sprzętu sportowego, nauczanie pływania, udostępnianie obiektów
i sprzętu pływackiego, szkolenia żeglarskie, organizacja zawodów
żeglarskich.
(111) 316624
(220) 2018 06 25
(210) 487527
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) GUZNAR MAŁGORZATA ELŻBIETA, Wrocław, PL.
(540) Milowe
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, 41 usługi eduka‑
cyjne.
(111) 316625
(220) 2015 02 10
(210) 438803
(151) 2018 12 20
(441) 2015 05 25
(732) LA VITTA ACADEMY OF BEAUTY, Laski, PL.
(540) PHARMAVITTA
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy, organizowanie targów
i wystaw handlowych, informacja handlowa, pokazy towarów, pro‑
mocja sprzedaży, 41 prowadzenia i organizowania kursów, pokazów,
szkoleń, konferencji, kongresów w zakresie branży kosmetycznej,
usługi klubów fitness, 44 usługi w zakresie prowadzenia klinik ko‑
smetycznych, usługi w zakresie prowadzenia salonów kosmetycz‑
nych, salonów piękności, solarium, usługi związane z odnową biolo‑
giczną, usługi fryzjerskie.
(111) 316626
(220) 2015 04 08
(210) 441187
(151) 2018 12 14
(441) 2015 07 20
(732) GADOMSKA KATARZYNA, Łódź, PL.
(540) TamTu
(510), (511) 28 gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystaliczny‑
mi, gry przenośne, gry, automaty do gier.
(111) 316627
(220) 2015 11 06
(210) 448950
(151) 2018 11 16
(441) 2016 02 15
(732) MULTEXIM OPOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) Pierogarnia Staropolska
(540)

(531) 07.01.13, 27.05.01

Nr 4/2019

(510), (511) 29 potrawy na bazie mięsa, potrawy na bazie ryb, potra‑
wy na bazie owoców, potrawy na bazie warzyw, potrawy na bazie
grzybów, 30 ciasta, mięso w cieście, ciasta mączne, ciasto na ciastka,
żywność na bazie maki, pierogi, pierogi mrożone, knedle, pierogi
ruskie jako wyroby kulinarne gotowe, częściowo gotowe i mrożo‑
ne, herbata, napoje na bazie herbaty, herbata mrożona, herbatniki,
kanapki, napoje na bazie kawy, makaron nitki, makaron paski, ma‑
karon rurki, makaroniki, makarony, produkty z maki mielonej, sosy
do mięsa, mrożony jogurt, naleśniki, napoje czekoladowe z mlekiem,
napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na
bazie czekolady, napoje na bazie kakao, galaretki owocowe, paszte‑
ciki, pierożki ravioli, pizze, placki, sosy z pomidorów, mąka pszenna,
ryż, mąka sojowa, sos sojowy, sorbety, sosy, sosy sałatkowe, spaghet‑
ti, 35 eksport, import, reklama i zgrupowanie na rzecz osób trzecich
różnych towarów jak artykuły spożywcze, warzywa, owoce i grzyby
przerobione na wszelkie sposoby oraz wyroby i potrawy na ich ba‑
zie, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, wszelkie napoje,
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i hurtowo lub detalicz‑
nie kupować w dużym sklepie wielobranżowym lub supermarke‑
cie, składzie fabrycznym, celnym lub outsourcingowym, w ofercie
bezpośredniej i sprzedaży internetowej, organizowanie pokazów
i wystaw handlowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, repre‑
zentowanie interesów osób trzecich, zwłaszcza w zakresie zawie‑
rania kontraktów i wprowadzania na rynek określonych towarów,
pomoc handlowa w zakresie organizowania i prowadzenia przed‑
siębiorstwa również świadczona w ramach umowy franchisingowej,
agencja reklamowa, obsługa logistyczna w tej klasie, a mianowicie
usługi biznesowe w zakresie planowania, zarządzania, projektowa‑
nia i wsparcia działalności gospodarczej zamówień, zakupów, zapa‑
sów, magazynowania, dystrybucji, transportu, obsługi klienta, usługi
doradcze w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami
gastronomicznymi, pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu przed‑
siębiorstwami handlowymi, gastronomicznymi, tworzenie sieci
franchisingowych i zarządzanie takimi sieciami, usługi reklamowe,
organizacja i uruchamianie sieci gastronomicznych, 43 usługi ba‑
rowe, bary szybkiej obsługi, kafeterie, kawiarnie, restauracje, usługi
dotyczące posiłków restauracyjnych, restauracje samoobsługowe,
snack‑bary, stołówki, pensjonaty, hotele, usługi cateringowe, zaopa‑
trywanie w żywność.

(111) 316628
(220) 2016 06 20
(151) 2018 11 20
(441) 2016 11 07
(732) International Tobacco PLC, Londyn, GB.
(540) BRAND
(540)

(210) 458062

(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 34 tytoń, surowy i przetworzony, wyroby tytoniowe,
papierosy, cygaretki, artykuły dla palaczy, zapałki, tytoń do fajek
wodnych, fajki, tabaki i tytoń, zioła do palenia, tabaka, bloczki bibuł‑
ki papierosowej, ustniki do papierosów i cygar z bursztynu, cygara,
gilotynki do cygar, cygarnice, cygarniczki, przybory do czyszczenia
fajek, stojaczki na fajki, filtry do papierosów, zbiorniki na gaz do
zapalniczek, papier higroskopijny do fajek, humidory, kamienie do
zapalniczek, zapalniczki dla palaczy tytoniu, bibułka papierosowa,
bloczki bibułki do papierosów, filtry do papierosów, kieszonkowe
przyrządy do skręcania papierosów, ustniki papierosów, papiero‑
śnice, pojemniki na zapałki, popielniczki dla palaczy, spluwaczki
dla żujących tytoń, środki aromatyzujące do tytoniu, inne niż olejki
eteryczne, tabakierki, pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń, ustniki
do cygar, ustniki do cygarniczek, ustniki papierosów, waporyzatory
dla palaczy, woreczki na tytoń, zbiorniczki z gazem do zapalniczek,
zapalniczki dla palaczy tytoniu, pudełka na zapałki, zioła do palenia,
tytoń do żucia.
(111) 316629
(220) 2017 05 11
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 06
(732) GMINA MIEJSKA KRAKÓW, Kraków, PL.

(210) 471506

Nr 4/2019
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(540)
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, żółty, biały
(531) 24.01.05, 24.01.09, 03.07.02, 24.09.02, 07.01.01, 29.01.14
(510), (511) 6 wyroby z metali nieszlachetnych i ich stopów, w tym
biżuteria, sztućce, breloczki, pieczęcie, emblematy, figurki z metali
nieszlachetnych, klucze, pojemniki metalowe w tym pudełka meta‑
lowe, emblematy do pojazdów metalowe, 9 automaty biletowe,
dyski do rejestracji danych, dyski kompaktowe, w tym audio‑wideo
oraz komputerowe w tym CD–ROM, CD‑RW, dyski magnetyczne,
magnetyczne nośniki danych, dyski obliczeniowe, dyski optyczne,
filmy (błony) naświetlone, karty magnetyczne, nagrane dyski kom‑
paktowe (audio‑video), nagrania, kasety magnetofonowe i video,
diapozytywy, pamięci komputerowe, nośniki danych w postaci pa‑
mięci komputerowej, wydawnictwa elektroniczne, 14 breloczki do
kluczy ozdobne, monety i medale okolicznościowe, spinki do kra‑
watów, figurki z metali szlachetnych, emblematy z metali szlachet‑
nych, pudełka z metali szlachetnych, 16 Wyroby do pakowania
i przechowywani, dekoracyjne, biurowe oraz piśmiennicze z papie‑
ru i kartonu, afisze, plakaty, akwarele, albumy, artykuły biurowe,
atlasy, bilety, w tym bilety komunikacji miejskiej, broszury, chorą‑
giewki papierowe, czasopisma, druki, dzienniki, emblematy papie‑
rowe, etykiety nie z materiału tekstylnego, foldery, folie z tworzyw
sztucznych do pakowania, formularze, fotografie, gazety, grafiki,
kalendarze, karty pocztowe, katalogi, koperty, komiksy, książki, ma‑
gazyny, mapy geograficzne, materiały drukowane, materiały pi‑
śmienne, nalepki reklamowe, nalepki, notatniki, notesy, odbitki fo‑
tograficzne, odbitki kserograficzne, odbitki (skany), odbitki (slajdy),
plany, pocztówki, przewodniki, przybory do pisania, publikacje,
ramki na fotografie, reprodukcje graficzne, rozkłady i repertuary go‑
dzinowe, skrypty, sztandary papierowe, szyldy z papieru lub z tek‑
tury, śpiewniki, tablice i arkusze ogłoszeniowe z papieru lub z tektu‑
ry, torby do pakowania z papieru, wydawnictwa kartograficzne
w zakresie map, atlasów i przewodników, wydawnictwa papierowe,
wyroby papiernicze i introligatorskie, zakładki do książek, znaczki
pocztowe, 18 Wyroby galanteryjne ze skóry i imitacji skór, pudełka
ze skóry lub imitacji skóry, sakwy ze skóry lub imitacji skóry, laski,
parasole i parasolki, pokrowce na parasole, walizki, torby, w tym tor‑
by na zakupy, torby nie zawarte w innych klasach, smycze, plecaki,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 35 usługi agencji informacji
handlowej, informacja o działalności gospodarczej i handlowej, do‑
radztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
w tym w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospo‑
darczej, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, do‑
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go‑
spodarczej, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjonowania
towarów i usług dla osób trzecich, public relations, kreowanie wize‑
runku firm, usług, towarów i gminy, usługi w zakresie reklamy, mia‑
nowicie: rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych,
takich jak: ulotek, prospektów, druków, próbek i innych gadżetów
reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, przygotowy‑
wanie reklam prasowych, reklama billboardowa, reklama za po‑
średnictwem sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, re‑
klamy radiowe, reklamy telewizyjne, uaktualnianie materiału
reklamowego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, nośników reklamowych
i miejsc na umieszczanie ogłoszeń reklamowych, usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, organizowanie dystrybucji materiałów
promocyjnych, nadruków na towary i opakowania, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
gospodarcza gminy i podmiotów powiązanych z gminą, w tym: pro‑
mocja sprzedaży, promocja rękodzielnictwa oraz towarów i usług
lokalnych, promowanie rolnictwa ekologicznego oraz jego produk‑
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tów w szczególności produktów regionalnych, promowanie wyro‑
bów sztuki regionalnej, usługi promocji w zakresie imprez rozryw‑
kowych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych,
sportowych, historycznych, patriotycznych, rocznicowych oraz
usług promocji Miasta organizowane lub współorganizowane przez
Miasto, usługi promocji w zakresie wydawnictw i nagrań na kase‑
tach i płytach CD/DVD oraz innych formach przekazu elektronicz‑
nego, usługi promocji w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach
i płytach CD/DVD oraz innych formach przekazu elektronicznego
w celu promocji Miasta i gminy, organizowanie giełd, aukcji i wy‑
staw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie pokazów
i wystaw towarów i usług, organizowanie targów handlowych i re‑
klamowych, nadzór, zarządzanie i administrowanie wystawami,
giełdami, aukcjami pokazami, targami i konkursami, organizowanie
i prowadzenie przetargów, usługi przedstawicielskie na rzecz pod‑
miotów gospodarczych, współpraca z podmiotami gospodarczymi
w zakresie wytwarzania produktów regionalnych, oferowanie do
sprzedaży i sprzedaż produktów żywnościowych, produktów deko‑
racyjnych, odzieży, nakryć głowy, obuwia, pamiątek, upominków,
gadżetów o charakterze reklamowym, flag, sztandarów i propor‑
ców reklamowych, bielizny stołowej, biżuterii, książek, albumów
i innych wydawnictw papierowych i elektronicznych, wyrobów pa‑
pierniczych i introligatorskich, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, fi‑
gurek, breloków, ciupag, także jako produkty lokalne, regionalne
lub towary promujące miasto i gminę, w sklepach detalicznych, hur‑
towniach, na targach, w drodze sprzedaży wysyłkowej, w drodze
sprzedaży z użyciem środków telekomunikacyjnych i informatycz‑
nych, także poprzez sieć komputerową, projektowanie materiałów,
ogłoszeń, gadżetów i upominków reklamowych, 36 dzierżawa nie‑
ruchomości, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wy‑
najem nieruchomości biurowych, zarządzanie i nadzór nad mająt‑
kiem gminnym oraz nad majątkiem podmiotów powiązanych
z gminą, analizy i ekspertyzy finansowe, doradztwo i informacja fi‑
nansowa, w tym pomoc w ocenie zdolności kredytowej jednostek
powiązanych z samorządem gminnym, inwestycje kapitałowe,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne poprzez organizowanie
giełd, aukcji, wystaw, konkursów, koncertów, spektakli, bali, semi‑
nariów, zjazdów i innych imprez, izby rozrachunkowe, 39 transport,
informacja o transporcie, usługi kierowców, transport kolejowy, wy‑
pożyczanie kontenerów magazynowych, wynajmowanie magazy‑
nów, organizowanie wycieczek, usługi osób towarzyszących po‑
dróżnym, usługi pilotów wycieczek, pilotowanie, rezerwowanie
miejsc na podróże, transport podróżnych, wypożyczanie pojazdów,
przenoszenie i przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezer‑
wacja podróży, rezerwacja transportu, transport rzeczny, transport
samochodowy, transport statkami, spacerowe rejsy statkami, wy‑
najmowanie statków, rejsy statkami wycieczkowymi, pośrednictwo
w transporcie, rezerwacja transportu, transport kolejowy, transport
pasażerski, transport podróżnych, organizowanie wycieczek, orga‑
nizowanie wycieczek morskich, organizowanie wycieczek tury‑
stycznych, organizowanie wycieczek ze zwiedzaniem, organizowa‑
nie, rezerwacja i planowanie wycieczek, wypraw i wycieczek
krajoznawczych, organizowanie wycieczek z przewodnikiem, wy‑
pożyczanie samochodów, wypożyczanie autokarów, wypożyczanie
wagonów kolejowych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur podróży,
turystyka [zwiedzanie], usługi agencji rezerwującej wycieczki ze
zwiedzaniem, usługi przewodników turystycznych, usługi planowa‑
nia podróży, usługi rezerwacyjne dla wycieczek, informacja tury‑
styczna, 41 usługi w zakresie udzielania informacji o: edukacji, im‑
prezach rozrywkowych, imprezach kulturalnych, imprezach
naukowych, imprezach edukacyjnych, o organizowanych konferen‑
cjach, seminariach, zjazdach, przedstawieniach teatralnych, wysta‑
wach kulturalnych i edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wy‑
poczynku, działalność kulturalna w tym: usługi muzeów i bibliotek
oraz innych placówek upowszechniania kultury, usługi organizowa‑
nia, prowadzenia i realizacji spektakli, a także prowadzenia i obsługi
festiwali z dziedziny kultury, organizowanie i obsługa konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, uroczystości okolicz‑
nościowych, konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, konkur‑
sów piękności, organizowanie imprez rozrywkowych, artystycz‑
nych, naukowych, kulturalnych, rekreacyjnych, plenerowych,
organizowanie, prowadzenie i obsługa wystaw w celach kultural‑
nych i edukacyjnych, organizowanie balów, przyjęć i loterii, organi‑
zowanie i prowadzenie koncertów, rezerwacja miejsc na spektakle,
usługi dystrybucji biletów na wydarzenia rozrywkowe, usługi zwią‑
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zane z organizacją wypoczynku, działalność sportowa w tym orga‑
nizowanie zawodów sportowych, wypożyczanie sprzętu sportowe‑
go z wyjątkiem pojazdów, wynajmowanie stadionów, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, w tym wykonywanie fotore‑
portaży, pisanie tekstów innych niż reklamowych, publikacje elek‑
troniczne on‑line książek i periodyków, usługi wydawnicze, w tym
publikowanie książek i publikowanie tekstów innych niż teksty re‑
klamowe oraz wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, wypo‑
życzanie nagrań dźwiękowych, usługi edukacyjne w żłobkach,
przedszkolach i szkołach., 42 wzornictwo przemysłowe.

(111) 316630
(220) 2015 02 06
(151) 2018 12 14
(441) 2015 05 25
(732) SŁOŃSKA‑FLIS KATARZYNA, Warszawa, PL.
(540) ECOFASADA
(540)

(210) 438650

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materia‑
ły metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, drobne
wyroby żelazne, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, okucia me‑
talowe, okładziny metalowe budowlane, okładziny metalowe kon‑
strukcyjne, konstrukcje metalowe stosowane w budownictwie, kon‑
strukcje przenośne metalowe, konstrukcyjne elementy metalowe,
nity metalowe, okna metalowe osprzęt, okna skrzynkowe metalowe,
19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe
stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki prze‑
nośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, konstrukcje budowlane
niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, budowlane materiały
niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budow‑
nictwa, płyty niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa,
37 usługi budowlane, nadzór budowlany, budownictwo, budownic‑
two przemysłowe, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa,
instalowanie drzwi i okien, izolowanie budynków, nitowanie, stolar‑
stwo meblowe, tynkowanie.
(111) 316631
(220) 2018 03 01
(210) 482950
(151) 2018 09 05
(441) 2018 05 14
(732) GST AUTOMOTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) AUTONOVUM QUALITY CARS
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 17.02.01, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 działalność agencji importowo‑eksportowych, po‑
średniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, usługi sprzedaży
w detalu i przez Internet samochodów nowych i używanych, części
samochodowych, usługi komisu samochodowego, 37 usługi zwią‑
zane z czyszczeniem, naprawą, konserwacją, tankowaniem samo‑
chodów i motocykli oraz innych pojazdów mechanicznych, 39 ho‑
lowanie pojazdów mechanicznych, magazynowanie, wypożyczanie
i wynajmowanie pojazdów mechanicznych, pośrednictwo transpor‑
towe, przewóz ciężarówkami, transport samochodowy..
(111) 316632
(220) 2017 06 23
(210) 473295
(151) 2018 05 10
(441) 2017 11 27
(732) GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno, PL.
(540) MEDIJUANA
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, olejki do celów kosmetycznych,
kremy kosmetyczne, preparaty do prania, 5 białkowe suplementy
diety, preparaty farmaceutyczne, preparaty weterynaryjne, olejki
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lecznicze, leki pomocnicze do celów medycznych, środki uspokaja‑
jące, leki wzmacniające, guma do żucia do celów medycznych, diete‑
tyczna żywność przystosowana do celów medycznych, 9 publikacje
elektroniczne, do pobrania, kodowane karty magnetyczne, smart‑
fony, 25 T‑shirty, odzież, spodnie, obuwie, czapki, 29 oleje jadalne,
masło, mleko sojowe, nasiona, przetworzone, białko do celów kuli‑
narnych, zupy, 30 guma do żucia, napoje na bazie kakao, czekolada,
kawa, wyroby cukiernicze, przyprawy, 31 karmy i pasze dla zwierząt,
nasiona, rośliny, 32 esencje do produkcji napojów, napoje bezalko‑
holowe, napoje izotoniczne, piwo, 34 waporyzatory dla palaczy, do
stosowania doustnego, papierosy elektroniczne, ciekłe roztwory do
użytku w e‑papierosach, 35 usługi agencji importowo‑exportowych,
reklama, sprzedaż detaliczna i hurtowa środków farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych, telemarketing, 41 organizowanie
i prowadzenie konferencji, publikowanie on‑line elektronicznych
książek i czasopism, organizowanie i prowadzenie forów edukacyj‑
nych z udziałem osób, 42 badania w zakresie ochrony środowiska
naturalnego, prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych
dla osób trzecich, 44 sporządzanie leków recepturowych przez far‑
maceutów, sanatoria, usługi terapeutyczne, salony piękności, usługi
ogrodnicze.

(111) 316633
(220) 2017 08 15
(210) 475328
(151) 2018 12 20
(441) 2018 06 25
(732) JĘDRZEJEWSKI DARIUSZ, Kórnik, PL.
(540) HAMC
(510), (511) 18 torby, sakwy i kufry, wszystkie powyższe towary mo‑
cowane do motocykli, 25 odzież i obuwie, nakrycia głowy, rękawi‑
ce, chusty i bandany, wszystkie powyższe towary związane z jazdą
motocyklami, 41 usługi związane z popularyzowaniem jazdy moto‑
cyklami, usługi organizacji spotkań mających na celu konsolidację
środowiska miłośników jazdy motocyklami, usługi organizowania
klubów miłośników jazdy motocyklami, usługi organizowania zlotów
miłośników jazdy motocyklami, organizowanie działań promocyj‑
nych i informacyjnych o poszczególnych regionach kraju poprzez
organizowanie i prowadzenie imprez publicznych, konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, prezentacji, wystaw,
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizacja widowisk,
koncertów, festiwali, jarmarków, promowanie walorów turystycz‑
nych, przyrodniczych i historycznych regionu, usługi związane z or‑
ganizacją wypoczynku, organizowanie zawodów sportowych.
(111) 316634
(220) 2017 10 12
(210) 475718
(151) 2018 11 28
(441) 2018 07 02
(732) KLUB PIŁKARSKI GÓRNIK WAŁBRZYCH, Wałbrzych, PL.
(540) KS GÓRNIK WAŁBRZYCH 1946
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny, złoty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.24, 24.07.15, 24.07.23, 14.07.01,
05.07.02, 26.01.04, 26.03.01
(510), (511) 16 afisze, plakaty, kalendarze, bilety, broszury, etykiety
z papieru na butelki, materiały do pisania, 25 odzież, koszulki z krót‑
kim rękawem, kurtki, kurtki chroniące przed deszczem i wiatrem, sza‑
liki, czapki, nakrycia głowy, cylindry, skarpetki, odzież gotowa, 35 re‑
klama, reklama zewnętrzna, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
usług menadżerskie dla sportowców.
(111) 316635
(220) 2018 02 12
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) LAUNCH VALLEY LTD, Wolverhampton, GB.
(540) MARKETING MASTERCLASS

(210) 482297
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(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, usługi informacji biznesowej,
analizy biznesowe, biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, usługi
doradztwa biznesowego prowadzone za pośrednictwem Internetu,
badania rynku i analizy biznesowe, doradztwo biznesowe dotyczące
reklamy, doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo
w zakresie analizy biznesowej, doradztwo w zakresie marketingu biz‑
nesowego, doradztwo biznesowe w zakresie marketingu strategicz‑
nego, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi
doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego, usługi w zakresie
business intelligence‑analityki biznesowej, biznesowe oceny i wyce‑
ny w sprawach handlowych, usługi konsultacyjne i doradcze w dzie‑
dzinie strategii biznesowej, biznesowe usługi doradcze w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo i zarządzanie biz‑
nesowe w zakresie działalności marketingowej, usługi zarządzania
biznesowego w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, usługi doradztwa
w zakresie zarządzania biznesowego za pośrednictwem Internetu,
pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie zarządzania biz‑
nesowego, pomoc, usługi doradcze i konsultacje w zakresie analizy
biznesowej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego i orga‑
nizacji przedsiębiorstw, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakre‑
sie wprowadzania nowych produktów na rynek, usługi w zakresie
wywiadu rynkowego, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego,
usługi w zakresie wywiadu gospodarczego w odniesieniu do dzia‑
łalności gospodarczej, 41 szkolenia biznesowe, szkolenia biznesowe
przeprowadzane za pośrednictwem Internetu, usługi edukacji bizne‑
sowej, publikowanie podręczników dotyczących zarządzania bizne‑
sowego, zapewnianie kursów szkoleniowych na temat zarządzania
biznesowego, usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej,
usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej za pośrednic‑
twem Internetu, usługi edukacyjne wspomagane komputerowo
w dziedzinie zarządzania biznesowego, przeprowadzanie wywia‑
dów ze współczesnymi osobistościami w celach rozrywkowych,
przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami
w celach edukacyjnych, przeprowadzanie wywiadów ze współcze‑
snymi osobistościami za pośrednictwem Internetu.
(111) 316636
(220) 2018 03 01
(151) 2018 12 05
(441) 2018 07 23
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) D3
(540)

(210) 483001

Kolor znaku: niebieski, czerwony, zielony, pomarańczowy, żółty,
biały
(531) 03.09.02, 06.03.04, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.16, 29.01.15,
27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do twa‑
rzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka
do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty
kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do
ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgna‑
cji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, perfumy,
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do depila‑
cji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne, takie jak nie‑
lecznicze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała,
preparaty do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceu‑
tyczne, produkty lecznicze, preparaty witaminowe, minerały do celów
medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do ce‑

1181

lów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy die‑
ty, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty
ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do ce‑
lów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów me‑
dycznych, 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, che‑
miczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycznych,
preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecznicze, pre‑
paraty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia do celów
leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacnia‑
jące, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające po‑
ruszanie się, terapeutyczne plastry.

(111) 316637
(220) 2018 03 14
(210) 483480
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 09
(732) RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) AV OCULUS
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy ko‑
smetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemy‑
wania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty do
czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utleniona
do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszcza‑
jące, 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 ce‑
lów 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 antypoślizgo‑
we, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, chusteczki nasą‑
czone płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe
do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów ko‑
smetycznych, preparaty do golenia, mydło do golenia, kadzidełka, ka‑
dzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty ko‑
smetyczne 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 kwia‑
tów, 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 zapa‑
chowe, mleczka kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, mydła
przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust
w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfume‑
ryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetycz‑
ne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgna‑
cji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne, płyny
po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, pomadki, preparaty ko‑
smetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone de‑
tergentami, środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, to‑
niki 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 przystoso‑
wane do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne do ce‑
lów leczniczych, suplementy diety, maści do celów farmaceutycznych,
żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, medyczne,
odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych, pre‑
paraty farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homogeni‑
zowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana
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przystosowana do celów medycznych, produkty farmaceutyczne i we‑
terynaryjne, 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, pre‑
paraty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki odżywcze do
celów leczniczych, czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych, kap‑
sułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do
celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syro‑
py do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych,
środki do odkażania i opatrywania ran, środki bakteriobójcze i grzy‑
bobójcze, środki antyseptyczne, preparaty antyseptyczne po goleniu,
mydła dezynfekujące, mydła lecznicze.

(111) 316638
(220) 2018 03 14
(210) 483483
(151) 2018 11 20
(441) 2018 06 11
(732) RETINEA PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) PELPESEPT
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy ko‑
smetyczne, maski kosmetyczne, mydła, płyny do pielęgnacji włosów,
płyny do płukania ust do celów niemedycznych, płyny do przemy‑
wania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, preparaty do
czyszczenia protez zębowych, preparaty toaletowe, woda utleniona
do celów kosmetycznych, kosmetyki w formie żeli, żele oczyszcza‑
jące, 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 ce‑
lów 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 antypoślizgo‑
we, aromaty, antyperspiranty, barwniki kosmetyczne, chusteczki nasą‑
czone płynami kosmetycznymi, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty, mydła dezodoryzujące, ekstrakty kwiatowe
do perfum, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów ko‑
smetycznych, preparaty do golenia, mydło do golenia, kadzidełka, ka‑
dzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole do kąpieli, preparaty ko‑
smetyczne 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 kwia‑
tów, 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 zapa‑
chowe, mleczka kosmetyczne, preparaty do mycia, mydełka, mydła
przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust
w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfume‑
ryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetycz‑
ne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgna‑
cji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny kosmetyczne, płyny
po goleniu, pomady do celów kosmetycznych, pomadki, preparaty ko‑
smetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone de‑
tergentami, środki do czyszczenia zębów, talk, produkty toaletowe, to‑
niki 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 przystoso‑
wane do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne do ce‑
lów leczniczych, suplementy diety, maści do celów farmaceutycznych,
żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, medyczne,
odżywcze suplementy diety, płyny do celów farmaceutycznych, pre‑
paraty farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, żywność homogeni‑
zowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana
przystosowana do celów medycznych, produkty farmaceutyczne i we‑
terynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały
do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające,

Nr 4/2019

preparaty chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do
celów weterynaryjnych, preparaty chemiczno‑farmaceutyczne, pre‑
paraty diagnostyczne do celów medycznych, dodatki odżywcze do
celów leczniczych: czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych, kap‑
sułki na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do
celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, syro‑
py do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych,
środki do odkażania i opatrywania ran, środki bakteriobójcze i grzy‑
bobójcze, środki antyseptyczne, preparaty antyseptyczne po goleniu,
mydła dezynfekujące, mydła lecznicze.

(111) 316639
(220) 2018 06 29
(210) 487695
(151) 2018 12 19
(441) 2018 08 20
(732) ZWONARZ MICHAŁ CONCRETE ART, Gościejowice Małe, PL.
(540) Concrete Art
(510), (511) 19 beton, betonowe elementy budowlane, budowlane
płyty niemetalowe, budowlane materiały niemetalowe, płyty bu‑
dowlane niemetalowe, płyty cementowe, ściany (pokrycia niemeta‑
lowe), wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, cement,
cementowe (płyty-).
(111) 316640
(220) 2018 06 28
(210) 487663
(151) 2018 11 30
(441) 2018 08 06
(732) KRZEMIŃSKA MAGDALENA MAG‑DAL, Mieczewo, PL.
(540) MAG‑DAL
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży następujących towarów:
metalowe maszty flagowe, maszty niemetalowe, flagi z materiałów
tekstylnych i tworzyw sztucznych, proporce [flagi] inne niż z papieru.
(111) 316641
(220) 2018 06 19
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) HB INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo, PL.
(540) HBINWESTYCJE
(540)

(210) 487271

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 07.01.08, 07.01.09, 07.01.12, 07.01.24, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe dotyczące nieruchomości, organizo‑
wanie finansowania zakupu nieruchomości, usługi finansowania zaku‑
pu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi
finansowe w zakresie nieruchomości, doradztwo w dziedzinie zakupu
nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, 37 budowanie nieru‑
chomości, remont nieruchomości, budowa nieruchomości mieszkal‑
nych, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości
[budownictwo], budowa budynków na zamówienie, budowa prywat‑
nych budynków mieszkalnych, budowa budynków mieszkalnych i ko‑
mercyjnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków.
(111) 316642
(220) 2018 06 19
(210) 487249
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) MCKEEN‑BEEF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lisków, PL.
(540) McKEEN‑BEEF We don’t make BEEF. We make BEEF better.
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 03.04.04, 03.04.13, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 29 wołowina, mięso świeże, mięso mrożone, mięso pacz‑
kowane, 40 ubój zwierząt.
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(111) 316643
(220) 2018 06 18
(210) 487245
(151) 2018 12 19
(441) 2018 08 06
(732) LEGIERSKA‑DREWNIAK EWELINA JOANNA, Bielsko-Biała, PL.
(540) SZUFLANDIA APARTAMENTY WISŁA
(540)

(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, usługi wynajmu
lokali, domów i mieszkań, wynajem apartamentów, zarządzanie lo‑
kalami, domami, mieszkaniami i apartamentami.
(111) 316644
(220) 2018 06 15
(151) 2018 12 19
(441) 2018 08 06
(732) OSIEDLÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) OSIEDLÓWKA
(540)

(210) 487174

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 07.01.08, 07.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 dzienniki, czasopisma, gazety, publikacje, broszury,
druki, afisze, kalendarze, fotografie, książki, katalogi, reprodukcje
graficzne, 35 usługi reklamowe, tworzenie, wydawanie i dystrybu‑
cja materiałów promocyjnych oraz reklamowych, usługi edytorskie
w dziedzinie reklamy, oferowanie w mediach produktów dla celów
sprzedaży detalicznej, organizowanie imprez reklamowych, pozy‑
skiwanie danych do komputerowych baz danych, udostępnianie
komputerowych baz danych, obróbka tekstów, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów w prasie i innych me‑
diach w tym mediach elektronicznych, usługi w zakresie przeglądu
prasy, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie pre‑
numeraty czasopism i gazet, wynajmowanie miejsc na umieszczenie
ogłoszeń i reklam w prasie i mediach elektronicznych, publikowanie
ogłoszeń, reklam i tekstów sponsorowanych w prasie, radiu, telewizji
i w mediach elektronicznych.
(111) 316645
(220) 2018 06 15
(210) 487149
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) DRAGSTRA MARIA SELECTA HTC, Miączyn, PL.
(540) S SELECTA HTC
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt domowych, szampony, 5 pre‑
paraty weterynaryjne dla małych zwierząt domowych, środki odstra‑
szające owady, preparaty przeciw insektom i pasożytom, preparaty
witaminowe dla zwierząt domowych, 31 karma dla zwierząt domo‑
wych, pasze wzmacniające dla zwierząt domowych.
(111) 316646
(220) 2011 02 15
(210) 381392
(151) 2018 12 06
(441) 2011 05 23
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA,
Kruszwica, PL.
(540) Maestro

1183

(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, ciemnobrązowy, ciemnoczerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 316647
(220) 2013 07 25
(210) 417133
(151) 2018 11 02
(441) 2013 11 12
(732) GRUPA TOPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) neo extreme team
(510), (511) 9 wydawnictwa i czasopisma on‑line, wydawnictwa na
nośnikach danych, publikacje elektroniczne, publikacje elektronicz‑
ne dostarczane on‑line z baz danych lub z Internetu, urządzenia mo‑
bilne do komunikowania się, przesyłania danych, urządzenia mobil‑
ne do odczytu publikacji elektronicznych, telefony, komputery,
programy komputerowe, gry interaktywne, audiowizualne urządze‑
nia dydaktyczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki da‑
nych, dyski optyczne, programy komputerowe nagrane, software
komputerowy i nośniki danych z muzyka, filmami wideo i audio oraz
obrazami graficznymi ściągniętymi z komputerowych baz danych
lub z Internetu, ze stron internetowych, 16 papierowe publikacje, wy‑
dawnictwa, katalogi branżowe, albumy, druki, prospekty, broszury,
ulotki, foldery, informatory, papier, tektura, materiały introligator‑
skie, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe
z wyjątkiem aparatów, materiały reklamowe, w tym długopisy, ołów‑
ki, bloczki, bloki, notesy, kalendarze, smycze, kubki, kubki termiczne,
35 organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez
rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy
prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz z wykorzysta‑
niem elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników infor‑
macji, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, sprzedaż
hurtowa, detaliczna, internetowa artykułów chemicznych, motory‑
zacyjnych, budowlanych, przemysłowych, grzewczych, oświetlenio‑
wych, chłodzących, sanitarnych, dekoratorskich, piśmiennych, ma‑
larskich, papierowych, wzornictwa przemysłowego, naukowych,
żeglarskich, fotograficznych, optycznych, wagowych, pomiarowych,
sygnalizacyjnych, kontrolnych, do ratowania życia, BHP, do celów dy‑
daktycznych, elektrycznych, transformujących, akumulatorowych,
kontrolujące‑sterujących, maszyn i obrabiarek, narzędzi i elektrona‑
rzędzi, urządzeń do gaszenia ognia, części i akcesoriów do wymie‑
nionych artykułów, usługi w zakresie obsługi reklamacji, usługi doty‑
czące działalności gospodarczej, mianowicie administracja
w zakresie umów o naprawę i serwisowanie, usługi Call‑Center, mia‑
nowicie przetwarzanie zleceń i przetwarzanie reklamacji i zapytań
ofertowych, udostępnienie i prowadzenie hotline serwisowej dla
użytkowników Internetu, telefonów komórkowych lub innych urzą‑
dzeń mobilnych, mianowicie doradztwo odnośnie produktów i/lub
przyjmowanie zamówień, fakturowanie i obsługa reklamacji, poda‑
wanie statusu naprawy przez hotline serwisową, usługi związane
z długoterminowym planowaniem i budowaniem zarządzania rela‑
cjami za pomocą programów motywacyjnych i/lub lojalnościowych,
zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów
oraz planami promocyjnymi, informacja online dotycząca marketin‑
gu, programów lojalnościowych, bonusowych, zniżek, promocja
sprzedaży, forum informacyjne dla konsumentów, usługi marketin‑
gowe, usługi marketingu szeptanego i rekomendacyjnego, marke‑
ting za pośrednictwem telefonów komórkowych, innych urządzeń
mobilnych, Internetu, obsługa interaktywnej witryny internetowej
online do umieszczania ofert promowania, sprzedaży, wymiany i od‑
sprzedaży przedmiotów przez globalną sieć komputerową, organi‑
zowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie in‑
formacji o działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizacji, zarządzania i promocji, usługi produkcji audycji i filmów
reklamowych dla radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi agencji re‑
klamowych, usługi reklamy, usługi reklamy za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi agencji public relations, wynajem czasu i miej‑
sca reklamowego we wszystkich środkach masowego przekazu, or‑
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ganizacja i obsługa targów, aukcji, licytacji oraz wystaw w celach go‑
spodarczych i/lub reklamowych, wypożyczanie urządzeń
i wyposażenia biurowego lub handlowego, usługi w zakresie zarzą‑
dzania zbiorami informatycznymi, plikami, zmiany i uzupełnienia da‑
nych komputerowych, systematyzacja informacji prowadzona
w komputerowych bazach danych, reklama towarów‑ukazanie zalet
towaru celem ich zakupu, prowadzenie kampanii reklamowych, dys‑
trybucja próbek towarów i materiałów w celach reklamowych, publi‑
kowanie i wydawanie katalogów targowych, plakatów, prospektów,
materiałów promocyjnych i reklamowych, informacja handlowa,
usługowa, zarządzanie sprzedażą przez Internet, prenumerata gaze‑
ty, obróbka tekstów, usługi przeglądu prasy, przeprowadzanie son‑
daży, badania i analiza rynku, analiza kosztów, sporządzanie staty‑
styk badania opinii publicznej, także na podstawie ankiet
wypełnianych online, przetwarzanie danych, 36 usługi w zakresie
sponsoringu finansowego i przyznawanie grantów finansowych oso‑
bom prywatnym, organizacjom, instytucjom lub firmom, usługi
w zakresie prowadzenia działalności, doradztwa, informowania fi‑
nansowego, organizacja zbiórek środków finansowych oraz fundu‑
szy na cele dobroczynne, społeczne, szkoleniowe, edukacyjne,
37 wypożyczanie, naprawa, konserwacja, serwisowanie i przeprowa‑
dzanie przeglądu narzędzi ręcznych, elektronarzędzi, maszyn, arty‑
kułów i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, pneumatycznych, urządzeń foto‑
graficznych i optycznych, urządzeń do odtwarzania, transmisji i/lub
reprodukcji dźwięku i/lub obrazu, nośników danych, komputerów
i sprzętu przetwarzającego dane, komputerowych urządzeń peryfe‑
ryjnych, maszyn i urządzeń biurowych, urządzeń do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, klimatyzacji, usługi budowlane, budowa, instalacja sieci
internetowych, telekomunikacyjnych, usługi w zakresie serwisu gwa‑
rancyjnego i pogwarancyjnego, usługi doradztwa budowlanego, in‑
stalacja, konserwacja i naprawa maszyn, urządzeń, urządzeń klimaty‑
zacyjnych, systemów elektronicznych lub klimatyzacyjnych, usługi
w zakresie budowy, instalowania pawilonów, stoisk, sklepów i bok‑
sów targowych, handlowych i reklamowych, instalacje komputero‑
wego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego sprzętu, urzą‑
dzeń i systemów tych urządzeń, 38 usługi związane z interaktywną
platformą do wymiany informacji, zwłaszcza informacje kontaktowe
różnego rodzaju (usługi telekomunikacyjne), usługi związane z inte‑
raktywną platformą do wymiany nowych technologii komunikacyj‑
nych w społeczeństwie, do handlu elektronicznego, kontaktu z urzę‑
dami, współpracy i tworzenia wirtualnych społeczności, usługi
agencji informacyjnej, prasowej i domu mediowego, prowadzenie
serwerów i portali internetowych, umożliwianie dostępu do krajo‑
wych i międzynarodowych serwerów i portali internetowych, orga‑
nizacja i przekazywanie serwisów internetowych WWW, umożliwia‑
nie dostępu do stron WWW, dostarczanie publikacji elektronicznych
online nie ściągalnych, rozpowszechnianie programów (audycji) ra‑
diowych, usługi telewizji kablowej, internetowej, multimedialnej, cy‑
frowej, rozpowszechnianie i transmisja wiadomości, obrazu wizual‑
nego, grafiki, danych i innych informacji, z wykorzystaniem radia,
urządzeń telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych lub Inter‑
netu, usługi poczty elektronicznej, usługi przekazywania ogłoszeń
elektronicznych, usługi nagrywania, transkrypcji, transformacji,
kompozycji, kompilacji informacji wykorzystywanych przy przesyła‑
niu elektronicznym, elektroniczne przechowywanie informacji, roz‑
powszechnianie i dostarczanie dostępu do zasobów informacyjnych,
muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej, roz‑
powszechnianie telewizyjnych, radiowych, multimedialnych, inter‑
netowych programów naukowych, rozrywkowych, sportowych,
39 dystrybucja gazet, książek, tekstów, periodyków i elektronicznych
mediów, dostarczanie towarów, przesyłek także z zamówień elektro‑
nicznych, z zamówień korespondencyjnych pocztą, kurierem, kana‑
łami elektronicznymi, magazynowanie elektronicznych nośników
danych lub dokumentów, usługi online‑dostarczanie wiadomości
i informacji każdego rodzaju, w formie dźwięku i obrazu, usługi trans‑
portowe, usługi pakowania i składowania towarów, usługi organizo‑
wania podróży, wypożyczanie pojazdów wodnych, lądowych, poru‑
szających się drogą powietrzną, udzielanie informacji o podróżach
i turystyce, zarządzanie przepustowością w zaawansowanych tech‑
nologicznie sieciach komunikacyjnych, usługi udzielania informacji
o przepustowości sieci przez telefon, radio, komputer, urządzenia
mobilne, globalną sieć komputerową, 41 organizowanie, obsługa
i prowadzenie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów,
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pikników, wydarzeń tematycznych, organizowanie, obsługa i prowa‑
dzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum,
konferencji, sympozjów, konsultacji, treningów, warsztatów i kursów,
również w zakresie wykorzystania narzędzi ręcznych, elektronarzę‑
dzi, narzędzi pneumatycznych, artykułów motoryzacyjnych, realiza‑
cja projektów szkoleniowych, kompleksowa obsługa wyjazdów inte‑
gracyjnych, motywacyjnych, lojalnościowych, służbowych, w ramach
nagrody, imprez integracyjno‑rekreacyjnych, sportowych, rozrywko‑
wych, kulturalnych, koncertów, wypożyczanie sprzętu sportowego
/z wyjątkiem pojazdów/, informacja o rekreacji, imprezach kultural‑
nych i rozrywkowych, wydawanie wyrobów drukarskich, zwłaszcza
książek, czasopism, katalogów i gazet, włącznie z elektroniczną for‑
mą, także w Internecie, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
i dydaktycznych, pisanie scenariuszy, usługi reporterskie, fotorepor‑
taże, zarządzanie portalami internetowymi, organizowanie, montaż
programów radiowych, telewizyjnych, udostępnianych przez Inter‑
net, produkcja filmów i widowisk, usługi filmowania i nagrywania,
usługi doradcze w sprawie produkcji filmowej, prowadzenie progra‑
mów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych,
usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usłu‑
gi współzawodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także do‑
starczane globalną siecią komputerową lub przez Internet, naucza‑
nie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi
w zakresie działalności wydawniczej, edycja i dystrybucja książek,
tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie
publikacji elektronicznych on‑line, usługi księgarni elektronicznej,
która dostarcza prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on‑line,
42 odpłatne udostępnianie serwisów informacyjnych lub baz da‑
nych, projektowanie i opracowywanie portali internetowych, fora
internetowe, administrowanie portalami internetowymi, forum in‑
ternetowym, usługi dostępu do krajowych i międzynarodowych ser‑
werów i portali internetowych, usługi informatyczne w zakresie pro‑
jektowania witryn i serwisów informacyjnych, obsługa stron Web
i portali, obsługa forum dyskusyjnego, usługi artystów grafików, pla‑
styków, usługi projektantów mody, usługi graficzne, projektowanie
opakowań, usługi wzornictwa przemysłowego, usługi stylizacji i de‑
koracji wnętrz, wzornictwo i rozwój produktów multimedialnych,
multimedialnego software, usługi programistyczne, usługi informa‑
tyczne w zakresie projektowania i opracowywania programów kom‑
puterowych, systemów komputerowych, interaktywnych stron inter‑
netowych, witryn i serwisów informacyjnych, rozwój, rozbudowa
i administrowanie sieciami komputerowym i telekomunikacyjnymi,
odzyskiwanie danych komputerowych, wykonywanie opinii i badań
w dziedzinie środków komunikacji publicznej, multimedialnej,
umożliwianie wielu użytkownikom dostępu do zbiorów informacji za
pośrednictwem globalnej sieci informacyjnej, tworzenie indeksów
stron www, elektroniczne przetwarzanie danych, nagrywanie, ewi‑
dencja, przekazywanie, zachowywanie, przetwarzanie i/lub odtwa‑
rzanie wiadomości, obrazów, tekstów, mowy, sygnałów i danych,
zwłaszcza w formie cyfrowej, usługi informatyczne w zakresie inte‑
raktywnej platformy do wymiany informacji, zwłaszcza informacji
kontaktowych różnego rodzaju, prowadzenie stron komputerowych,
w szczególności stron z platformą o użyteczności społecznej online
i platformą handlu, reklamacji elektronicznej dla zarejestrowanych
użytkowników do transmisji informacji dotyczących reklamacji na‑
rzędzi ręcznych, elektronarzędzi, sprzętu AGD, maszyn, artykułów
i sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu RTV, urządzeń elek‑
trycznych i elektronicznych, urządzeń fotograficznych i optycznych,
urządzeń do odtwarzania, transmisji i/lub reprodukcji dźwięku i/lub
obrazu, nośników danych, komputerów i sprzętu przetwarzającego
dane, komputerowych urządzeń peryferyjnych, maszyn i urządzeń
biurowych, urządzeń do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, klimatyzacji, tworzenie
komputerowych baz danych, wszystkie powyższe usługi także
świadczone online, usługi administratora baz danych, także monito‑
rowanie, zestrajanie i sprawdzanie zasobów danych dla mailingu ma‑
sowego, dostarczanie interaktywnego panelu informacyjnego w po‑
staci platformy informatycznej do dystrybucji, promocji, sprzedaży,
odsprzedaży rzeczy poprzez sieć elektroniczną (usługi informatycz‑
ne), prowadzenie serwerów, obsługa interaktywnego panelu infor‑
macyjnego w postaci platformy informatycznej do przekazywania
informacji o statusie napraw, serwisie, konserwacji, zabezpieczanie
gier komputerowych online, opracowywanie projektów technicz‑
nych, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, testowanie ma‑
teriałów, kontrola jakości, prace badawczo‑rozwojowe w zakresie
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elektronarzędzi i narzędzi, badania naukowe i techniczne oraz ich
projektowanie, analiza przemysłowa, projektowanie, rozwój, powie‑
lanie i instalacje komputerowego, telekomunikacyjnego, teleinfor‑
matycznego oprogramowania, projektowanie i rozwój komputero‑
wego, telekomunikacyjnego, teleinformatycznego sprzętu, urządzeń
i systemów tych urządzeń, prace badawczo‑rozwojowe dla osób
trzecich, opracowywanie projektów technicznych, 45 usługi prawne,
usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób, usługi dotyczące
praw własności intelektualnej i przemysłowej, zarządzanie planami
licencyjnymi, wykonywanie, zarządzanie i ochrona praw autorskich
i praw pokrewnych, praw dotyczących muzyki, telewizji, teatru,
wzornictwa przemysłowego, oprogramowania komputerowego,
materiałów drukowanych, usługi doradcze dotyczące usług ujętych
w tej klasie.

(111) 316648
(220) 2018 03 28
(210) 484173
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 09
(732) GRUPA APTEKARSKA CZERNIEWICZ SPÓŁKA JAWNA,
Poznań, PL.
(540) apteka WIELKOPOLSKA
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, żółty, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.05.19, 05.05.21, 05.03.11, 05.03.15
(510), (511) 44 usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi.
(111) 316649
(220) 2018 04 16
(210) 484875
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) GABRIEL MAGDALENA, Elbląg, PL.
(540) MUSICAL KOSMOS
(510), (511) 41 wystawianie musicalu, usługi rozrywkowe i eduka‑
cyjne, dystrybucja oraz rezerwacja biletów, publikowanie tekstów
edukacyjnych i rozrywkowych, akademie, dostarczanie rozrywki
w postaci nagranej muzyki, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rozrywce, informacja o edukacji, informacje dotyczące
działalności kulturalnej, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, mu‑
zyczne widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczo‑
nych do występów, produkcja filmów, spektakli, prezentacja dzieł
teatralnych, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multi‑
medialna i usługi fotograficzne, produkcja pokazów rozrywkowych
obejmujących występy tancerzy, piosenkarzy i instrumentalistów,
produkcje teatralne, przeprowadzanie aktywności kulturalnych, pu‑
blikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub
Internetu, publikowanie, udostępnianie zdjęć online nie do pobra‑
nia, udostępnianie informacji i rozrywki multimedialnej za pomocą
globalnej sieci komputerowej, udzielanie informacji w dziedzinie
muzyki i kultury, usługi artystów teatralnych i muzyków, usługi im‑
prez muzycznych na żywo, usługi informacyjne i doradcze związane
z rozrywką, usługi teatralne, usługi w zakresie kultury, usługi w za‑
kresie nagrań, widowiska teatralne i widowiska muzyczne, usługi
związane z pisaniem scenariuszy, wystawianie spektakli teatralnych,
występy taneczne, muzyczne i dramatyczne.
(111) 316650
(220) 2018 04 30
(151) 2018 12 04
(441) 2018 07 16
(732) SCANDICSOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Scandic Sofa
(540)

(210) 485488

(531) 25.05.01, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 20 meble, sofy, narożniki [meble], fotele, łóżka, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie groma‑
dzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem tele‑
komunikacji, następujących towarów: meble, sofy, narożniki [meble],
fotele, łóżka.
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(111) 316651
(220) 2018 05 08
(210) 485747
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑USŁUGOWO
‑HANDLOWE REGAMET KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA
SPÓŁKA JAWNA, Mielec, PL.
(540) GLOSS PREMIUM EXELENT
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 6 blacha, blacha aluminiowa, blacha [płyty, arkusze],
blacha stalowa cienka, blacharskie materiały budowlane, ocynko‑
wana gruba blacha stalowa, blacha (płyty, arkusze) z metalu, blacha
metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy (szpula), dachowe rynny
metalowe, dachy z metalu na konstrukcje, metalowa więźba dacho‑
wa, metalowe gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe materiały
dachowe, metalowe naroża dachu, metalowe okna dachowe, meta‑
lowe otwory dachowe, metalowe płyty dachowe, metalowe pokrycia
dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe
pokrycia dachowe zawierające ogniwa słoneczne, metalowe pokry‑
cia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, ocynkowane
arkusze blachy stalowej, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym za
pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowa‑
dzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on‑line,
sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: blacha, blacha alumi‑
niowa, blacha [płyty, arkusze], blacha stalowa cienka, blacharskie ma‑
teriały budowlane, ocynkowana gruba blacha stalowa, blacha (płyty,
arkusze) z metalu, blacha metalowa, taśma walcowana i zwój taśmy
(szpula), dachowe rynny metalowe, dachy z metalu na konstrukcje,
metalowa więźba dachowa, metalowe gonty, metalowe grzbiety
dachu, metalowe materiały dachowe, metalowe naroża dachu, me‑
talowe okna dachowe, metalowe otwory dachowe, metalowe płyty
dachowe, metalowe pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami
fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa
słoneczne, metalowe pokrycia dachowe z wbudowanymi ogniwami
słonecznymi, ocynkowane arkusze blachy stalowej, marketing, rekla‑
ma, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama
billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz organizowa‑
nie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następujących
towarów: blacha, blacha aluminiowa, blacha [płyty, arkusze], blacha
stalowa cienka, blacharskie materiały budowlane, ocynkowana gru‑
ba blacha stalowa, blacha (płyty, arkusze) z metalu, blacha metalowa,
taśma walcowana i zwój taśmy (szpula), dachowe rynny metalowe,
dachy z metalu na konstrukcje, metalowa więźba dachowa, metalo‑
we gonty, metalowe grzbiety dachu, metalowe materiały dachowe,
metalowe naroża dachu, metalowe okna dachowe, metalowe otwo‑
ry dachowe, metalowe płyty dachowe, metalowe pokrycia dachowe,
z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, metalowe pokrycia
dachowe zawierające ogniwa słoneczne, metalowe pokrycia dacho‑
we z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, ocynkowane arkusze
blachy stalowej, udzielanie porad handlowych konsumentom, pro‑
mocja sprzedaży.
(111) 316652
(220) 2018 05 08
(210) 485749
(151) 2018 12 06
(441) 2018 07 16
(732) TVS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) T V S
(510), (511) 9 nagrania audiowizualne, kasety, płyty, płyty CD, DVD
i inne zapisywalne nośniki z nagraniami, 35 usługi w zakresie agencji
reklamowej, badania rynku i opinii publicznej, pozyskiwania i syste‑
matyzacji danych do komputerowych baz danych i komputerowego
zarządzania plikami, reklama telewizyjna i za pośrednictwem sieci
komputerowych w tym sieci Internet, publikowanie tekstów reklamo‑
wych, reklamy korespondencyjne i prasowe, sortowanie danych w ba‑
zach komputerowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu (usługi domu medialnego), zarządzanie zbiorami
informatycznymi, obróbka tekstów i plików audiowizualnych, rozpo‑
wszechnianie reklam i ogłoszeń reklamowych, 38 usługi w zakresie
prowadzenia agencji informacyjnej, nadawanie bezprzewodowe,
nadawanie telewizji kablowej, transmisja i retransmisja programów
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telewizyjnych za pomocą nadajników naziemnych i satelitarnych, tele‑
wizja kablowa, telewizja interaktywna, przekaz cyfrowy, zlecenia przy‑
woławcze realizowane przez środki łączności elektronicznej, 41 usługi
w zakresie informacji o edukacji, rekreacji oraz o imprezach rozrywko‑
wych, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, konkursów o charakterze edukacyjnym lub rozrywko‑
wym, publikowanie książek, publikowanie on‑line elektronicznych
książek i czasopism, montaż programów telewizyjnych, pisanie sce‑
nariuszy, usługi studia nagrań i studia filmowego, usługi reporterskie,
produkcja filmów, fotoreportaże i filmowanie na różnych nośnikach
zapisu, telewizyjne usługi rozrywkowe.

(111) 316653
(220) 2018 05 08
(210) 485751
(151) 2018 12 06
(441) 2018 07 16
(732) TVS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) CENTRUM SZKOLENIOWE TVS
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy, czarny, biały
(531) 26.04.01, 26.07.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne, kursy korespondencyjne, or‑
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów
i sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkolenio‑
wych, organizowanie i prowadzenie konkursów o charakterze edu‑
kacyjnym lub rozrywkowym, publikowanie on‑line elektronicznych
książek i czasopism, redagowanie i publikowanie tekstów, innych niż
teksty reklamowe, usługi w zakresie oświaty [nauczanie].
(111) 316654
(220) 2018 05 08
(210) 485752
(151) 2018 12 06
(441) 2018 07 16
(732) TVS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) TVS
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 9 nagrania audiowizualne, kasety, płyty, płyty CD, DVD
i inne zapisywalne nośniki z nagraniami, 35 usługi w zakresie agencji
reklamowej, badania rynku i opinii publicznej, pozyskiwania i syste‑
matyzacji danych do komputerowych baz danych i komputerowego
zarządzania plikami, reklama telewizyjna i za pośrednictwem sieci
komputerowych w tym sieci Internet, publikowanie tekstów reklamo‑
wych, reklamy korespondencyjne i prasowe, sortowanie danych w ba‑
zach komputerowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu (usługi domu medialnego), zarządzanie zbiorami
informatycznymi, obróbka tekstów i plików audiowizualnych, rozpo‑
wszechnianie reklam i ogłoszeń reklamowych, 38 usługi w zakresie
prowadzenia agencji informacyjnej, nadawanie bezprzewodowe,
nadawanie telewizji kablowej, transmisja i retransmisja programów
telewizyjnych za pomocą nadajników naziemnych i satelitarnych, tele‑
wizja kablowa, telewizja interaktywna, przekaz cyfrowy, zlecenia przy‑
woławcze realizowane przez środki łączności elektronicznej, 41 usługi
w zakresie informacji o edukacji, rekreacji oraz o imprezach rozrywko‑
wych, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, seminariów,
sympozjów, konkursów o charakterze edukacyjnym lub rozrywko‑
wym, publikowanie książek, publikowanie on‑line elektronicznych
książek i czasopism, montaż programów telewizyjnych, pisanie sce‑
nariuszy, usługi studia nagrań i studia filmowego, usługi reporterskie,
produkcja filmów, fotoreportaże i filmowanie na różnych nośnikach
zapisu, telewizyjne usługi rozrywkowe.
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(111) 316655
(220) 2018 05 08
(210) 485757
(151) 2018 12 06
(441) 2018 07 16
(732) TELE‑FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice, PL.
(540) TFPremium
(510), (511) 9 osprzęt do kabli i przewodów: głowice do izolowania
i uszczelniania końcówek kabli w tym: wnętrzowe i napowietrzne,
mufy: przelotowe, przejściowo‑przelotowe, przejściowe, rozgałęź‑
ne, remontowe, końcowe, złączki i końcówki, opaski remontowe do
kabli i przewodów, osłony kabli i przewodów, kapturki, obudowy,
uchwyty, zaciski, izolowane złączki przewodowe, adaptery i konek‑
tory kablowe, zestawy uziemiające, druty, przewody i kable do celów
elektrycznych w tym: druty miedziane, gołe i ocynowane, aluminio‑
we i z aluminium stopowego, druty i przewody nawojowe miedziane
i aluminiowe okrągłe i profilowe gołe i izolowane, przewody elek‑
troenergetyczne do układania na stałe, przewody do odbiorników
ruchomych, przewody spawalnicze, przewody napowietrzne mie‑
dziane, aluminiowe, z aluminium stopowego, stalowo‑aluminiowe
gołe i izolowane, plecionki miedziane, przewody jezdne okrągłe
i profilowe z miedzi i jej stopów, przewody elektroenergetyczne
i radiofoniczne do taboru kolejowego, przewody do pojazdów sa‑
mochodowych, przewody zapłonowe, górnicze przewody i kable
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sterownicze, trakcyjne,
kable i przewody okrętowe, kable elektroenergetyczne niskich,
średnich, wysokich i bardzo wysokich napięć o izolacji polwinitowej,
papierowej przesyconej syciwem, w polietylenie, w polietylenie sie‑
ciowanym, w mieszankach gumowych i silikonie, kable telekomuni‑
kacyjne miedziane dalekosiężne i miejscowe, zakończeniowe, sta‑
cyjne o izolacji polwinitowej, polietylenowej, papierowej, przewody
komputerowe miedziane, kable światłowodowe, przewody grzejne
i instalacje grzejne, przewody w izolacji fluoroorganicznej, przewo‑
dy lotnicze i lotniskowe, przewody strzałowe, przewody specjalne,
kable elektroenergetyczne bezhalogenowe i ognioodporne, kable
hybrydowe, przewody odgromowe, przewody głośnikowe, przewo‑
dy dźwigowe, przewody do studni głębinowych, kable podmorskie,
kable elektryczne, kable połączeniowe, kable uruchamiające, kable
elektryczne pośrednie, puszki łączeniowe, urządzenia ostrzegawcze
do celów bezpieczeństwa, głowice kabli elektrycznych, mobilna linia
kablowa średniego napięcia stanowiąca kompleksowe rozwiązanie
dla zachowania ciągłości zasilania.
(111) 316656
(220) 2018 05 09
(151) 2018 12 13
(441) 2018 06 25
(732) ALT STUCKATEUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) ARTISAN artisan.global
(540)

(210) 485764

Kolor znaku: czerwony, czarny, żółty
(531) 07.15.01, 26.04.03, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 19 zaprawy budowlane, zaprawy klejące, hydroizolują‑
ce, zaprawy (wylewki) samopoziomujące, grunty budowlane, beton‑
kontakt, fugi do spoinowania płytek, betonowe i gipsowe elementy
dekoracyjne, zaprawy klejące do systemów dociepleń budynków,
zaprawy do murowania gazobetonu, tynki akrylowe i mineralne.
(111) 316657
(220) 2018 05 02
(210) 485590
(151) 2018 11 22
(441) 2018 07 16
(732) ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) StretchErgis
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne w stanie surowym, 16 folie do pa‑
kowania artykułów spożywczych, folie polietylenowe do zawijania
lub pakowania, folie z tworzyw sztucznych do pakowania lub zabez‑
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pieczania w transporcie, folia z tworzywa sztucznego do opakowy‑
wania, 17 folie z tworzyw sztucznych do wypełniania i wyściełania
[inne niż do zawijania], folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
tworzywa sztuczne półprzetworzone.

(111) 316658
(220) 2018 05 02
(210) 485591
(151) 2018 11 22
(441) 2018 07 16
(732) ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ErgisStretch
(510), (511) 1 tworzywa sztuczne w stanie surowym, 16 folie do pa‑
kowania artykułów spożywczych, folie polietylenowe do zawijania
lub pakowania, folie z tworzyw sztucznych do pakowania lub zabez‑
pieczania w transporcie, folia z tworzywa sztucznego do opakowy‑
wania, 17 folie z tworzyw sztucznych do wypełniania i wyścielania
(inne niż do zawijania), folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
tworzywa sztuczne półprzetworzone.
(111) 316659
(220) 2018 05 08
(210) 485706
(151) 2018 11 27
(441) 2018 07 30
(732) HOME INVEST INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) miloohome
(510), (511) 4 smary, przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, paliwa
i materiały oświetleniowe, mieszaniny pochłaniające kurz, 8 przyrzą‑
dy 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, biżu‑
teria i wyroby jubilerskie, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria]
do użytku osobistego, bibeloty z brązu, 16 dzieła sztuki oraz figur‑
ki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, jednorazowe pro‑
dukty 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 edukacyj‑
ne, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące
do przenoszenia, wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla zwierząt, imi‑
tacje skóry, materiał skórzany, obrobione lub półobrobione skóry, pa‑
ski naramienne, 20 ozdoby z tworzyw sztucznych do artykułów spo‑
żywczych, 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 książ‑
ki, postumenty pod doniczki na kwiaty, kwietniki jako meble, leża‑
ki, ławy, łóżka, konstrukcje drewniane łóżek, macica perłowa, stoliki
pod maszyny do pisania, materace, materace sprężynowe do łóżek,
meble, meble metalowe, półki meblowe, muszle, rękojeści niemeta‑
lowe do noży, ramy do obrazów, skorupy ostryg, stojaki na parasole,
parawany jako meble, pianka morska, plecionki ze słomy za wyjąt‑
kiem mat, podnóżki, taborety, poduszki, pościel oprócz bielizny po‑
ścielowej, pulpity, regały meblowe, rotang, róg, serwantki, skrzynie
niemetalowe, skrzynie z drewna lub tworzyw sztucznych, sofy, stoliki
ruchome pod komputery, blaty stołów, stoły, szezlongi, toaletki me‑
blowe, trzcina jako materiał do wyplatania, meble i akcesoria meblo‑
we 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, figur‑
ki porcelanowe, dzbanki, filiżanki, kubki, talerze, szklanki, foremki
do lodu i ciasteczek, garnki kuchenne i patelnie oraz pokrywki do
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nich, młynki ręczne do kawy, miski, mydelniczki i dozowniki od my‑
dła, 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 półprzetwo‑
rzone, będące półproduktem, zastawa stołowa, przybory kuchen‑
ne 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 mate‑
riałów 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 sztucz‑
ne włosy, sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, 27 materiały do pokry‑
wania 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 de‑
koracji wnętrz, a w szczególności: ozdób z tworzyw sztucznych do
artykułów spożywczych, bambusa, zasłon bambusowych, barków
ruchomych jako mebli, baryłek niemetalowych, beczek niemeta‑
lowych, mebli biurowych, biurek, bufetów ruchomych jako mebli,
bursztynu, korków do butelek, drewnianych opakowań do butelek,
stojaków na butelki, corozo jako białego twardego materiału po‑
dobnego 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 drew‑
na, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, foteli, gablot meblowych,
ruchomych wózków barowych do podawania herbaty, jaśków jako
poduszek, kanap, otoman, stojaków na kapelusze, kaset drewnia‑
nych lub z tworzyw sztucznych, komód, koralu, korków, koszy nieme‑
talowych, koszy z pokrywką, wyrobów koszykarskie, kości słoniowej,
kredensów, kredensów kuchennych, krzeseł, podpór pod książki, po‑
stumentów pod doniczki na kwiaty, kwietników jako mebli, leżaków,
ław, łóżek, konstrukcji drewnianych łóżek, macic perłowych, stolików
pod maszyny do pisania, materacy, materacy sprężynowych do łó‑
żek, 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 cera‑
micznych 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 na‑
czyń, 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 sprze‑
daży powyższych artykułów pozwalające nabywcy wygodnie oglą‑
dać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary w szczegól‑
ności: 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) 316660
(151) 2018 12 05

(220) 2018 05 08
(441) 2018 08 13

(210) 485723
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(732) IWEALTH MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) iWealth
(510), (511) 35 doradztwo biznesowe, 36 usługi finansowe, pośred‑
nictwo w zakresie usług finansowych, doradztwo przy produktach
inwestycyjnych, pośrednictwo w usługach finansowych, pośrednic‑
two inwestycyjne, doradztwo finansowe, doradztwo inwestycyjne,
pośrednictwo przy sprzedaży funduszy inwestycyjnych .
(111) 316661
(220) 2018 05 08
(210) 485741
(151) 2018 12 14
(441) 2018 06 25
(732) KARABUŁA MARTA DELIKATESKI, Zakopane, PL.
(540) ZAKOPIAŃCZYK
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, napoje bezalkoholowe.
(111) 316662
(220) 2018 05 10
(210) 485807
(151) 2018 12 07
(441) 2018 06 25
(732) A KWADRAT SCHWEIKERT, LACH SPÓŁKA JAWNA, Łódź, PL.
(540) PEPERONCINI PIZZA & PASTA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, zielony, żółty, jasnożółty
(531) 05.09.15, 25.01.06, 25.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 przetworzone artykuły spożywcze pochodzenia
zwierzęcego i roślinnego, produkty mleczne, 30 pizze, żywność na
bazie mąki, kawa, herbata, desery, wyroby cukiernicze, 35 doradz‑
two w zakresie organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej,
reklama, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży
artykułów żywnościowych, 43 bary szybkiej obsługi, usługi barowe,
kafeterie, kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe,
stołówki, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych
naczyń.
(111) 316663
(220) 2018 05 10
(210) 485808
(151) 2018 12 07
(441) 2018 06 25
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) WŁOCŁAWKI
(540)
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(732) SHELLTER, TLC INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Szklary Górne, PL.
(540) Shellter HOTEL & APARTMENTS
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.11.06, 26.11.07
(510), (511) 16 ulotki, ulotki reklamowe, ulotki drukowane, 35 przygo‑
towywanie materiałów reklamowych, przygotowanie materiałów re‑
klamowych, projektowanie materiałów reklamowych, wykonywanie
materiałów reklamowych, produkcja materiałów reklamowych, pro‑
dukcja materiałów reklamowych i reklam, publikowanie materiałów
i tekstów reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, dys‑
trybucja materiałów reklamowych, 36 zarządzanie nieruchomościami,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wynajem nieruchomości,
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządza‑
nia nieruchomościami, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], hotele, hostele i pen‑
sjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, oferowanie zakwa‑
terowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, organizo‑
wanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania
dla wczasowiczów, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego,
organizowanie zakwaterowania w hotelach, pensjonaty, świadcze‑
nie usług przez hotele i motele, udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach, usługi hoteli i moteli, usługi hosteli dla turystów, usługi
hotelowe, usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, usługi
rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie zakwatero‑
wania wakacyjnego, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, za‑
pewnianie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania
w hotelach i motelach, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego
w pensjonatach, hostele (schroniska), rezerwacje hotelowe.
(111) 316665
(220) 2018 05 11
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 06
(732) SYLWIA ZATORSKA‑MARĆ, Sochaczew, PL.
(540) VEGE PRAWDZIWE
(540)

(210) 485872

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 08.01.18, 26.04.02
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, wyroby piekarni‑
cze, wafle, gofry, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
w zakresie prowadzenia restauracji, barów, kawiarni, lodziarni, przy‑
gotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dosta‑
wa.
Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 27.05.19, 29.01.12
(510), (511) 29 pulpy owocowe i warzywne, przeciery owocowe i wa‑
rzywne, owoce przetarte z dodatkiem cukru, kremogeny owocowe
i warzywne, marmolady, powidła, dżemy, konfitury, galaretki, nadzie‑
nia cukiernicze owocowe, owoce wysycane i kandyzowane, kompo‑
ty, 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, napo‑
je bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania napojów,
moszcze owocowe i warzywne.
(111) 316664
(151) 2018 12 04

(220) 2018 05 11
(441) 2018 08 13

(210) 485840

(111) 316666
(220) 2018 05 11
(151) 2018 12 07
(441) 2018 07 30
(732) SYLWIA ZATORSKA‑MARĆ, Sochaczew, PL.
(540) VEGE PRAWDZIWE
(540)

(210) 485873

(531) 01.15.11, 26.03.01, 26.03.05, 26.13.25, 27.05.01, 08.01.18,
26.04.06
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, wyroby pie‑
karnicze, wafle, gofry, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,

Nr 4/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

usługi w zakresie prowadzenia restauracji, barów, kawiarni, lodziar‑
ni, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz
ich dostawa.

(111) 316667
(220) 2018 05 11
(151) 2018 12 07
(441) 2018 07 30
(732) SYLWIA ZATORSKA‑MARĆ, Sochaczew, PL.
(540) VEGE PRAWDZIWE
(540)
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(540)

(210) 485874

(531) 01.15.11, 08.01.18, 26.04.06, 26.03.01, 26.03.05, 26.13.25,
27.05.01
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, lody, wyroby piekarni‑
cze, wafle, gofry, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi
w zakresie prowadzenia restauracji, barów, kawiarni, lodziarni, przy‑
gotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dosta‑
wa.

Kolor znaku: złoty
(531) 29.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.08, 27.05.13, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 21 wyroby porcelanowe, galanteria porcelanowa, dzieła
sztuki z porcelany, porcelana ozdobna.
(111) 316671
(220) 2018 05 17
(210) 486061
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ LUBIANA SPÓŁKA
AKCYJNA, Łubiana, PL.
(540) L LUBIANA
(540)

(111) 316668
(220) 2018 05 09
(210) 485779
(151) 2018 12 14
(441) 2018 06 25
(732) ŻUKOWSKI ŁUKASZ PRZEMYSŁAW LUDOJADY, Bełchatów, PL.
(540) SKRĘCAM
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 29.01.02, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.08, 27.05.13, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 21 wyroby porcelanowe, galanteria porcelanowa, dzieła
sztuki z porcelany, porcelana ozdobna.

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.01
(510), (511) 34 artykuły do użytku z tytoniem.

(111) 316672
(220) 2018 05 22
(151) 2018 11 27
(441) 2018 07 30
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) SIMPLE WINE
(540)

(111) 316669
(220) 2018 05 10
(210) 485784
(151) 2018 12 06
(441) 2018 07 16
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Ultravox Maxe‑Ultra wsparcie na ból gardła
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty ko‑
smetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do
ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pie‑
lęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne
zawarte w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne,
preparaty medyczne, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mi‑
neralne suplementy diety, mineralne wody do celów leczniczych,
parafarmaceutyki, suplementy diety, dietetyczna żywność przy‑
stosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przysto‑
sowane do celów medycznych, preparaty ziołowe, zioła lecznicze,
herbaty lecznicze, biocydy, produkty biologiczne do celów me‑
dycznych, bakteriobójcze, szczepionki nie dla zwierząt, surowice
nie dla zwierząt, produkty pochodzące z krwi nie dla zwierząt,
preparaty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty far‑
maceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, preparaty
do początkowego żywienia niemowląt, materiały opatrunkowe,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, prepa‑
raty diagnostyczne, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do
celów medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry,
okłady, 10 wyroby medyczne, terapeutyczne plastry, okłady.
(111) 316670
(220) 2018 05 17
(210) 486058
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ LUBIANA SPÓŁKA
AKCYJNA, Łubiana, PL.
(540) L LUBIANA

(210) 486162

Kolor znaku: biały, szary, czarny, czerwony
(531) 11.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 wina.
(111) 316673
(220) 2018 05 10
(210) 485785
(151) 2018 12 06
(441) 2018 07 16
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Ultravox Maxe‑Ultra rozwiązanie na ból gardła
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty ko‑
smetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do
ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielę‑
gnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne, per‑
fumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty do
depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki sanitarne zawar‑
te w tej klasie, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, prepa‑
raty medyczne, witaminy, minerały zawarte w tej klasie, mineralne
suplementy diety, mineralne wody do celów leczniczych, parafarma‑
ceutyki, suplementy diety, dietetyczna żywność przystosowana do
celów medycznych, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
biocydy, produkty biologiczne do celów medycznych, bakteriobój‑
cze, szczepionki nie dla zwierząt, surowice nie dla zwierząt, produkty
pochodzące z krwi nie dla zwierząt, preparaty biotechnologiczne do
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celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, pły‑
ny farmaceutyczne, preparaty do początkowego żywienia niemow‑
ląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów medycznych,
środki odkażające, preparaty diagnostyczne, czopki lecznicze, pre‑
paraty enzymatyczne do celów medycznych, gumy do żucia do ce‑
lów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające,
terapeutyczne plastry, okłady, 10 wyroby medyczne, terapeutyczne
plastry, okłady.

(111) 316674
(220) 2018 05 10
(151) 2018 12 07
(441) 2018 06 25
(732) KORCZ MARIUSZ, Poznań, PL.
(540) KORLACE
(540)

(210) 485788

(531) 27.05.01, 27.05.21
(510), (511) 26 zapięcia do obuwia.
(111) 316675
(220) 2018 05 10
(151) 2018 12 15
(441) 2018 08 06
(732) MIŚKOWIEC IRENEUSZ ARTUR VELOPROFIT,
Jastrzębie-Zdrój, PL.
(540) OTOROWER
(540)

(210) 485800

Nr 4/2019

(540) dobryadres.pl DOBRA STRONA NIERUCHMOŚCI
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, biały, czerwony
(531) 18.07.99, 26.05.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe w za‑
kresie branży nieruchomości poprzez Internet, udostępnianie po‑
wierzchni na zamieszczanie ogłoszeń reklamowych lub handlowych
o tematyce nieruchomości poprzez Internet, 36 usługi agencji nieru‑
chomości, usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
usługi w zakresie wyceny finansowej nieruchomości, administrowa‑
nie i zarządzanie nieruchomościami i lokalami użytkowymi, leasing,
dzierżawa i wynajem nieruchomości, pomieszczeń biurowych i lokali
użytkowych, pośrednictwo i obrót nieruchomościami, wynajmo‑
wanie mieszkań, pomieszczeń biurowych, lokali użytkowych, spo‑
rządzanie umów najmu, prowadzenie działalności inwestycyjnej
w zakresie nieruchomości, kupno terenów pod inwestycje, 42 ad‑
ministrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), aktualizacja
oprogramowania komputerowego, analizy systemów komputero‑
wych, instalacje oprogramowania komputerowego, projektowanie
oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie i utrzymywanie syste‑
mów obsługi klienta dostępnych przez Internet.

(531) 27.05.01, 24.17.02
(510), (511) 14 zegarki, 25 odzież, obuwie, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna w związku z odzieżą, obuwiem i zegarkami za pośrednic‑
twem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.

(111) 316679
(220) 2018 06 04
(210) 486648
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Drużyna Energii
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalno‑
ści gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadze‑
nie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pre‑
zentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/
lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz
inne środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych‑przeznaczona do
transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci kompu‑
terowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie, przygo‑
towywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach, wystawach,
prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe, koja‑
rzenie interesów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocja‑
cji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie
z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie public rela‑
tions, badanie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dzie‑
dzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy
i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospo‑
darczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo
oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, prowadze‑
nia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling (wsparcie
w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu projek‑
tów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębiorstwie), w tym
controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling marke‑
tingowy, usługi menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania per‑
sonalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność
rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja,
sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych mate‑
riałów i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszuki‑
wanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach
danych i innych zbiorach informatycznych, 41 usługi edukacyjne,
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń,
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów,
kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, wydawnictwa, publi‑
kowanie tekstów innych niż reklamowe.

(111) 316678
(220) 2018 05 28
(210) 486478
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 06
(732) ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE POŚREDNIKÓW
OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI, Szczecin, PL.

(111) 316680
(220) 2018 06 04
(151) 2018 11 28
(441) 2018 08 06
(732) ART TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 10.03.13, 18.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlowe on‑line, w ramach których sprze‑
dający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za
pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, organizowanie i przepro‑
wadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, organizowanie aukcji
internetowych, marketing internetowy, usługi sprzedaży rowerów,
akcesoriów rowerowych oraz części rowerowych.
(111) 316676
(220) 2018 05 28
(210) 486441
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) KRZEMIŃSKA MALWINA, Chudów, PL.
(540) CINAMOON
(510), (511) 14 zegarki, 25 odzież, obuwie, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna w związku z odzieżą, obuwiem i zegarkami za pośrednic‑
twem stacjonarnych punktów sprzedaży oraz sieci Internet.
(111) 316677
(220) 2018 05 28
(151) 2018 10 25
(441) 2018 07 09
(732) KRZEMIŃSKA MALWINA, Chudów, PL.
(540) CINAMOON
(540)

(210) 486453

(210) 486650

Nr 4/2019
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(540) www.salsaclub.pl
(540)

nentów, zwłaszcza tworzenie i utrzymywanie komputerowych pro‑
gramów i programów dla banków danych do przetwarzania informacji
i danych, usługi wspomagające, doradcze i inżynieryjne dla admini‑
strowania danymi o produktach, podziału zadań i systemów wspo‑
maganych komputerowo dla projektowania mechanicznych i elektro‑
mechanicznych części, wyrobów i komponentów, zwłaszcza realizacje
specyficznych rozwiązań zlecanych przez klientów.

Kolor znaku: biały, żółty, czarny
(531) 05.01.12, 06.06.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 pliki muzyczne do pobierania, płyty gramofonowe,
płyty kompaktowe [audio‑wideo], programy komputerowe nagra‑
ne, 25 odzież gimnastyczna, stroje na maskaradę, 41 organizowanie
i prowadzenie koncertów, prowadzenie zajęć fitness, usługi klubowe
[rozrywka lub nauczanie], usługi związane z dyskotekami, kształce‑
nie praktyczne [pokazy], kultura fizyczna.
(111) 316681
(220) 2018 06 04
(210) 486710
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 16
(732) CENTRUM MEDYCZNE ENEL‑MED SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) enelsenior
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe i edukacyjne, prowadzenie kur‑
sów, usługi rekreacyjne dla osób starszych, organizowanie bali,
43 ośrodki opieki dziennej, domy opieki dla osób starszych, pen‑
sjonaty, zapewnienie zaplecza mieszkalnego w ramach opieki spo‑
łecznej, kawiarnie, usługi restauracyjne, usługi barów szybkiej ob‑
sługi, 44 usługi medyczne, usługi domów opieki, kliniki, szpitale,
przychodnie i laboratoria medyczne, leczenie i opieka medyczna
i pielęgniarska, pomoc medyczna i ratownictwo w zakresie udziela‑
nia pierwszej pomocy medycznej, badania i konsultacje medyczne,
rehabilitacja fizyczna, masaż, usługi w zakresie odchudzania, usługi
dietetyków.
(111) 316682
(220) 2018 06 04
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 09
(732) TIZ‑IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TL TIZLAB
(540)
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(210) 486686

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, komputerowe progra‑
my i programy dla banków danych, dla projektowania wspomagane‑
go komputerowo (CAD), tworzenia i dokumentowania mechanicznych
lub elektro‑mechanicznych części, wyrobów lub komponentów, oraz
do analiz, optymalizacji, kreacji, wizualizacji, symulacji, weryfikacji
i wytwarzania powyżej wymienionych części, zwłaszcza kompute‑
rowe programy i programy dla opracowywania i rozwoju wyrobów
i oprogramowania umożliwiającego współdziałanie w produkcji, dla
administrowania danymi o produktach, administrowania przepływem
pracy i podziału zadań, w szczególności dla projektowania wspoma‑
ganego komputerowo (CAD), 42 usługi dotyczące opracowywania
programów komputerowych dla administrowania danych o produk‑
tach, podziału zadań i projektowania wspomaganego komputerowo
mechanicznych i elektromechanicznych części, wyrobów i kompo‑

(111) 316683
(220) 2018 06 04
(210) 486695
(151) 2018 11 30
(441) 2018 07 09
(732) NIWIŃSKI KRZYSZTOF, Warszawa, PL.
(540) BOHO NAILS
(510), (511) 44 manicure, masaż, salon kosmetyczny, salon piękno‑
ści, usługi wizażu.
(111) 316684
(220) 2018 06 04
(210) 486699
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 16
(732) AKCINE BENDROVE PIENO ŽVAIGŽDES, Wilno, LT.
(540) GRECKA AMFORA
(540)

(531) 11.03.20, 11.03.25, 11.03.99, 27.05.01
(510), (511) 29 mleko, produkty mleczne, kwaśna śmietana, śmieta‑
na, śmietana bita, serwatka, podpuszczka, kefir, mleko ukwaszone
(prostokwasza), mleczne napoje fermentowane (riażenka), jogurt,
napoje na bazie jogurtu, sery, masło, mleko w proszku, serek wiejski,
twaróg, koktajle mleczne, mleko kondensowane, napoje mleczne,
jadalne oleje i tłuszcze, 30 lody jadalne, lody, lody owocowe, napoje
z lodów, proszki do sporządzania lodów, lody typu sandwich, bułki,
sorbety [lody], wyroby cukiernicze, przekąski na bazie zbóż, napoje
czekoladowe z mlekiem, musy deserowe (słodycze), napoje kakaowe
z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem.
(111) 316685
(220) 2018 06 04
(210) 486706
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 16
(732) Medicago Inc., Québec, CA.
(540) MEDICAGO
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne i lecznicze,
mianowicie szczepionki dla ludzi, terapeutyczne proteiny i antyciała.
(111) 316686
(220) 2018 06 04
(210) 486707
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) OCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) OCM
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 07.01.08, 29.01.12, 26.05.01, 24.17.02
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości; wynajem lokali na gabinety
lekarskie, 44 kliniki medyczne, badania medyczne, informacja medycz‑
na, konsultacje medyczne, usługi medyczne, opieka medyczna i zdro‑
wotna, 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 pomo‑
cy medycznej, prowadzenie placówek medycznych, organizowanie le‑
czenia medycznego, kompilacja raportów medycznych, wykonywanie
badań medycznych, wynajem sprzętu do celów medycznych, przygoto‑
wywanie raportów dotyczących kwestii medycznych, usługi w zakresie
analiz medycznych, poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego.

1192

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 316687
(220) 2018 06 04
(210) 486708
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stęszew, PL.
(540) s sas
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.05.01, 26.04.18, 29.01.12
(510), (511) 20 blaty stołowe, blaty robocze, blaty kuchenne, blaty na
szafki, blaty wierzchnie do szafek, blaty robocze w postaci mebli, okucia
mebli niemetalowe, blaty laminowane, blaty mineralne, blaty akrylowo
‑mineralne, blaty z litego drewna, blaty meblowe z tworzyw mineral‑
nych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna akcesoriów do mebli takich jak
płyty meblowe, fronty meblowe, blaty robocze, laminaty, sklejki, obrze‑
ża meblowe, kleje przemysłowe, systemy szuflad, okucia, akcesoriów
do produkcji mebli, okuć meblowych, blatów roboczych, blatów lami‑
nowanych, blatów mineralnych, blatów akrylowo‑mineralnych, blatów
z drewna litego, frontów meblowych, frontów meblowych laminowa‑
nych, frontów meblowych akrylowych, frontów meblowych drewnia‑
nych, frontów meblowych lakierowanych, sprzedaż klei, uszczelniaczy,
taśm, środków czyszczących, laminatów kompaktowych, narzędzi do
mebli, płyt meblowych, płyt laminowanych, płyt akrylowych, płyt mi‑
neralnych, płyt akustycznych, paneli akustycznych, stelaży elektrycz‑
nych do biurek, sprzedaż systemów drzwi przesuwnych, systemów
paneli tarasowych, systemów szuflad, systemów podnośników do
frontów meblowych, zabudowy kabin sanitarnych, żaluzji meblowych,
40 usługi stolarskie, stolarstwo meblowe, stolarstwo meblowe (produk‑
cja na zamówienie), profilowanie mebli, produkcja mebli na zamówienie
i według specyfikacji osób trzecich, cięcie płyt drewnianych, docinanie
blatów meblowych, frezowanie, wycinanie i frezowanie za pomocą
obrabiarki sterowanej numerycznie, oklejanie krzywoliniowe formatek
meblowych, oklejanie formatek technologią laserową.
(111) 316688
(220) 2018 06 04
(210) 486713
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE CENTER CRACOW JANUSZ
NOWOSAD, LESZEK KOSZAŁKA SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: żółty, złoty, czarny
(531) 11.03.01, 29.01.12
(510), (511) 33 wina mszalne.
(111) 316689
(220) 2018 06 04
(151) 2018 10 30
(441) 2018 07 16
(732) LEBEK JUSTYNA EUROKAN, Sośnicowice, PL.
(540) EUROKAN
(540)

(210) 486714

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 27.05.01, 26.04.03, 02.01.15, 02.01.25, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.11

Nr 4/2019

(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej materiałów
do budowy dróg, szalunków metalowych, pasty wyciszającej, za‑
praw szybkowiążących, czyściwa do nawierzchni dróg, taśm bitu‑
micznych, urządzeń do podnoszenia włazów kanałowych, uzbroje‑
nia drogowego, 37 konserwacja dróg, budowa dróg, uszczelnianie
dróg, budowa fundamentów dróg, układanie nawierzchni drogo‑
wych, budowa dróg na zamówienie, budowa podkładów pod drogi,
wynajem maszyn do robót drogowych, rozbieranie dróg, uszczelnia‑
nie i rozbieranie dróg, naprawa i konserwacja sprzętu do budowy
dróg, naprawa i konserwacja maszyn do budowy dróg, konserwacja
i naprawa kanałów deszczowych, regulacja i wymiana włazów ka‑
nalizacyjnych, regulacja i wymiana wpustów deszczowych, montaż
włazów i wpustów samopoziomujących.

(111) 316690
(220) 2018 06 04
(210) 486715
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 23
(732) WAWRZYNIAK PRZEMYSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO
‑PRODUKCYJNO ‑HANDLOWO USŁUGOWE WAXPOL,
Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) Waxpol
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 13.01.01, 13.01.07, 13.01.25
(510), (511) 4 znicze, wkłady do zniczy, świece, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna zniczy, wkładów do zniczy oraz świec, sprzedaż hurtowa
i detaliczna układów wydechowych.
(111) 316691
(220) 2018 06 05
(210) 486763
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) CENOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,, .
(540) KASZKERSY
(510), (511) 30 ciastka na bazie kaszy.
(111) 316692
(220) 2018 06 06
(210) 486791
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) BANACH KATARZYNA PIESOLOGIA, Warszawa, PL.
(540) PIESOLOGIA
(510), (511) 41 nauczanie i kształcenie ludzi i zwierząt, szkolenia,
warsztaty, konferencje, konkursy, kursy online i offline, związanie
z wychowaniem i szkoleniem psów oraz ich opiekunów, propagowa‑
nie działalności edukacji i szkolenia zwierząt, organizowanie wystaw
w celach edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, usługi
trenerskie, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, produkcja filmów, innych niż reklamowe,
publikowanie książek, publikowanie on‑line elektronicznych książek
i tekstów edukacyjnych, publikowanie i redagowanie tekstów, in‑
nych niż teksty reklamowe, 43 hotele dla zwierząt, hotele dla psów,
hotele dla kotów, wypożyczanie wyposażenia hoteli dla zwierząt, re‑
zerwacja miejsc w hotelach i pensjonatach.
(111) 316693
(220) 2018 06 06
(210) 486809
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) HORIZON MEDICAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) HORIZON MEDICAL CENTER KLINIKA MEDYCYNY
REGENERACYJNEJ
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 26.02.18, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne
i stomatologiczne, artykuły ortopedyczne, gorsety do celów leczni‑
czych, implanty piersi, implanty z materiałów syntetycznych, aparaty
do masażu, lampy kwarcowe i ultrafioletowe do celów leczniczych,
lasery do celów medycznych, pasy ortopedyczne, obuwie ortope‑
dyczne, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej, wy‑
syłkowej i internetowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
aparatury i instrumentów medycznych i kosmetycznych, materia‑
łów stosowanych w chirurgii i ortopedii, odzieży i obuwia, usługi
w zakresie organizowania targów i wystaw handlowych, 41 usługi
edukacyjne w zakresie medycyny i kosmetologii, usługi w zakresie
organizowania kursów, seminariów, kongresów oraz publikowanie
książek i tekstów z zakresu medycyny, biotechnologii i kosmetologii,
usługi w zakresie kształcenia praktycznego, pokazów edukacyjnych,
usługi w zakresie produkcji filmów i programów telewizyjnych z za‑
kresu medycyny, biotechnologii i kosmetologii, 42 usługi w zakre‑
sie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie medycyny,
nowych technologii medycznych i biotechnologii, usługi w zakresie
badań biologicznych, chemicznych i bakteriologicznych, prowadze‑
nie eksperymentów klinicznych, usługi świadczone przez laboratoria
naukowe, prowadzenie prac badawczo
‑rozwojowych nad nowy‑
mi produktami farmaceutycznymi, 44 usługi w zakresie kosmetyki
leczniczej, profilaktycznej i upiększającej, odnowy biologicznej,
fizjoterapii i fizykoterapii, laseroterapii, aromaterapii, muzykotera‑
pii, koloroterapii, chirurgii plastycznej, wizażu, masaży, usługi klinik
medycznych, usługi szpitali, placówek niehospitalizacyjnej opieki
medycznej, placówek rekonwalescencyjnych, usługi w zakresie sto‑
matologii, usługi w zakresie wypożyczania urządzeń medycznych,
usługi salonów fryzjerskich, salonów piękności, solariów.

(111) 316694
(220) 2018 06 06
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) JANET LANKA (PVT) LTD, Kolombo, LK.
(540) SPA CEYLON
(540)

(210) 486812

(531) 05.13.25, 25.01.09, 25.01.25, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, olejki eteryczne, kosmetyki do makijażu,
preparaty do makijażu, preparaty do włosów, środki do pielęgnacji
włosów, olejki do masażu skóry głowy, balsamy do włosów, balsa‑
my do skóry głowy (kosmetyki), kremy do włosów, kremy do skóry
głowy, olejki do włosów w postaci mgiełki, nielecznicze kuracje do
skóry głowy, szampony, odżywki do włosów, środki do trwałej ondu‑
lacji, niemedyczne kremy do użytku osobistego, kosmetyki do pielę‑
gnacji urody, produkty kosmetyczne, produkty do pielęgnacji ciała
(nielecznicze), produkty do pielęgnacji ciała (nielecznicze), olejki do
ciała w sprayu, esencje do pielęgnacji skóry, produkty do pielęgna‑
cji twarzy [kosmetyczne], kosmetyczne żele pod oczy, niemedyczne
kremy pod oczy, serum do celów kosmetycznych, peelingi do twa‑
rzy [kosmetyki], preparaty do zmywania twarzy, nielecznicze prze‑
ciwbakteryjne zmywacze do twarzy, preparaty do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], produkty do pielęgnacji skóry (kosmetyczne), maseczki
do twarzy [kosmetyczne], maseczki oczyszczające, kremy do masa‑
żu, nie do celów leczniczych, olejki do masażu, nielecznicze, olejki do
aromaterapii [do użytku kosmetycznego], oczyszczające oleje, pian‑
ki, żele, płyny i lotiony, środki złuszczające do pielęgnacji i oczyszcza‑
nia skóry, żele do kąpieli (nielecznicze), żele pod prysznic, preparaty
do kąpieli (niemedyczne), preparaty pod prysznic, kosmetyczne pe‑
elingi do ciała, peelingi (preparaty), inne niż do użytku medycznego,
płyny do ciała (inne niż do celów medycznych), balsamy nawilżające
[kosmetyki], nielecznicze balsamy do skóry, nielecznicze balsamy
do ust, preparaty do pielęgnacji dłoni, kremy do rąk, niemedyczne
balsamy do stóp, kremy i pudry, preparaty do namaczania stóp, żele
do pielęgnacji paznokci (kosmetyki), płyny do pielęgnacji paznokci
(kosmetyki), balsamy do paznokci, lakiery do paznokci, płyny odżyw‑
cze do paznokci [kosmetyki], niemedyczne preparaty do pielęgnacji
paznokci, zapachy, olejek różany, kadzidełka na patyczkach, maści
[nielecznicze], drewno zapachowe, saszetki zapachowe.
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(111) 316695
(220) 2018 06 06
(210) 486819
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) HORIZON MEDICAL CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) h HORIZON CLINIC MEDYCYNA REGENERACYJNA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 26.02.18, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne
i stomatologiczne, artykuły ortopedyczne, gorsety do celów leczni‑
czych, implanty piersi, implanty z materiałów syntetycznych, aparaty
do masażu, lampy kwarcowe i ultrafioletowe do celów leczniczych,
lasery do celów medycznych, pasy ortopedyczne, obuwie ortope‑
dyczne, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej, detalicznej, wy‑
syłkowej i internetowej wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
aparatury i instrumentów medycznych i kosmetycznych, materia‑
łów stosowanych w chirurgii i ortopedii, odzieży i obuwia, usługi
w zakresie organizowania targów i wystaw handlowych, 41 usługi
edukacyjne w zakresie medycyny i kosmetologii, usługi w zakresie
organizowania kursów, seminariów, kongresów oraz publikowanie
książek i tekstów z zakresu medycyny, biotechnologii i kosmetologii,
usługi w zakresie kształcenia praktycznego, pokazów edukacyjnych,
usługi w zakresie produkcji filmów i programów telewizyjnych z za‑
kresu medycyny, biotechnologii i kosmetologii, 42 usługi w zakre‑
sie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie medycyny,
nowych technologii medycznych i biotechnologii, usługi w zakresie
badań biologicznych, chemicznych i bakteriologicznych, prowadze‑
nie eksperymentów klinicznych, usługi świadczone przez laboratoria
naukowe, prowadzenie prac badawczo
‑rozwojowych nad nowy‑
mi produktami farmaceutycznymi, 44 usługi w zakresie kosmetyki
leczniczej, profilaktycznej i upiększającej, odnowy biologicznej,
fizjoterapii i fizykoterapii, laseroterapii, aromaterapii, muzykotera‑
pii, koloroterapii, chirurgii plastycznej, wizażu, masaży, usługi klinik
medycznych, usługi szpitali, placówek niehospitalizacyjnej opieki
medycznej, placówek rekonwalescencyjnych, usługi w zakresie sto‑
matologii, usługi w zakresie wypożyczania urządzeń medycznych,
usługi salonów fryzjerskich, salonów piękności, solariów.
(111) 316696
(220) 2018 06 07
(210) 486864
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) ARENTOWSKI ŁUKASZ HOTEL WŁOSKI, Poznań, PL.
(540) Hotel BROWAR &amp; apartamenty B
(540)

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi związane z prowadzeniem hoteli i wynajmem
apartamentów.
(111) 316697
(220) 2018 06 07
(210) 486865
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 13
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) Arthro HA
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, lecznicze dodatki
mineralno‑witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych
i hodowlanych, 31 pasze i karmy dla zwierząt, premiksy (mieszanki
paszowe) nie do celów leczniczych dla zwierząt domowych i hodow‑
lanych.
(111) 316698
(220) 2018 06 11
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) GRANPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.

(210) 486918
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(540) Dobromir
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla przemysłu, rolnictwa, ogrod‑
nictwa i leśnictwa, nawozy i preparaty do użyźniania gleby, nawozy
i preparaty nawożenia dolistnego i doglebowego, nawozy rolnicze
granulowane, posypowe i pyliste, nawozy ogrodnicze, preparaty regu‑
lujące wzrost roślin, środki ochrony roślin, preparaty z mikroelemen‑
tów dla roślin, kompost, gleba do upraw, podłoża do upraw bezglebo‑
wych, nawozy azotowe, 31 ziarna i produkty rolne, ogrodnicze, leśne
oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce
i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt.
(111) 316699
(220) 2018 06 11
(210) 486960
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) BĄK JAROSŁAW, Kraków, PL.
(540) petka
(510), (511) 34 paski ochronne na wyroby tytoniowe, przybory
dla palaczy, bibułka papierosowa, bloczki bibułki do papierosów,
bloczki bibułki papierosowej, cygara, cygaretki, cygarnice, cygar‑
niczki, fajki, filtry do papierosów, papierosy, papierośnice, pojem‑
niki na zapałki, popielniczki dla palaczy, pudełka na zapałki, wo‑
reczki na tytoń, zapalniczki do papierosów, zapalniczki do cygar,
zapalniczki dla palaczy, zapałki, artykuły dla palaczy, nie z metalu
szlachetnego, 35 usługi sprzedaży pasków ochronnych na wyroby
tytoniowe, tytoniu, papierosów, akcesoriów dla palaczy, bibułek
papierosowych, materiałów dla palących, reklama, udostępnianie
powierzchni reklamowej.
(111) 316700
(220) 2018 06 12
(210) 487013
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) K I M INICIATIVES TURISTIQUES SL, Arinsal, AD.
(540) EVENTHALIA
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizo‑
wanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie
nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych
przedsiębiorstw], zarządzanie hotelami, 39 zwiedzanie turystyczne,
zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wy‑
cieczek, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży, usługi
biur podróży, mianowicie organizowanie transportu dla podróżnych,
usługi kierowców, organizowanie podróży, organizowanie i rezerwo‑
wanie wycieczek ze zwiedzaniem, usługi pilotów wycieczek, orga‑
nizowanie rejsów, usługi towarzyszenia podróżnym, wypożyczanie
pojazdów, rezerwacja transportu, transport pasażerski, usługi agen‑
cyjne w zakresie organizowania wycieczek morskich, usługi agencji
rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi agencji podróży
i rezerwacji, pośrednictwo frachtowe, 41 organizowanie rozrywki,
usługi rozrywkowe, prowadzenie zjazdów w celach rozrywkowych,
usługi agencyjne w zakresie rozrywki.
(111) 316701
(220) 2018 06 13
(210) 487032
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) SAGARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra, PL.
(540) SAGARIS
(510), (511) 36 finansowanie inwestycji budowlanych, organizowa‑
nie finansowania projektów budowlanych, zarządzanie finansowe
projektami budowlanymi, wycena nieruchomości, zarządzanie nie‑
ruchomością, inwestowanie w nieruchomości, usługi kredytowania
nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, pomoc w zakupie
nieruchomości, udzielanie pożyczek na nieruchomość, usługi do‑
radcze dotyczące nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczą‑
cych nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
planowanie inwestycji w nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nie‑
ruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nierucho‑
mości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, wycena finanso‑
wa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], administrowanie
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, dostarczanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, nabywanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie wyszukiwania nierucho‑
mości mieszkaniowych, zapewnianie środków finansowych na roz‑
wój nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, doradztwo
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finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, usługi za‑
rządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych,
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów bu‑
dynków, usługi finansowania związane z hotelami, dzierżawa ziemi,
doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi doradcze do‑
tyczące własności nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi
pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, wynajem nie‑
ruchomości, administrowanie kredytami hipotecznymi, bankowość
hipoteczna i pośrednictwo, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi
związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo finansowe związane
z usługami kredytowymi, doradztwo w zakresie kredytów hipotecz‑
nych, finansowanie nieruchomości, nabywanie hipotek, obciążanie
hipoteką majątku i gruntu, organizowanie kredytów hipotecznych,
organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, pośred‑
nictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo w zakresie kredy‑
tów hipotecznych, pośrednictwo w zakresie komercyjnych kredytów
hipotecznych, pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredy‑
tów hipotecznych, usługi dotyczące pożyczek, usługi finansowania
projektów, usługi kredytowe, usługi w zakresie kredytów hipotecz‑
nych, 37 budownictwo, budowa nieruchomości [budownictwo],
budowa pomieszczeń, budowa domów, budowa galerii, budowa
sklepów, budowa biur, nadzór budowlany, konsultacje budowlane,
informacja budowlana, usługi budowlane, budowa obiektów pu‑
blicznych, budowa części budynków, budowa bloków mieszkalnych,
zarządzanie projektem budowy, sprzątanie placów budowy, usługi
zarządzania budową, zarządzanie projektami budowlanymi na te‑
renie budowy, naprawcze roboty budowlane, budowanie platform
[tarasów], wynajem narzędzi budowlanych, wynajem rusztowań
budowlanych oraz platform budowlanych, wynajem sprzętu budow‑
lanego, usługi doradztwa budowlanego, doradztwo inżynieryjne
[budownictwo], udzielanie informacji budowlanych, budownictwo
wodno‑lądowe, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac bu‑
dowlanych], budowa budynków na zamówienie, budowa domów
na zamówienie, układanie i budowa rurociągów, przygotowywanie
terenu pod budowę, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane),
usługi budownictwa wodno‑lądowego, sprzątanie dróg dojazdo‑
wych na budowy, budowa obiektów do celów rekreacyjnych, usługi
budowlane i naprawy budynków, dostarczanie informacji z zakresu
przemysłu budowlanego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
budownictwa, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, budo‑
wanie nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, bu‑
dowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, odnawianie wnętrz
budynków, usługi malowania dekoracyjnego, usługi hydrauliczne,
usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, instalacja sprzętu hy‑
draulicznego, montaż podłóg drewnianych, układanie płytek pod‑
łogowych, usługi w zakresie powlekania podłóg, przygotowanie
powierzchni podłóg do położenia podkładów i pokryć, budowa
podłóg, 42 projektowanie budowlane, planowanie budowy nieru‑
chomości, inspekcja budowlana [oględziny], opracowywanie pro‑
jektów budowlanych, badania geologiczne działek budowlanych,
sporządzanie planów budowlanych obiektów rekreacyjnych, usługi
inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, opracowanie pro‑
jektów technicznych w dziedzinie budownictwa, usługi doradztwa
technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, doradztwo w zakre‑
sie projektów architektonicznych i budowlanych, przygotowywanie
raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych do
projektów budowlanych, projektowanie architektoniczne, badania
architektoniczne, usługi architektury wnętrz, przygotowywanie ra‑
portów architektonicznych, zarządzanie projektami architektonicz‑
nymi, przygotowywanie planów architektonicznych, usługi dorad‑
cze dotyczące architektury, usługi architektoniczne i inżynieryjne,
projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, usługi architek‑
toniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi architekto‑
niczne w zakresie projektowania budynków, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania obiektów biurowych, usługi architekto‑
niczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, usługi
architektoniczne w zakresie projektowania pomieszczeń do handlu
detalicznego, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, projek‑
towanie przestrzeni biurowych, usługi projektowe dotyczące nieru‑
chomości mieszkalnych, projektowanie hoteli, projektowanie wnętrz
komercyjnych, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz,
usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi w za‑
kresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie
projektowania wystroju wnętrz domowych, udostępnianie strony
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internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, projekty
architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, projekto‑
wanie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz.

(111) 316702
(220) 2018 06 29
(151) 2018 11 29
(441) 2018 08 06
(732) STOWARZYSZENIE ECHO‑TAXI, Lublin, PL.
(540) Echo TAXI
(540)

(210) 487696

Kolor znaku: niebieski, żółty, zielony, czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.15
(510), (511) 39 usługi przewoźnika, przewożenie podróżujących au‑
tobusami, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące prze‑
wozu pasażerów, skomputeryzowane usługi rezerwacji w zakresie
przewozu pasażerów, usługi taksówek, usługi taksówkarskie, trans‑
port podróżnych taksówką, organizowanie transportu taksówkowe‑
go, transport taksówkowy dla osób na wózkach inwalidzkich, świad‑
czenie usług w zakresie zamawiania taksówek za pomocą aplikacji
mobilnych.
(111) 316703
(220) 2018 07 02
(210) 487748
(151) 2018 11 29
(441) 2018 08 06
(732) NOWICKI ARTUR, KŁOSOWSKI ŁUKASZ LUCART SPÓŁKA
CYWILNA, Mysłowice, PL.
(540) LUCART AUTOMOTIVE
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.05, 27.05.10,
27.05.17, 27.05.19, 27.05.22, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej prowadzonej
w placówkach stacjonarnych i on‑line w zakresie towarów branży mo‑
toryzacyjnej, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, porady w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
przedstawicielstw handlowych zajmujących się sprzedażą towarów
w zakresie branży motoryzacyjnej, działających na zasadach franchi‑
singu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z or‑
ganizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, wsparcie
w dziedzinie zarządzania biznesowego w zakresie franchisingu, po‑
moc w zarządzaniu przedsiębiorstwami zarządzanymi na zasadach
franchisingu, usługi handlowe on‑line, w ramach których sprzeda‑
jący wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za po‑
średnictwem Internetu, zawieranie transakcji handlowych na rzecz
innych, przez sklepy on‑line, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze smarami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzeda‑
ży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży de‑
talicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej w zakresie baterii i akumulatorów do pojaz‑
dów, 37 konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, smarowanie samo‑
chodów, konserwacja samochodów, usługi stacji obsługi samocho‑
dów, naprawy lub konserwacja samochodów, naprawy i konserwacja
samochodów, naprawa samochodów na drodze, obsługa i naprawa
samochodów, usługi wymiany oleju samochodowego, konserwa‑
cja lub naprawa pojazdów samochodowych, usługi warsztatów sa‑
mochodowych w zakresie konserwacji pojazdów, usługi w zakresie
wymiany oleju samochodowego z dojazdem do klienta, kontrola sa‑
mochodów i ich części przed konserwacją i naprawą, przegląd samo‑
chodów, doładowywanie akumulatorów do pojazdów, ładowanie
akumulatorów do pojazdów, doładowywanie baterii i akumulatorów
do pojazdów, usługi wymiany baterii i akumulatorów do pojazdów.
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(111) 316704
(220) 2018 07 02
(210) 487752
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) OCHAL ANDRZEJ CUKIERNIA WILLIAMS, Jastków, PL.
(540) Cukiernia Williams Andrzej Ochal
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, jasnobrązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.24, 26.01.02, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 08.01.15, 08.01.25,
26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 30 cukierki, karmelki [cukierki], ciasta z cukierkami, lodo‑
we wyroby cukiernicze, makaroniki [wyroby cukiernicze], trufle [wy‑
roby cukiernicze], lukrecja [cukiernictwo], wyroby cukiernicze, bato‑
niki cukiernicze, cukierki czekoladowe, mleczne wyroby cukiernicze,
żelki, orzechowe wyroby cukiernicze, lizaki, wyroby cukiernicze płyn‑
ne, musy, gotowane wyroby cukiernicze, trufle (rumowe), wyroby
cukiernicze zawierające dżem, wyroby cukiernicze zawierające gala‑
retkę, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, cukierki, batony
i guma do żucia, chałwa, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecz‑
nicze, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny, czeko‑
ladowe ozdoby do ciast, czekoladowe fondue, czekoladowe dodatki
smakowe, czekoladki, desery czekoladowe, dekoracje z czekolady
do wyrobów cukierniczych, gofry, lodowe słodycze, musy, puddingi,
bułeczki z owocami, bułeczki z dżemem, czekolada, kakao, herbaty,
herbata zielona, herbaty aromatyzowane, kawa, kawa aromatyzowa‑
na, bułki, bagietki, bajgle, babeczki, chleb razowy, chleb wielozbożo‑
wy, chleb żytni, chrupiące pieczywo, drożdżowe bułeczki, pieczywo
owocowe, torty truskawkowe, tort lodowy, chleb, 35 usługi sprzeda‑
ży hurtowej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z kawą, 43 usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, restau‑
racje serwujące delikatesy, usługi mobilnych restauracji, restauracje
dla turystów, informacja o usługach restauracyjnych, usługi restaura‑
cji sprzedających posiłki na wynos, zapewnianie żywności i napojów
w restauracjach, kawiarnia.
(111) 316705
(220) 2018 07 03
(210) 487760
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) STRATTON BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, PL.
(540) STRATTON BROKERS
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finanso‑
wych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w za‑
kresie długów, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe,
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, ma‑
klerstwo, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe [akcje i ob‑
ligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie
akcjami i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne,
sponsorowanie finansowe, usługi finansowania, usługi funduszy
zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi gwarantowania ubez‑
pieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów,
usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwaranto‑
wania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, usługi
ubezpieczeniowe, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości].
(111) 316706
(220) 2018 07 03
(210) 487763
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) SILCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) ms manispot
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.22
(510), (511) 44 usługi wynajmu stanowiska do wykonywania mani‑
cure hybrydowego bądź żelowego.
(111) 316707
(220) 2018 07 03
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) KRZYŻAK KAROL ŁUKASZ, Kraków, PL.
(540) INNOJU
(540)

(210) 487766

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 32 sok jabłkowy, soki owocowe, soki warzywne [napoje],
lemoniada, syropy do lemoniady, napoje izotoniczne, sorbety [napo‑
je], syropy do napojów, woda mineralna [napoje], woda [napoje].
(111) 316708
(220) 2018 07 06
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) WALMARK a.s., Trinec, CZ.
(540) marsjanki
(540)

(210) 487928

(531) 03.13.21, 03.13.24, 27.05.04, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.25
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, witaminy, minerały i pier‑
wiastki śladowe, preparaty higieniczne do celów medycznych,
odżywcze suplementy diety do celów medycznych, dietetyczna
żywność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub we‑
terynaryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi
i zwierząt, preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
środki odkażające, lecznicze środki do czyszczenia zębów i syropy,
herbata ziołowa i ekstrakty do celów leczniczych, lecznicze dodatki
do żywności, preparaty odżywcze lub dietetyczne do celów leczni‑
czych do użycia jako codzienne suplementy diety w postaci arty‑
kułów spożywczych w proszku lub oddzielnych mieszanek, zawie‑
rających w szczególności mleko w proszku lub białko zwierzęce lub
białko roślinne, także z witaminami lub minerałami lub pierwiastka‑
mi śladowymi lub dodatkiem cukru, preparaty białkowe lub żywność
do celów leczniczych, produkty wzbogacone w witaminy i minerały
w postaci koncentratów do użytku medycznego jako suplementy
diety, suplementy diety do celów niemedycznych ujęte w tej klasie.
(111) 316709
(220) 2018 06 13
(210) 487031
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) SAGARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra, PL.
(540) SAGARIS
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 36 finansowanie inwestycji budowlanych, organizowa‑
nie finansowania projektów budowlanych, zarządzanie finansowe
projektami budowlanymi, wycena nieruchomości, zarządzanie nie‑
ruchomością, inwestowanie w nieruchomości, usługi kredytowania
nieruchomości, usługi nabywania nieruchomości, pomoc w zakupie
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nieruchomości, udzielanie pożyczek na nieruchomość, usługi do‑
radcze dotyczące nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczą‑
cych nieruchomości, zarządzanie inwestycjami w nieruchomości,
planowanie inwestycji w nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nie‑
ruchomości, usługi doradztwa inwestycyjnego dotyczące nierucho‑
mości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, wycena finanso‑
wa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], administrowanie
sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, dostarczanie
nieruchomości na rzecz osób trzecich, nabywanie nieruchomości
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie wyszukiwania nierucho‑
mości mieszkaniowych, zapewnianie środków finansowych na roz‑
wój nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości
i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, doradztwo
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, usługi za‑
rządzania nieruchomościami w zakresie osiedli mieszkaniowych,
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów bu‑
dynków, usługi finansowania związane z hotelami, dzierżawa ziemi,
doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, usługi doradcze do‑
tyczące własności nieruchomości, usługi nabywania gruntu, usługi
pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości, wynajem nie‑
ruchomości, administrowanie kredytami hipotecznymi, bankowość
hipoteczna i pośrednictwo, doradztwo dotyczące pożyczek i usługi
związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo finansowe związane
z usługami kredytowymi, doradztwo w zakresie kredytów hipotecz‑
nych, finansowanie nieruchomości, nabywanie hipotek, obciążanie
hipoteką majątku i gruntu, organizowanie kredytów hipotecznych,
organizowanie umów pożyczki pod zastaw nieruchomości, pośred‑
nictwo w umowach kredytowych, pośrednictwo w zakresie kredy‑
tów hipotecznych, pośrednictwo w zakresie komercyjnych kredytów
hipotecznych, pożyczki hipoteczne i pośrednictwo w zakresie kredy‑
tów hipotecznych, usługi dotyczące pożyczek, usługi finansowania
projektów, usługi kredytowe, usługi w zakresie kredytów hipotecz‑
nych, 37 budownictwo, budowa nieruchomości [budownictwo],
budowa pomieszczeń, budowa domów, budowa galerii, budowa
sklepów, budowa biur, nadzór budowlany, konsultacje budowlane,
informacja budowlana, usługi budowlane, budowa obiektów pu‑
blicznych, budowa części budynków, budowa bloków mieszkalnych,
zarządzanie projektem budowy, sprzątanie placów budowy, usługi
zarządzania budową, zarządzanie projektami budowlanymi na te‑
renie budowy, naprawcze roboty budowlane, budowanie platform
[tarasów], wynajem narzędzi budowlanych, wynajem rusztowań
budowlanych oraz platform budowlanych, wynajem sprzętu budow‑
lanego, usługi doradztwa budowlanego, doradztwo inżynieryjne
[budownictwo], udzielanie informacji budowlanych, budownictwo
wodno‑lądowe, usługi inspekcji budowlanej [w trakcie prac bu‑
dowlanych], budowa budynków na zamówienie, budowa domów
na zamówienie, układanie i budowa rurociągów, przygotowywanie
terenu pod budowę, doradztwo inżynieryjne (usługi budowlane),
usługi budownictwa wodno‑lądowego, sprzątanie dróg dojazdo‑
wych na budowy, budowa obiektów do celów rekreacyjnych, usługi
budowlane i naprawy budynków, dostarczanie informacji z zakresu
przemysłu budowlanego, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
budownictwa, zagospodarowywanie gruntu pod zabudowę, budo‑
wanie nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych, bu‑
dowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, odnawianie wnętrz
budynków, usługi malowania dekoracyjnego, usługi hydrauliczne,
usługi w zakresie konstrukcji hydraulicznych, instalacja sprzętu hy‑
draulicznego, montaż podłóg drewnianych, układanie płytek pod‑
łogowych, usługi w zakresie powlekania podłóg, przygotowanie
powierzchni podłóg do położenia podkładów i pokryć, budowa
podłóg, 42 projektowanie budowlane, planowanie budowy nieru‑
chomości, inspekcja budowlana [oględziny], opracowywanie pro‑
jektów budowlanych, badania geologiczne działek budowlanych,
sporządzanie planów budowlanych obiektów rekreacyjnych, usługi
inżynieryjne w dziedzinie technologii budowlanej, opracowanie pro‑
jektów technicznych w dziedzinie budownictwa, usługi doradztwa
technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, doradztwo w zakre‑
sie projektów architektonicznych i budowlanych, przygotowywanie
raportów związanych z opracowaniami projektów technicznych do
projektów budowlanych, projektowanie architektoniczne, badania
architektoniczne, usługi architektury wnętrz, przygotowywanie ra‑
portów architektonicznych, zarządzanie projektami architektonicz‑
nymi, przygotowywanie planów architektonicznych, usługi dorad‑
cze dotyczące architektury, usługi architektoniczne i inżynieryjne,
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projektowanie architektoniczne dekoracji wnętrz, usługi architek‑
toniczne dotyczące zagospodarowania terenu, usługi architekto‑
niczne w zakresie projektowania budynków, usługi architektoniczne
w zakresie projektowania obiektów biurowych, usługi architekto‑
niczne w zakresie projektowania budynków komercyjnych, usługi
architektoniczne w zakresie projektowania pomieszczeń do handlu
detalicznego, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania
architektonicznego za pośrednictwem strony internetowej, projek‑
towanie przestrzeni biurowych, usługi projektowe dotyczące nieru‑
chomości mieszkalnych, projektowanie hoteli, projektowanie wnętrz
komercyjnych, planowanie przestrzenne [projektowanie] wnętrz,
usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi w za‑
kresie projektowania wystroju wnętrz biurowych, usługi w zakresie
projektowania wystroju wnętrz domowych, udostępnianie strony
internetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, projekty
architektoniczne w zakresie dekoracji ścian zewnętrznych, projekto‑
wanie dekoracji wnętrz, doradztwo w zakresie dekoracji wnętrz.

(111) 316710
(220) 2018 06 07
(210) 486861
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 13
(732) PETS DOLFOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Piotrków Trybunalski, PL.
(540) Deodol
(510), (511) 5 suplementy diety dla zwierząt, lecznicze dodatki
mineralno‑witaminowe do pasz i karmy dla zwierząt domowych
i hodowlanych, 31 pasze i karmy dla zwierząt, premiksy (mieszanki
paszowe) nie do celów leczniczych dla zwierząt domowych i hodow‑
lanych.
(111) 316711
(220) 2018 01 11
(210) 481039
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) LIERA KATARZYNA WIKTORIA, Warszawa, PL.
(540) LILY‑LIPS
(510), (511) 44 usługi w zakresie makijażu permanentnego.
(111) 316712
(220) 2018 01 17
(151) 2019 01 03
(441) 2018 07 30
(732) LABELMARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) LABELMARKET
(540)

(210) 481252

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 drukarki, w szczególności drukarki etykiet, materiały
eksploatacyjne do tych drukarek, w szczególności czyste do zadru‑
kowania etykiety samoprzylepne z tworzywa sztucznego, etykiety
identyfikacyjne, etykiety z kodem kreskowym, etykiety zawierające
kodowaną lub zapisaną informację w formie elektronicznej, magne‑
tycznej lub optyczne.
(111) 316713
(220) 2018 02 08
(210) 482184
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) ŚWIĘS RENATA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA TUKAN,
Kraków, PL.
(540) Tukan
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami
zoologicznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami
ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem we‑
terynaryjnym, 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 pa‑
szą 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
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w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży deta‑
licznej 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, kagań‑
cami 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 sprze‑
daży 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 i hurtowej w związ‑
ku z transporterami dla zwierząt domowych, usługi sprzedaży deta‑
licznej i hurtowej w związku z akwariami i terrariami, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w związku z akcesoriami do akwariów i terrariów,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku z ubrankami obu‑
wiem dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w związku
z ozdobami dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ar‑
tykułami do czyszczenia pomieszczeń dla zwierząt i klatek dla ptaków,
usługi sprzedaży detalicznej zwierząt domowych, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami zoologicznymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z wyrobami ogrodniczymi, usługi sprzedaży hur‑
towej 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 hurto‑
wej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związ‑
ku 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 hur‑
towej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzeda‑
ży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania w ogrodnictwie,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do zabawy dla zwie‑
rząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze smyczami, obrożami, ka‑
gańcami i szelkami dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z produktami dietetycznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze smyczami automatycznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z klatkami dla zwierząt domowych, usługi sprze‑
daży hurtowej w związku z akcesoriami do klatek dla zwierząt domo‑
wych, 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 akwaria‑
mi 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 ozdoba‑
mi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do
czyszczenia pomieszczeń dla zwierząt i klatek dla ptaków, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku z preparatami i obrożami owadobójczymi,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i obrożami owado‑
bójczymi, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży towa‑
rów, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, broszur,
próbek) w kraju i poza nim, 44 strzyżenie zwierząt domowych, zabiegi
pielęgnacyjne dla zwierząt domowych, zabiegi higieniczne dla zwierząt
domowych, zabiegi kosmetyczne dla zwierząt domowych, usługi mycia
zwierząt domowych, usługi salonów piękności dla zwierząt domowych.

(111) 316714
(220) 2018 02 21
(210) 482634
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) SMOTER RYSZARD IMOLA, Warszawa, PL.
(540) imola
(510), (511) 41 kursy prawa jazdy, nauka jazdy, prowadzenie kur‑
sów edukacyjnych, szkolenia, usługi w zakresie rozrywki, nauczania,
kształcenia, organizowanie i obsługa konferencji, imprez i wystaw,
organizowanie loterii, organizacja i prowadzenie zjazdów, kongre‑
sów, przyjęć, zawodów sportowych, konkursów oraz turniejów spor‑
towych, edukacyjnych i rozrywkowych, publikacje multimedialne,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe, informacja o powyż‑
szych usługach.
(111) 316715
(220) 2018 02 26
(210) 482789
(151) 2018 10 10
(441) 2018 05 21
(732) KARPIŃSKI MACIEJ ULTRAPATENT, Gliwice, PL.
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(540) WARMTRAGER
(510), (511) 1 płyny niezamarzające i chemikalia do instalacji grzew‑
czych i chłodzących, glikole, płyny solarne, płyny niezamarzające do
silników spalinowych, chemikalia stosowane w przemyśle motoryza‑
cyjnym, woda destylowana.
(111) 316716
(220) 2018 02 26
(210) 482791
(151) 2018 10 10
(441) 2018 05 21
(732) KARPIŃSKI MACIEJ ULTRAPATENT, Gliwice, PL.
(540) GLIKOR
(510), (511) 1 płyny niezamarzające i chemikalia do instalacji grzew‑
czych i chłodzących, glikole, płyny solarne, płyny niezamarzające do
silników spalinowych, chemikalia stosowane w przemyśle motoryza‑
cyjnym, woda destylowana.
(111) 316717
(220) 2018 02 26
(210) 482792
(151) 2018 10 11
(441) 2018 05 21
(732) KARPIŃSKI MACIEJ ULTRAPATENT, Gliwice, PL.
(540) PROCOLD
(510), (511) 1 płyny niezamarzające i chemikalia do instalacji grzew‑
czych i chłodzących, glikole, płyny solarne, płyny niezamarzające do
silników spalinowych, chemikalia stosowane w przemyśle motoryza‑
cyjnym, woda destylowana.
(111) 316718
(220) 2018 03 01
(210) 482977
(151) 2019 01 04
(441) 2018 07 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO LODMOR
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) calypso wyszukane smaki
(510), (511) 29 schłodzone desery mleczne, desery mleczne, desery
wykonane z produktów mlecznych, mleczne produkty, 30 lody, lody
mleczne [lody], lody wielosmakowe, lody owocowe, lody spożywcze,
lody typu sandwich, lody na patyku, lody z owocami, lody wodne
[sorbety], lody mleczne, lody w proszku, lody na bazie jogurtu [lody
jako główny składnik], desery lodowe, desery mrożone, schłodzone
desery, mrożone mleczne desery w formie batonów, desery z war‑
stwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], torty lodowe, batony
lodowe, środki wiążące do lodów spożywczych, sorbety [lody wod‑
ne], jogurt mrożony [lody spożywcze], słodycze lodowe, słodycze lo‑
dowe w postaci lizaków, 43 lodziarnie, serwowanie jedzenia i napo‑
jów, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, catering
w kafeteriach szybkiej obsługi, kawiarnie.
(111) 316719
(220) 2018 03 01
(210) 482978
(151) 2019 01 04
(441) 2018 07 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO LODMOR
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) CZARNY KOKOS
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony, brązowy
(531) 05.07.06
(510), (511) 29 schłodzone desery mleczne, desery mleczne, desery
wykonane z produktów mlecznych, mleczne produkty, 30 lody, lody
mleczne [lody], lody wielosmakowe, lody owocowe, lody spożywcze,
lody typu sandwich, lody na patyku, lody z owocami, lody wodne
[sorbety], lody mleczne, lody w proszku, lody na bazie jogurtu [lody
jako główny składnik], desery lodowe, desery mrożone, schłodzone
desery, mrożone mleczne desery w formie batonów, desery z war‑
stwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], torty lodowe, batony
lodowe, środki wiążące do lodów spożywczych, sorbety [lody wod‑
ne], jogurt mrożony [lody spożywcze], słodycze lodowe, słodycze lo‑
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dowe w postaci lizaków, 43 lodziarnie, serwowanie jedzenia i napo‑
jów, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, catering
w kafeteriach szybkiej obsługi, kawiarnie.

(111) 316720
(220) 2018 03 01
(210) 482980
(151) 2019 01 04
(441) 2018 07 30
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO LODMOR
SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) LODY CALYPSO 1959 wyszukane smaki SŁONY KARMEL
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, biały,
beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 08.01.22
(510), (511) 29 schłodzone desery mleczne, desery mleczne, desery
wykonane z produktów mlecznych, mleczne produkty, 30 lody, lody
mleczne [lody], lody wielosmakowe, lody owocowe, lody spożywcze,
lody typu sandwich, lody na patyku, lody z owocami, lody wodne
[sorbety], lody mleczne, lody w proszku, lody na bazie jogurtu [lody
jako główny składnik], desery lodowe, desery mrożone, schłodzone
desery, mrożone mleczne desery w formie batonów, desery z war‑
stwą lodów, owoców i bitej śmietany [parfait], torty lodowe, batony
lodowe, środki wiążące do lodów spożywczych, sorbety [lody wod‑
ne], jogurt mrożony [lody spożywcze], słodycze lodowe, słodycze lo‑
dowe w postaci lizaków, 43 lodziarnie, serwowanie jedzenia i napo‑
jów, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, catering
w kafeteriach szybkiej obsługi, kawiarnie.
(111) 316721
(220) 2014 10 02 K
(151) 2019 01 02
(441) 2018 09 03
(732) DIANA FOOD CANADA INC., Champlain, CA.
(540) Neuro Phenol
(540)

(210) 479245

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki chemiczne do zastosowania w produkcji, środki
chemiczne do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym, środki
chemiczne dla przemysłu, zasady [preparaty chemiczne], chemicz‑
ne substancje do użytku w produkcji, dodatki chemiczne do użytku
w produkcji, chemiczne środki wspomagające do użytku w przemy‑
śle, preparaty chemiczne do użytku przemysłowego, nieorganiczne
substancje chemiczne do celów przemysłowych, substancje che‑
miczne do użytku w produkcji środków farmaceutycznych, chemicz‑
ne środki konserwujące do użytku w produkcji szerokiej gamy che‑
mikaliów, produkty chemiczne stosowane w przemyśle i w nauce,
składniki i materiały chemiczne do celów naukowych, substancje
chemiczne do użytku w przemyśle biochemicznym, środki chemicz‑
ne do użytku w produkcji środków farmaceutycznych, preparaty
chemiczne do użytku w produkcji środków farmaceutycznych, pier‑
wiastki naturalne.
(111) 316722
(220) 2018 03 07
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) SZKŁOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gutkowo, PL.

(210) 483178
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(540) SZKŁOLAND rok założenia 1992
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, szkło budowlane,
szkło całkowicie odbarwione typu optiwhite, szkło bezbarwne typu
float, szkło laminowane, szkło niskoemisyjne, szkło przemysłowe,
szkło refleksyjne, szkło zbrojone, szyby zespolone, szkło okienne,
zabudowy szklane: zabudowy tarasów, przeszklenia powierzchni
biurowych, mieszkalnych i użytkowych, schody, balustrady i dasz‑
ki ze szkła, kabiny prysznicowe szklane, gabloty szklane, szklane
panele kuchenne, szklane drzwi, 20 lustra, lustra kolorowe, lustra
fazowane i grawerowane, lustra z nadrukiem cyfrowym, ramy do
luster, 21 szkło surowe lub półprzetworzone, z wyjątkiem szkła kon‑
strukcyjnego, szkło emaliowane, szkło mleczne, szkło opałowe, szkło
płaskie szlifowane, szkło ozdobne, szkło sproszkowane do dekoracji,
szkło ornamentowe, szkło piaskowane, szkło lakierowane, szkło sa‑
tynowe, 40 obróbka materiałowa, usługi w zakresie obróbki szkła:
cięcie, szlifowanie i polerowanie, fazowanie, wiercenie i frezowanie,
hartowanie, gięcie szyb, klejenie uv, laminowanie, kruszenie, miele‑
nie, matowanie, druk cyfrowy, sitodruk, utylizacja i unieszkodliwianie
odpadów szklanych, recykling odpadków i odpadów, recykling szkła.
(111) 316723
(220) 2016 04 13
(210) 454715
(151) 2018 12 27
(441) 2016 10 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE AKVO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) AKVO
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, niebieski
(531) 01.05.01, 01.05.02, 01.05.05, 01.05.12, 26.11.03, 26.11.12,
26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 instalacje do dystrybucji wody, urządzenia do oczysz‑
czania gazu, instalacje klimatyzacyjne, instalacje do ogrzewania
wodnego, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do przewodów ga‑
zowych, instalacje sanitarne i aparatura sanitarna, instalacje do oczysz‑
czania wód ściekowych, instalacje do dystrybucji wody, instalacje do
uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje do
odsalania wody morskiej, 19 balustrady, belki policzkowe, wangi [czę‑
ści schodów] niemetalowe, konstrukcje budowlane niemetalowe, filc
dla budownictwa, geotekstylia, palisady niemetalowe, pomosty pre‑
fabrykowane niemetalowe, 37 wynajem sprzętu budowlanego, wyna‑
jem sprzętu do oczyszczania dróg, 42 doradztwo architektoniczne.
(111) 316724
(220) 2016 05 23
(210) 456843
(151) 2018 12 21
(441) 2016 11 21
(732) J&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole, PL.
(540) LUXX ALL
(540)

(531) 26.03.01, 27.05.01
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(510), (511) 7 automaty sprzedające, 9 urządzenia i przyrządy: nauko‑
we, 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 ener‑
gii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, przesyłania lub odtwarza‑
nia dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące,
maszyny liczące, osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urzą‑
dzenia do gaszenia ognia, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy z wyłącze‑
niem odzieży roboczej, roboczych butów oraz roboczych nakryć głowy,
41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(111) 316725
(220) 2016 08 12
(210) 460295
(151) 2018 12 31
(441) 2016 10 10
(732) KLUCZKOWSKI DARIUSZ F.H. CASTOR, Ostróda, PL.
(540) Castor
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 07.01.08, 07.01.09, 07.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 drewniane elementy konstrukcyjne dla budownic‑
twa, wyroby z drewna: prefabrykowane domy‑zestawy do montażu,
przenośne domy mieszkalne z bali, drewniane domy: letniskowe i re‑
kreacyjne, karczmy i inne zabudowania z zakresu restauracyjnego,
pawilony usługowe, altany ogrodowe oraz wiaty grillowe i samocho‑
dowe, 37 usługi ogólnobudowlane w zakresie budowy kompletnych
obiektów z drewna, usługi w zakresie: budownictwa drewnianego,
nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami
inwestycyjnymi polegającymi na budowie obiektów mieszkalnych
i niemieszkalnych z drewna oraz osiedli mieszkaniowych z drewna
wraz z infrastrukturą, usługi: budowlane, remontowe, konserwacyjne
i modernizacyjne dla budownictwa drewnianego, usługi doradztwa
budowlanego, usługi w zakresie funkcji generalnego wykonawcy
i inwestora zastępczego robót budowlanych dla obiektów z drew‑
na, informacje budowlane, wynajem narzędzi i sprzętu budowla‑
nego, usługi stolarskie naprawy mebli, 42 architektura drewniana,
usługi projektowe i konsultacyjne w zakresie: projektowania archi‑
tektonicznego, budowlanego, urbanistycznego i technologicznego
budynków drewnianych: całorocznych i letniskowych, restauracji,
pensjonatów, sporządzanie ekspertyz technicznych, badań, opinii
i analiz technicznych w zakresie budownictwa drewnianego, opraco‑
wywanie projektów technicznych dot. budownictwa drewnianego,
wzornictwo przemysłowe w zakresie budownictwa drewnianego,
projektowanie katalogów o tematyce architektonicznej.
(111) 316726
(220) 2016 08 29
(210) 460813
(151) 2019 01 03
(441) 2016 10 24
(732) LATANOWICZ BERNARD LATECH, Poznań, PL.
(540) LaQ
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, tipsy [kosmetyki], kosmetyki nielecznicze,
eyelinery [kosmetyki], pianki [kosmetyki], kosmetyki upiększające, ko‑
rektory [kosmetyki], kosmetyki kolorowe, toniki [kosmetyki], olejki mi‑
neralne [kosmetyki], środki nawilżające [kosmetyki], kosmetyki do rzęs,
preparaty samoopalające [kosmetyki], kosmetyki do brwi, koncentraty
nawilżające [kosmetyki], balsamy samoopalające [kosmetyki], kosme‑
tyki do samoopalania, kremy samoopalające [kosmetyki], kosmetyki
brązująco‑opalizujące, kosmetyki do włosów, kremy tonizujące [kosme‑
tyki], żele nawilżające [kosmetyki], olejek lawendowy, olej lawendowy,

1200

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

olejki eteryczne, olejki eteryczne do użytku osobistego, roślinne olejki
eteryczne, woda kwiatowa, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, chusteczki nasączane preparatami kosmetycznymi, kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, kosmetyki w formie olejków, kosmetyki w go‑
towych zestawach, nasączone chusteczki do użytku kosmetycznego,
nawilżane chusteczki nasączone balsamem kosmetycznym, nieleczni‑
cze balsamy, nielecznicze kuracje do skóry głowy, nielecznicze mlecz‑
ka, nielecznicze mleczka do skóry, nielecznicze preparaty do masażu,
nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze produkty
toaletowe, odżywki do skórek wokół paznokci, olejki do celów kosme‑
tycznych, olejki do masażu, olejki do masażu, nielecznicze, olejki ete‑
ryczne o zastosowaniu kosmetycznym, olejki i płyny do masażu, olejki
toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do pedicure,
preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty ko‑
smetyczne do twarzy, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, pre‑
paraty ścierne do ciała, woski do masażu, zestawy kosmetyków, wszyst‑
kie powyższe towary nie przeznaczone dla zwierząt.

(111) 316727
(220) 2016 11 24
(210) 464349
(151) 2019 01 04
(441) 2017 01 16
(732) TESTA COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) testa COMMUNICATIONS
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, jasnoniebieski
(531) 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, doradztwo w zakresie organiza‑
cji działalności gospodarczej, impresariat w działalności artystycznej,
projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklamy
radiowe, usługi marketingowe, usługi public relations, wynajmowa‑
nie przestrzeni reklamowej.
(111) 316728
(220) 2016 11 28
(210) 464439
(151) 2019 01 04
(441) 2018 07 30
(732) GASTROPOLIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) GASTROPOLIS
(510), (511) 35 Usługi sprzedaży w związku ze sztućcami, meblami,
oświetleniem, odzieżą, obuwiem, środkami spożywczymi,zastawą
stołową, z nożami i przyborami kuchennymi, przyborami toaleto‑
wymi, sprzętem do schładzania, urządzeniami do mrożenia i chło‑
dzenia, urządzeniami do przygotowywania potraw, urządzeniami
do podgrzewania, preparatami i artykułami do czyszczenia, jedno‑
razowymi wyrobami papierowymi, przyborami higienicznymi dla
ludzi, blenderami, dystrybutorami do piwa, dozownikami napojów,
kruszarkami do lodu, otwieraczami, serwetnikami, wirówkami do
sałaty,wyciskarkami do owoców, komorami chłodniczymi i mroźni‑
czymi, nadstawkami i stołami chłodniczymi i mroźniczymi,szafami
chłodniczymi i mroźniczymi, ekspresami do parzenia kawy, akceso‑
riami do pieczenia ciast i wyrobów deserowych, liniami kuchennymi,
meblami ze stali nierdzewnej, naczyniami i przyborami kuchennymi,
okapami kuchennymi, piecami konwekcyjno
‑parowymi, piecami
piekarniczymi, akcesoriami do pizzy, piecami do pizzy, grillami gazo‑
wymi, wyposażenia zaplecza kuchennego w restauracjach ( wszyst‑
kie wskazane usługi związane są z wyposażeniem hoteli i restauracji).
(111) 316729
(220) 2017 08 11
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) INTERNET GROUP D.O.O., Belgrad, RS.
(540) TESLA
(540)

(531) 26.11.09, 26.11.12, 27.05.01

(210) 475284

Nr 4/2019

(510), (511) 9 dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych,
programy komputerowe nagrane, nie przeznaczone do użycia w po‑
łączeniu z pojazdami i systemami magazynowania energii, progra‑
my komputerowe (pobieralne oprogramowanie), nie przeznaczone
do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania
energii, aplikacje komputerowe do pobrania, nie przeznaczone do
użycia w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania ener‑
gii, programy komputerowe nagrane, nie przeznaczone do użycia
w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania energii, kom‑
puterowe programy operacyjne, nagrane, nie przeznaczone do uży‑
cia w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania energii,
etui na smartfony, pokrowce na smartfony, zestawy do korzystania
z telefonu bez użycia rąk, urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
telefony komórkowe, folie ochronne dostosowane do smartfonów,
smartfony, zegarki inteligentne, urządzenia telefoniczne, wideofony,
komputerowe urządzenia peryferyjne, nie przeznaczone do uży‑
cia w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania energii,
pokrowce do tabletów, tablety, nie przeznaczone do użycia w po‑
łączeniu z pojazdami i systemami magazynowania energii, okulary
3D, słuchawki, głośniki, urządzenia telewizyjne, okulary inteligent‑
ne, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, okulary, szkła
kontaktowe, komputery, nie przeznaczone do użycia w połączeniu
z pojazdami i systemami magazynowania energii, 11 urządzenia do
chłodzenia powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, wyciągi
wentylacyjne, nie przeznaczone do użycia w połączeniu z pojazda‑
mi i systemami magazynowania energii, urządzenia klimatyzacyjne,
nie przeznaczone do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami
magazynowania energii, instalacje klimatyzacyjne, nie przeznaczo‑
ne do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania
energii, Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], nie
przeznaczone do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami ma‑
gazynowania energii.

(111) 316730
(220) 2017 08 11
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) INTERNET GROUP D.O.O., Belgrad, RS.
(540) TESLA
(540)

(210) 475286

(531) 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 9 dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych,
programy komputerowe nagrane, nie przeznaczone do użycia w po‑
łączeniu z pojazdami i systemami magazynowania energii, progra‑
my komputerowe (pobieralne oprogramowanie), nie przeznaczone
do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania
energii, aplikacje komputerowe do pobrania, nie przeznaczone do
użycia w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania ener‑
gii, programy komputerowe nagrane, nie przeznaczone do użycia
w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania energii, kom‑
puterowe programy operacyjne, nagrane, nie przeznaczone do uży‑
cia w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania energii,
etui na smartfony, pokrowce na smartfony, zestawy do korzystania
z telefonu bez użycia rąk, urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
telefony komórkowe, folie ochronne dostosowane do smartfonów,
smartfony, zegarki inteligentne, urządzenia telefoniczne, wideofony,
komputerowe urządzenia peryferyjne, nie przeznaczone do uży‑
cia w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania energii,
pokrowce do tabletów, tablety, nie przeznaczone do użycia w po‑
łączeniu z pojazdami i systemami magazynowania energii, okulary
3D, słuchawki, głośniki, urządzenia telewizyjne, okulary inteligent‑
ne, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, okulary, szkła
kontaktowe, komputery, nie przeznaczone do użycia w połączeniu
z pojazdami i systemami magazynowania energii, 11 urządzenia do
chłodzenia powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, wyciągi
wentylacyjne, nie przeznaczone do użycia w połączeniu z pojazda‑
mi i systemami magazynowania energii, urządzenia klimatyzacyjne,
nie przeznaczone do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami
magazynowania energii, instalacje klimatyzacyjne, nie przeznaczo‑
ne do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania
energii, Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], nie
przeznaczone do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami ma‑
gazynowania energii.
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(111) 316731
(220) 2007 07 06
(210) 327430
(151) 2019 01 02
(441) 2007 10 15
(732) „Bio‑Concept” Bogusław Bednarz, Łopuszka Mała, PL.
(540) BIO‑ CONCEPT
(510), (511) 29 borówki, żurawiny, drób, dżem, fasolka konserwowa,
przecier jabłkowy, jaja, kapusta kwaszona, koncentrat pomidorowy,
konserwy z warzywami i owocami, korniszony, marmolada, miąższ
owoców, mięso, mleko, mrożone owoce, orzechy włoskie, sałatki
owocowe, przecier pomidorowy, sok pomidorowy, sałatki warzyw‑
ne, warzywa konserwowane, warzywa suszone, 31 dynie, grzyby
świeże, jagody, ogórki, owies, ziarna, ziemniaki, 40 konserwowanie
napojów i żywności, wędzenie żywności.
(111) 316732
(220) 2009 07 07
(210) 357936
(151) 2019 01 04
(441) 2009 10 12
(732) Magdalena Gacek, Kęty, PL.
(540) relaks
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nie
ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i tor‑
by podróżne, parasolki, parasole (duże) i laski, bicze, uprzęże i wy‑
roby rymarskie, aktówki, dyplomatki, kuferki na kosmetyki, kufry
podróżne, łańcuszki do portfeli nie z metali szlachetnych, parasole
przeciwsłoneczne, parasolki, paski skórzane, plecaki, plecaki tury‑
styczne, kosmetyczki podróżne, torby podróżne, portfele, portmo‑
netki, portmonetki nie z metali szlachetnych, portmonetki z metali
szlachetnych, torby na ubranie, torby na zakupy, torby plażowe, tor‑
by turystyczne, torebki, torebki damskie, walizki, walizy.
(111) 316733
(220) 2017 08 11
(210) 475287
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) INTERNET GROUP D.O.O., Belgrad, RS.
(540) TESLA
(510), (511) 9 dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych,
programy komputerowe nagrane, nie przeznaczone do użycia w po‑
łączeniu z pojazdami i systemami magazynowania energii, progra‑
my komputerowe (pobieralne oprogramowanie), nie przeznaczone
do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania
energii, aplikacje komputerowe do pobrania, nie przeznaczone do
użycia w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania ener‑
gii, programy komputerowe nagrane, nie przeznaczone do użycia
w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania energii, kom‑
puterowe programy operacyjne, nagrane, nie przeznaczone do uży‑
cia w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania energii,
etui na smartfony, pokrowce na smartfony, zestawy do korzystania
z telefonu bez użycia rąk, urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
telefony komórkowe, folie ochronne dostosowane do smartfonów,
smartfony, zegarki inteligentne, urządzenia telefoniczne, wideofony,
komputerowe urządzenia peryferyjne, nie przeznaczone do uży‑
cia w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania energii,
pokrowce do tabletów, tablety, nie przeznaczone do użycia w po‑
łączeniu z pojazdami i systemami magazynowania energii, okulary
3D, słuchawki, głośniki, urządzenia telewizyjne, okulary inteligent‑
ne, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, okulary, szkła
kontaktowe, komputery, nie przeznaczone do użycia w połączeniu
z pojazdami i systemami magazynowania energii, 11 urządzenia do
chłodzenia powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, wyciągi
wentylacyjne, nie przeznaczone do użycia w połączeniu z pojazda‑
mi i systemami magazynowania energii, urządzenia klimatyzacyjne,
nie przeznaczone do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami
magazynowania energii, instalacje klimatyzacyjne, nie przeznaczo‑
ne do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami magazynowania
energii, Instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], nie
przeznaczone do użycia w połączeniu z pojazdami i systemami ma‑
gazynowania energii.
(111) 316734
(220) 2017 08 11
(210) 475309
(151) 2019 01 09
(441) 2017 10 02
(732) PPG POLIFARB CIESZYN SPÓŁKA AKCYJNA, Cieszyn, PL.
(540) RENOLAK P
(510), (511) 2 farby i farby mocno rozcieńczone, lakiery i pokosty,
preparaty zabezpieczające przed rdzą, preparaty zabezpieczające
przed psuciem się drewna, bejce.
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(111) 316735
(220) 2017 09 14
(210) 476550
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) WOJTKÓW MICHAŁ MATEUSZ PHU, Nysa, PL.
(540) pankurak
(510), (511) 29 mięso i wędliny: burgery mięsne, burgery z indyka,
drób, drób gotowany, filety z piersi kurczaka, galaretki mięsne, gala‑
rety mięsne, głęboko mrożony drób, głęboko mrożony kurczak, go‑
towe posiłki z drobiu (drób jako główny składnik), kawałki kurczaka,
kiełbasy, klopsiki drobiowe, konserwy drobiowe, krokiety z kurczaka,
kurczak, kurczak gotowany, kurczak liofilizowany, kurczak smażony,
mielonki (konserwy), mięso i wędliny, mięso mrożone, mus z kurcza‑
ka, nuggetsy z kurczaka, paczkowane mięso, pasty spożywcze wy‑
tworzone z mięsa, pasztety, pieczone kaczki, pieczony kurczak, prze‑
kąski na bazie mięsa, przetworzone produkty mięsne, przetworzone
mięso konserwowe w puszce, przystawki mrożone składające się
głownie z kurczaka, sałatka z kurczaka, sałatki drobiowe, substytuty
drobiu, nabiał i substytuty nabiału: koktajle jajeczne bezalkoholowe,
jaja ptasie i produkty z jaj, białka jajek, białko do celów kulinarnych,
frittaty, gotowe posiłki zawierające głownie jajka, jaja, jaja kacze, jaja
kurze, jaja marynowane, jaja mrożone, jaja przepiórcze, jaja przepiór‑
cze w puszce, jaja przetworzone, jaja w proszku, jaja w stanie płyn‑
nym, jaja solone, omlety, substytuty jaj, żółtka jajek, zupy i wywary,
ekstrakty mięsne: buliony, buliony (gotowe), ekstrakty drobiowe,
koncentraty rosołowe, kostki bulionowe, kostki do zup, wywar z kur‑
czaka, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski: dania gotowe zawie‑
rające makaron, gotowe dania z makaronu, gotowe potrawy na ba‑
zie makaronu, kanapki z kurczakiem, kanapki zawierające kurczaka,
sałatka z makaronem, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych
towarów, preparaty do pieczenia i drożdze, makaron nitki skrobiowy,
makaron skrobiowy, makaron spożywczy, makarony.
(111) 316736
(220) 2017 09 18
(210) 476577
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) BRASIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BRASIL
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi reklamowe w sieci kompu‑
terowej, usługi w zakresie marketingu bezpośredniego, usługi pro‑
mocyjne, usługi konsultacyjne, usługi w zakresie public relations,
usługi w zakresie analiz, planowania i kupowania w dziedzinie me‑
diów, usługi w zakresie wyboru środków przekazu dla reklam oraz
wyboru i rezerwowania miejsca i czasu ich publikacji i/lub nadawa‑
nia, usługi z dziedziny „public relations” polegające na przygotowy‑
waniu komunikatów prasowych nawiązywaniu kontaktów z prasą,
radiem i telewizją w celu tworzenia rozgłosu wokół klienta oraz
kształtowanie jego pozytywnego wizerunku wśród odbiorców, kon‑
taktowanie się z publicznością w imieniu klienta, reklamy kinowe, re‑
klamy on‑line, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, analizy odbioru
reklamy, doradztwo dotyczące reklamy.
(111) 316737
(220) 2013 06 27
(210) 415969
(151) 2019 01 02
(441) 2013 10 14
(732) AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Ojczysta Czysta
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie.
(111) 316738
(220) 2013 08 03
(210) 417411
(151) 2018 12 14
(441) 2013 11 12
(732) AKADEMIA NAUKI M. HOFFMAN, A. NOWACKA SPÓŁKA
JAWNA, Poznań, PL.
(540) Akademia Nauki
(510), (511) 9 płyty kompaktowe, DVD, magnetyczne, cyfrowe
i optyczne nośniki danych, programy komputerowe, komputery,
sprzęt przetwarzający dane, wydawnictwa multimedialne: opro‑
gramowanie szkoleniowe i dydaktyczne, encyklopedie, leksyko‑
ny, przewodniki, poradniki, czasopisma, gry, karaoke, wideoklipy,
16 książki i inne publikacje, podręczniki, materiały do nauczania,
gazety i czasopisma, broszury, kalendarze, notatniki i notesy pod‑
ręczne, zeszyty, zakładki do książek, plakaty, prospekty, przybory
do pisania, skoroszyty na dokumenty, 28 zabawki, gry inne niż do
użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem, gry planszowe,
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towarzyskie, automatyczne lub na żetony, karty, kije, kule, kulki,
piłki, żetony‑do gry, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte
w innych klasach, ozdoby choinkowe, 35 usługi sprzedaży detalicz‑
nej, hurtowej, internetowej, katalogowej, wysyłkowej, oraz poprzez
ofertę bezpośrednią towarów: magnetyczne oraz optyczne nośniki
informacji, obrazu i dźwięku, komputery, komputerowe urządzenia
peryferyjne, książki, gazety, czasopisma, druki, materiały piśmien‑
ne, kleje do do celów biurowych lub domowych, maszyny do pi‑
sania i artykuły biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, odzież, nakrycia
głowy, obuwie, zabawki, gry, artykuły sportowe i gimnastyczne,
ozdoby choinkowe, zarządzanie sklepami: detalicznymi, hurtowy‑
mi, internetowymi, usługi doradcze w zakresie franchisingu, zarzą‑
dzanie przedsiębiorstwami franchisingowymi, doradztwo w zakre‑
sie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie promowania towarów i usług osób trzecich, 41 usługi
w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie
warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży
studyjnych, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, orga‑
nizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywko‑
wych, publikowanie książek i materiałów dydaktycznych, publiko‑
wanie książek i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej,
nagrywanie materiałów dydaktycznych, kursy językowe, organi‑
zowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, doradztwo w zakresie edukacji lub
kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kierowania roz‑
wojem umiejętności oraz kompetencji..

(111) 316739
(220) 2013 08 08
(210) 417598
(151) 2019 01 04
(441) 2013 11 25
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Dynamic
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, jasnoczerwony
(531) 01.15.05, 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki do polerowania, środki perfumeryjne, olejki ete‑
ryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze‑
nia zębów, kosmetyki samochodowe, środki do mycia, polerowania
i pielęgnacji pojazdów oraz ich części, środki do nadawania połysku,
środki do usuwania lakierów, preparaty do renowacji lakieru w tym
woski, wosk polerski, płyny do spryskiwaczy szyb, preparaty do
odbarwiania, preparaty do usuwania rdzy, płyny do spryskiwaczy
szyb, szampony samochodowe, 35 usługi w zakresie sprzedaży na‑
stępujących towarów: środki do polerowania, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do
czyszczenia zębów, kosmetyki samochodowe, środki do mycia, pole‑
rowania i pielęgnacji pojazdów oraz ich części, środki do nadawania
połysku, środki do usuwania lakierów, preparaty do renowacji lakieru
w tym woski, wosk polerski, płyny do spryskiwaczy szyb, preparaty
do odbarwiania, preparaty do usuwania rdzy, płyny do spryskiwaczy
szyb, szampony samochodowe.
(111) 316740
(220) 2013 10 24
(210) 420746
(151) 2019 01 02
(441) 2014 02 03
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce, PL.
(540) TEO
(510), (511) 5 produkty i preparaty weterynaryjne, 30 kawa, produk‑
ty zbożowe, przyprawy, 31 artykuły spożywcze dla zwierząt, pokarm
dla zwierząt, napoje dla zwierząt, herbaty dla psów i kotów, ciastka,
przekąski, przegryzki dla psów i kotów, mleko dla kotów.
(111) 316741
(220) 2015 07 02
(210) 444324
(151) 2019 01 03
(441) 2015 10 12
(732) REFORM COMPANY 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VM VILLA METRO BUSINESS HOUSE
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(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 36 usługi w zakresie: dzierżawy i wyceny nieruchomości,
wynajmowania pomieszczeń, zarządzania majątkiem nieruchomym,
administrowania nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach ma‑
jątku nieruchomego, usługi komisu, agencje nieruchomości.
(111) 316742
(220) 2014 07 17
(210) 431230
(151) 2019 01 02
(441) 2014 10 27
(732) PRYMAS JAROSŁAW‑AGRECOL J.P., Mesznary, PL.
(540) muchobit
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty chemiczne do
analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weteryna‑
ryjnych, preparaty bakteriologiczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, preparaty biologiczne do celów innych niż me‑
dyczne lub weterynaryjne, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjąt‑
kiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, hormony przyspieszające dojrzewanie owo‑
ców, doniczki na torf dla ogrodnictwa, fosforany, gleba próchnicza,
guano, humus, pokrycia humusowe, kainit, kaolin, kompost, środki
chemiczne dla leśnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, in‑
sektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, węglan magnezowy
środki chemiczne dla ogrodnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicy‑
dów, insektycydów, oraz środków przeciw pasożytom, podłoża dla
upraw bezgruntowych w ogrodnictwie, preparaty do regulacji wzro‑
stu roślin, saletra, siarczany, sole jako nawozy, superfosfaty, ściółka,
preparaty do oczyszczania z tłuszczy, torf, ziemia do uprawy, prepa‑
raty do użyźniania gleby, wodorosty jako nawóz, 8 narzędzia ręczne
do niszczenia chwastów, przycinacze do drzew, szczepaki, narzędzia
do szczepienia drzew, grabie, grace, motyczki, ubijaki do gruntu,
kopaczki ręczne, kosiarki ogrodowe ręczne, kosiarki ręczne, łopat‑
ki, łopaty, młotki, motyki, aparatura do niszczenia pasożytów roślin,
noże ogrodnicze, nożyce ogrodnicze, nożyce do okulizowania roślin,
narzędzia ręczne do ogrodnictwa uruchamiane ręcznie, opryskiwa‑
cze do środków owadobójczych, narzędzia ręczne do zbierania owo‑
ców, widełki do pielenia, piły, ręczne narzędzia rolnicze, urządzenia
do niszczenia pasożytów roślin, sekatory, szpachle, szpadle, toporki,
siekierki, widły.
(111) 316743
(220) 2014 04 10
(210) 427363
(151) 2018 12 17
(441) 2014 07 21
(732) TAURUS DEVELOPMENT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Taurus DEVELOPMENT HOLDING
(540)

Kolor znaku: szary, błękitny
(531) 03.04.01, 03.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 darń, darń naturalna, drewno w kłodach, drewno
w stanie surowym, pnie drzew, kora surowa, korek jako surowiec,
35 agencje importowo‑eksportowe, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt przed‑
siębiorstw, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów
publicznych, badania marketingowe, badania opinii publicznej, ba‑
dania rynku, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, biura
pośrednictwa pracy, usługi porównywania cen, dekoracja wystaw
sklepowych, oferowanie w mediach produktów dla handlu deta‑
licznego, dobór personelu za pomocą metod psychotechnicznych,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go‑
spodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospo‑
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darczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, doradztwo
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, dystrybucja materiałów
reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], usługi impre‑
sariów w działalności artystycznej, doradztwo w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, informacja o działalności
gospodarczej, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, ekonomiczne
prognozy, ekspertyzy w zakresie wydajności przedsiębiorstw, fak‑
turowanie, fotokopiowanie, prenumerata gazet dla osób trzecich,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty
informacji konsumenckiej], handlowe wyceny, administrowanie ho‑
telami, agencje informacji handlowej, kolportaż próbek, pozyskiwa‑
nie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plika‑
mi, księgowość, marketing, maszynopisanie, usługi modelingowe do
celów promocji sprzedaży i reklamy, obróbka tekstów, organizowa‑
nie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [do‑
radztwo handlowe], poszukiwania w zakresie patronatu, rozlepianie
plakatów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządzaniu
przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w pro‑
wadzeniu działalności gospodarczej, pośrednictwo pracy, pośrednic‑
two w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych, powielanie
dokumentów, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz‑
nej, produkcja filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne, pro‑
mocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, przygotowanie listy płac, public relations, agencje
public relations, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunko‑
wość, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklamy korespondencyjne, przygotowywanie
reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek,
druków, prospektów, broszur], rozpowszechnianie ogłoszeń rekla‑
mowych, usługi sekretarskie, sortowanie danych w bazach kompu‑
terowych, sporządzanie sprawozdań rachunkowych, sprzedaż de‑
taliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawie‑
nia, usługi stenograficzne, organizowanie targów w celach handlo‑
wych lub reklamowych, edycja tekstów, telefoniczne udzielanie in‑
formacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja
formy wiadomości i komunikatów, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarob‑
kowe zarządzanie w z zakresie udzielania licencji na towary i usługi
dla osób trzecich, informacja handlowa oraz udzielanie porad kon‑
sumentom [punkty informacji konsumenckiej], usługi menedżerskie
dla sportowców, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług
telekomunikacyjnych, wynajem czasu reklamowego we wszyst‑
kich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych,
wynajem fotokopiarek, wynajmowanie nośników reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, wyszukiwanie informacji w plikach kom‑
puterowych dla osób trzecich, wyszukiwanie w komputerowych
bazach danych, wywiad gospodarczy, usługi zaopatrzenia osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], za‑
rządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w za‑
kresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, za‑
rządzanie hotelami, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, zestawienia statystyczne,
37 asfaltowanie, bieżnikowanie opon, budowa falochronów, budowa
i konserwacja rurociągów, budowa i naprawy magazynów, budowa
pawilonów i sklepów targowych, budownictwo, budownictwo pod‑
wodne, budownictwo portowe, budownictwo przemysłowe, ciesiel‑
stwo, czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków
od zewnątrz, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów,
czyszczenie odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, dera‑
tyzacja, dezynfekcja, doradztwo inżynieryjne [budownictwo], elimi‑
nacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informacja budowlana,
informacja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawy maszyn,
instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biuro‑
wych, instalowanie drzwi i okien, instalowanie i naprawa pieców,
instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawa urządzeń
elektrycznych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie i naprawy
alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawy urządzeń
dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania,
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, izolowanie
budynków, kamieniarstwo, instalowanie, konserwacja i naprawy
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komputerów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór, konserwa‑
cja, czyszczenie i naprawy futer, konserwacja i naprawy palników,
konserwacja i naprawy sejfów, konserwacja mebli, lakierowanie,
malowanie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożaro‑
wych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż rusztowań,
montaż urządzeń kuchennych, murowanie, mycie pojazdów, mycie
samochodów, nadzór budowlany, napełnianie pojemników z tone‑
rem, naprawa aparatów fotograficznych, naprawa obuwia, naprawa
odzieży, naprawa parasoli, naprawa parasoli przeciwsłonecznych,
naprawa pomp, naprawa zamków, naprawy i konserwacja projekto‑
rów filmowych, naprawy i konserwacja skarbców, naprawy podwod‑
ne, naprawy tapicerskie, niszczenie szkodników [innych niż w rolnic‑
twie], nitowanie, obsługa basenów kąpielowych, obsługa i naprawa
samochodów, obsługa i naprawa samolotów, obsługa pojazdów,
obsługa samochodów powypadkowych [naprawa], oczyszczanie
dróg, odnawianie dzieł sztuki, odnawianie instrumentów muzycz‑
nych, ostrzenie noży, piaskowanie, polerowanie pojazdów, pranie,
pranie bielizny, pranie bielizny pościelowej, pranie na sucho, pra‑
sowanie bielizny, prasowanie parowe odzieży, regeneracja maszyn
zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja silników zużytych
lub częściowo zniszczonych, renowacja mebli, renowacja odzieży,
renowacja powłok cynowych, roboty wydobywcze [górnictwo], roz‑
biórka budynków, smarowanie pojazdów, stolarstwo meblowe [na‑
prawy], szlifowanie za pomocą sproszkowanego pumeksu, sztuczne
naśnieżanie, tapetowanie, tapicerowanie mebli, tynkowanie, ukła‑
danie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi eksploata‑
cji kamieniołomów, usługi hydrauliczne, usługi pralni, usługi stacji
obsługi samochodów [tankowanie i obsługa], usługi stoczniowe,
wiercenie studni, wiercenie szybów olejowych lub gazowych, wul‑
kanizacja opon [naprawy], wynajem buldożerów, wynajem koparek,
wynajem pomp odwadniających, wynajem sprzętu budowlanego,
wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi [maszyny
budowlane], wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zabezpieczanie
budynków przed wilgocią, zabezpieczanie pojazdów przed korozją,
zabezpieczanie przed korozja, zabezpieczanie przed wilgocią [bu‑
downictwo], naprawa zamków, zegarmistrzostwo [naprawa i konser‑
wacja], malowanie i naprawy znaków.

(111) 316744
(220) 2015 12 18
(210) 450659
(151) 2019 01 02
(441) 2016 03 29
(732) ZAKŁAD CHEMICZNY SILIKONY POLSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NOWA SARZYNA, PL.
(540) ahydrosil
(510), (511) 1 silikony, środki do hydrofibizacji, środki do konserwa‑
cji betonu z wyjątkiem farb i lakierów, środki do konserwacji cegieł
z wyjątkiem farb i lakierów, środki do konserwacji cementu, środki
do konserwacji gipsu, środki do konserwacji murów z wyjątkiem farb
i lakierów, środki do konserwacji tynków z wyjątkiem farb i lakierów,
środki do konserwacji fug, preparaty przeciwwilgociowe stosowane
w murarstwie z wyjątkiem farb.
(111) 316745
(220) 2015 11 24
(210) 449647
(151) 2019 01 02
(441) 2016 02 29
(732) QUICK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) QUICK
(510), (511) 33 alkohol ryżowy, ekstrakty alkoholowe, esencje alko‑
holowe, anyżówka, aperitify, arak, brandy, curacao, destylowane na‑
poje alkoholowe, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe
inne niż na bazie piwa, gruszeczniki, jabłeczniki, cydr, kirsz, koktajle,
likiery, likiery miętowe, miody pitne, napoje alkoholowe z wyjątkiem
piwa, napoje alkoholowe destylowane, napoje alkoholowe zawie‑
rające owoce, owocowe ekstrakty z alkoholem, piquette, rum, sake,
alkohole wspomagające trawienie, whisky, wina, wódki, 35 handel
towarami takimi jak: alkohol ryżowy, ekstrakty alkoholowe, esencje
alkoholowe, napoje alkoholowe, anyżówka, aperitify, arak, brandy,
curacao, destylowane napoje alkoholowe, dżin, gorzkie nalewki,
gotowe napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, gruszeczniki, ja‑
błeczniki, cydry, kirsz, koktajle, likiery, likiery miętowe, miody pitne,
napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napoje alkoholowe destylo‑
wane, napoje alkoholowe zawierające owoce, owocowe ekstrakty
z alkoholem, piquette, rum, sake, alkohole wspomagające trawienie,
whisky, wina, wódki, papierosy, artykuły spożywcze.
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(111) 316746
(220) 2015 07 16
(210) 444834
(151) 2019 01 10
(441) 2015 10 26
(732) LUBELSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA
AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) PL POLFA LUBLIN
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.22, 26.01.01, 26.01.17
(510), (511) 10 przyrządy i wyroby medyczne z tworzyw sztucznych,
strzykawki dwuczęściowe i trzyczęściowe, przyrządy do przetacza‑
nia krwi, preparatów krwi, przyrządy do infuzji, przewody i dreny me‑
dyczne, przedłużacze, systemy dozujące do leków i elementy tych
systemów: dozowniki, dozowniki do aerozoli do celów medycznych,
aplikatory do leków: strzykawkowe, kieliszki, miarki, łyżeczki, kroplo‑
mierze, nakrętki dozujące na butelki, buteleczki z kroplomierzem,
aplikatury do pigułek, pojemniki na odpady pochodzenia medycz‑
nego, plastikowe opakowania farmaceutyczne, w tym: fiolki, ampuł‑
ki, butelki, pudełka, pojemniki, słoiki, aparaty i instrumenty medycz‑
ne, maski anestezjologiczne, cewniki, igły do celów medycznych,
kaniule, wenflony, systemy do pobierania krwi, 37 usługi w zakresie
dezynfekcji i sterylizacji narzędzi, przyrządów, wyrobów, aparatów,
urządzeń medycznych, usługi sterylizacji opakowań farmaceutycz‑
nych, 39 usługi w zakresie pakowania produktów medycznych i far‑
maceutycznych.
(111) 316747
(220) 2018 03 07
(151) 2018 08 07
(441) 2018 04 23
(732) RATANOW ANNA KOSMED, Łódź, PL.
(540) YU YU
(540)
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medycznych, aplikatory do leków, urządzenia do podawania leków,
spraye [aerozole] do celów medycznych, spraye do celów medycz‑
nych (ręczne-), urządzenia medyczne do ułatwiania inhalacji prepa‑
ratów farmaceutycznych, urządzenia medyczne do wprowadzania
preparatów farmaceutycznych do ciała człowieka, aspiratory do
nosa, elektryczne aspiratory do odciągania plwocin, ręczne aspirato‑
ry do odciągania plwocin, plastry do celów medycznych, aplikatory
pigułek, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do
preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów farmaceu‑
tycznych, pojemniki do aplikowania leków, artykuły do karmienia
i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywnia‑
jące], 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 kar‑
mienia, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, sy‑
ropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje witaminizowane,
napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw.

(111) 316749
(220) 2018 03 28
(210) 484191
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 20
(732) T‑WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radzymin, PL.
(540) BORGIO IL TAGLIO NATURALE
(540)

(210) 483188

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 odzież gotowa.
(111) 316748
(220) 2018 03 23
(210) 483974
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) ENTitis
(540)

Kolor znaku: jasnoróżowy, ciemnoróżowy, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, jasnozielony, ciemnozielony, granatowy
(531) 27.05.01, 26.01.06, 29.01.15
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów me‑
dycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność dla niemow‑
ląt, 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‑
karstwa], guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe,
10 wyroby medyczne mianowicie: kroplomierze do celów medycz‑
nych, kroplomierze do celów leczniczych, buteleczki z kroplomie‑
rzem do podawania lekarstw, buteleczki z kroplomierzem do celów

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 14 spinki do mankietów posrebrzane, porcelanowe spinki
do mankietów, spinki do mankietów, spinki do krawatów, szkatułki na
spinki do mankietów, spinki do mankietów z metali szlachetnych,
spinki do krawatów z metali szlachetnych, spinki do mankietów pokry‑
te metalami szlachetnymi, spinki do mankietów wykonane ze złota,
ozdobne powłoki na spinki do mankietów, spinki do krawatów wyko‑
nane z metali szlachetnych, spinki do mankietów wykonane z imitacji
złota, spinki do mankietów z metali szlachetnych z kamieniami półsz‑
lachetnymi, spinki do mankietów wykonane z metali szlachetnych
z kamieniami szlachetnymi, spinki do mankietów wykonane z metali
szlachetnych z kamieniami półszlachetnymi, ozdoby do odzieży wy‑
konane z metali szlachetnych, szpilki do krawatów, klipsy do krawa‑
tów, pudełka na szpilki do krawatów, zapinki do krawatów z metali
szlachetnych, łańcuszki do krawatów wykonane z metali szlachetnych,
breloczki do kluczy, breloczki do kluczy [ozdoby], breloczki do kluczy
z metali szlachetnych, breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych,
breloczki do kluczy z imitacji skóry, breloczki do kluczy, nie z metalu,
zegarki, zegarki eleganckie, zegary, etui na zegarki, pudełka na zegar‑
ki, skrzynki na zegarki, zegarki na rękę, kasetki skórzane na biżuterię,
kasetki na biżuterię [szkatułki], kasetki na biżuterię, paski do zegarków,
paski do zegarków nieskórzane, paski do zegarków na rękę, skórzane
paski do zegarków, paski do zegarków wykonane z materiałów synte‑
tycznych, 18 torby na garnitury, torby na koszule, torby na sukienki,
elastyczne torby na odzież, paski skórzane [inne niż odzież], portfele,
portfele skórzane, portfele na karty, portfele na karty kredytowe,
portfele na karty wizytowe, torby i portfele skórzane, etui na karty
[portfele], portfele wraz z etui na karty, etui na krawaty, podróżne po‑
krowce na krawaty, aktówki, dyplomatki, futerały na przybory do go‑
lenia, sprzedawane bez wyposażenia, etui na klucze, etui na klucze
wykonane ze skóry, etui na klucze z imitacji skóry, futerały w postaci
etui na klucze, kufry bagażowe, kufry podróżne, kufry, walizki, kufry
i torby podróżne, wykończenia i dekoracje ze skóry do mebli, kagańce,
obroże, parasole, parasolki, pokrowce, pokrowce na parasolki, skórza‑
ne pasy na ramię, paski naramienne, paski skórzane do bagażu, torby
plażowe, plecaki, pokrowce do garniturów, pokrowce na bagaż, port‑
monetki, portmonetki skórzane, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imi‑
tacje skóry, teczki, walizy, worki skórzane, skóry wyprawione, 24 bieli‑
zna pościelowa, bielizna stołowa tekstylna, kapy na łóżka, narzuty na
łóżka, chusteczki do nosa tekstylne, pościel, pledy, chusteczki do bu‑
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tonierki, 25 odzież, fulary [ozdobne krawaty], muszki, swetry, swetry
rozpinane, swetry polo, swetry z golfem, swetry bez rękawów, swetry
z półgolfem, swetry z dekoltem w serek, swetry z okrągłym wykończe‑
niem przy szyi, koszulki polo, rękawice, rękawiczki samochodowe, po‑
szetki, odzież dziana, odzież gotowa, poszetki [odzież], odzież męska,
golfy [odzież], swetry [odzież], kurtki [odzież], rękawiczki [odzież], sza‑
liki [odzież], galowa odzież wieczorowa, paski skórzane [odzież], okry‑
cia wierzchnie [odzież], rękawiczki jako odzież, nieprzemakalna odzież
wierzchnia, odzież wierzchnia dla mężczyzn, koszule, koszule codzien‑
ne, koszule eleganckie, koszule zapinane, koszule z kołnierzykiem, ko‑
szule do garniturów, płaszcze, płaszcze wieczorowe, płaszcze skórza‑
ne, płaszcze futrzane, płaszcze zimowe, płaszcze gabardynowe,
płaszcze przeciwdeszczowe, męskie płaszcze, grube płaszcze, krótkie
płaszcze [do samochodu], krawaty, jedwabne krawaty, garnitury, gar‑
nitury wizytowe, garnitury męskie, garnitury wieczorowe, garnitury
trzyczęściowe [odzież], garnitury w sportowym stylu, marynarki, ma‑
rynarki od garniturów, eleganckie spodnie, odzież wieczorowa, paski,
paski skórzane, paski do smokingów, trykoty, obuwie, nakrycia głowy,
fulary, apaszki, kamizelki, bielizna, bielizna osobista, bielizna nocna,
szlafroki, odzież sportowa, dresy, spodnie dresowe, bluzy dresowe,
kurtki dresowe, buty sportowe, buty wizytowe, eleganckie buty wyj‑
ściowe, kapelusze, kąpielówki, kołnierzyki przypinane, kombinezony,
kurtki, spodnie, mundury, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, palta,
pantofle domowe, podkoszulki, prochowce, pulowery, skarpetki, szali‑
ki, t‑shirty, t‑shirty z krótkim rękawem, dzianina [odzież], kostiumy ką‑
pielowe, slipy męskie, figi damskie, piżamy, pończochy, rajstopy, szale,
odzież robocza, rękawice toaletowe, okrycie wierzchnie, 35 usługi re‑
klamowe, marketing, usługi sklepów detalicznych, usługi sprzedaży de‑
talicznej, usługi sprzedaży hurtowej, usługi w zakresie detalicznej sprze‑
daży wysyłkowej. usługi w zakresie hurtowej sprzedaży wysyłkowej.
usługi w zakresie sklepów detalicznych. usługi handlu detalicznego.
usługi handlu hurtowego, usługi sprzedaży detalicznej świadczone on
‑line, usługi sprzedaży hurtowej świadczone on‑line, zgrupowanie na
rzecz osób trzecich towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
i kupować te towary, w zakresie następujących towarów: kremy do go‑
lenia, kamyki po goleniu, żele do golenia, żel po goleniu, mydło do
golenia, kremy po goleniu, pianki do golenia, pianka do golenia, balsa‑
my do golenia, balsam po goleniu, preparaty do golenia, płyny do go‑
lenia, preparaty po goleniu, mleczko po goleniu, emulsje po goleniu,
płyny po goleniu, olejki do golenia, kremy przed goleniem, sztyfty do
golenia [preparaty], kremy nawilżające po goleniu, środki stosowane
po goleniu, preparaty kosmetyczne po goleniu, płyny kosmetyczne
przed goleniem, wody po goleniu, zestawy do golenia, składające się
z kremu do golenia i wody po goleniu, preparaty w aerozolu do gole‑
nia, produkty do golenia w płynie, preparaty do stosowania przed go‑
leniem, chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku ko‑
smetycznego, nawilżane chusteczki kosmetyczne, chusteczki
kosmetyczne nasączane płynami zapachowymi, preparaty przeciw
poceniu się, dezodoranty, dezodoranty przeciwpotne, dezodoranty
i antyperspiranty, dezodoranty w kulce [przybory toaletowe], dezodo‑
ranty do użytku osobistego, w postaci sztyftów, preparaty kosmetycz‑
ne do kąpieli i prysznicowe, wody kolońskie, wody toaletowe, perfu‑
mowane wody toaletowe, kosmetyki, zestawy kosmetyczne, kremy
kosmetyczne, mydła, pasta do zębów, nielecznicze antyperspiranty,
antyperspiranty w aerozolach, antyperspiranty [przybory toaletowe],
antyperspiranty do użytku osobistego, szampony, preparaty do pielę‑
gnacji skóry, płyny pielęgnacyjne, mydło pielęgnacyjne, płyny do pie‑
lęgnacji włosów, mleczka do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgna‑
cji skóry, preparaty do pielęgnacji zębów, środki do higieny jamy
ustnej, zestawy produktów do higieny jamy ustnej, metalowe wieszaki
na odzież, metalowe wieszaki (stojaki) na odzież, sprzączki z metali
nieszlachetnych, zestawy do golenia, maszynki do golenia, nieelek‑
tryczne, etui na maszynki do golenia, żyletki do maszynek do golenia,
spinki do mankietów posrebrzane, porcelanowe spinki do mankietów,
spinki do mankietów, spinki do krawatów, szkatułki na spinki do man‑
kietów, spinki do mankietów z metali szlachetnych, spinki do krawa‑
tów z metali szlachetnych, spinki do mankietów pokryte metalami
szlachetnymi, spinki do mankietów wykonane ze złota, ozdobne po‑
włoki na spinki do mankietów, spinki do krawatów wykonane z metali
szlachetnych, spinki do mankietów wykonane z imitacji złota, spinki
do mankietów z metali szlachetnych z kamieniami półszlachetnymi,
spinki do mankietów wykonane z metali szlachetnych z kamieniami
szlachetnymi, spinki do mankietów wykonane z metali szlachetnych
z kamieniami półszlachetnymi, ozdoby do odzieży wykonane z metali
szlachetnych, szpilki do krawatów, klipsy do krawatów, pudełka na
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szpilki do krawatów, zapinki do krawatów z metali szlachetnych, łań‑
cuszki do krawatów wykonane z metali szlachetnych, breloczki do klu‑
czy, breloczki do kluczy [ozdoby], breloczki do kluczy z metali szla‑
chetnych, breloczki do kluczy z metali nieszlachetnych, breloczki do
kluczy z imitacji skóry, breloczki do kluczy, nie z metalu, zegarki, zegar‑
ki eleganckie, zegary, etui na zegarki, pudełka na zegarki, skrzynki na
zegarki, zegarki na rękę, kasetki skórzane na biżuterię, kasetki na biżu‑
terię [szkatułki], kasetki na biżuterię, paski do zegarków, paski do ze‑
garków nieskórzane, paski do zegarków na rękę, skórzane paski do
zegarków, paski do zegarków wykonane z materiałów syntetycznych,
torby na garnitury, torby na koszule, torby na sukienki, elastyczne tor‑
by na odzież, paski skórzane [inne niż odzież], portfele, portfele skó‑
rzane, portfele na karty, portfele na karty kredytowe, portfele na karty
wizytowe, torby i portfele skórzane, etui na karty [portfele], portfele
wraz z etui na karty, etui na krawaty, podróżne pokrowce na krawaty,
aktówki, dyplomatki, futerały na przybory do golenia, sprzedawane
bez wyposażenia, etui na klucze, etui na klucze wykonane ze skóry,
etui na klucze z imitacji skóry, futerały w postaci etui na klucze, kufry
bagażowe, kufry podróżne, kufry, walizki, kufry i torby podróżne, wy‑
kończenia i dekoracje ze skóry do mebli, kagańce, obroże, parasole,
parasolki, pokrowce, pokrowce na parasolki, skórzane pasy na ramię,
paski naramienne, paski skórzane do bagażu, torby plażowe, plecaki,
pokrowce do garniturów, pokrowce na bagaż, port:monetki, port:mo‑
netki skórzane, sakiewki, sakwy, skóry zwierzęce, imitacje skóry, teczki,
walizy, worki skórzane, skóry wyprawione, niemetalowe wieszaki do
odzieży, stojaki na płaszcze, wieszaki do płaszczy, wieszaki na krawaty,
lusterka do golenia, kasetki, nie z metalu, kasetki wykonane z drewna,
pokrowce na ubrania, miseczki do golenia, pędzle do golenia, stojaki
na pędzle do golenia, stojaki do przyborów do golenia, pędzle do go‑
lenia z włosia borsuka, przybory kosmetyczne, ścierki, materiały obi‑
ciowe, inne niż z gumy lub z tworzyw sztucznych, do użytku w pro‑
dukcji mebli, przędza i nici, pasmanteria [nici], materiały na garnitury
[tkaniny], kawałki materiałów na garnitury, podszewki, podszewki
‑tkaniny, tekstylne podszewki do odzieży, tkaniny do zastosowania
w produkcji odzieży, tekstylia używane jako podszewki do odzieży,
tekstylia w belach do produkcji odzieży, metki z tkanin przyczepiane
do odzieży, materiały tekstylne w belach do produkcji odzieży, tkanina
do produkcji odzieży wierzchniej dla mężczyzn, tkaniny do użytku
jako podszewki do odzieży, materiały tekstylne tkane do produkcji ar‑
tykułów odzieżowych, tkaniny tekstylne w belach do użytku w pro‑
dukcji odzieży, tkaniny z włókien do użytku w produkcji artykułów
odzieżowych, tkaniny na koszule, prześcieradła, ręczniki tekstylne,
ręczniki plażowe, tekstylne ręczniki do twarzy, tekstylne ręczniki do
ćwiczeń, ręczniki tekstylne sprzedawane w kompletach, ręczniki tek‑
stylne do suszenia włosów, rękawice‑myjki do użytku toaletowego,
tekstylne serwety na stół, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, jedwabie,
tkaniny imitujące skóry zwierzęce, ścierki, ścierki do osuszania naczyń,
ścierki do osuszania szkła, tkaniny bawełniane, tkaniny elastyczne, tka‑
niny elastyczne na odzież, tkaniny mieszane z przędzy elastycznej,
tkaniny obiciowe, ognioodporne tkaniny obiciowe, tkaniny wełniane,
narzuty trykotowe, tkaniny z tworzyw sztucznych, zasłony, firanki, ma‑
teriały włókiennicze zawarte w tej klasie, obrusy, materiały trykotowe,
odzież, fulary [ozdobne krawaty], muszki, swetry, swetry rozpinane,
swetry polo, swetry z golfem, swetry bez rękawów, swetry z półgol‑
fem, swetry z dekoltem w serek, swetry z okrągłym wykończeniem
przy szyi, koszulki polo, rękawice, rękawiczki samochodowe, poszetki,
odzież dziana, odzież gotowa, poszetki [odzież], odzież męska, golfy
[odzież], swetry [odzież], kurt:ki [odzież], rękawiczki [odzież], szaliki
[odzież], galowa odzież wieczorowa, paski skórzane [odzież], okrycia
wierzchnie [odzież], rękawiczki jako odzież, nieprzemakalna odzież
wierzchnia, odzież wierzchnia dla mężczyzn, koszule, koszule codzien‑
ne, koszule eleganckie, koszule zapinane, koszule z kołnierzykiem, ko‑
szule do garniturów, płaszcze, płaszcze wieczorowe, płaszcze skórza‑
ne, płaszcze futrzane, płaszcze zimowe, płaszcze gabardynowe,
płaszcze przeciwdeszczowe, męskie płaszcze, grube płaszcze, krótkie
płaszcze [do samochodu], krawaty, jedwabne krawaty, garnitury, gar‑
nitury wizytowe, garnitury męskie, garnitury wieczorowe, garnitury
trzyczęściowe [odzież], garnitury w sportowym stylu, marynarki, ma‑
rynarki od garniturów, eleganckie spodnie, odzież wieczorowa, pa‑
ski, paski skórzane, paski do smokingów, trykoty, obuwie, nakrycia
głowy, fulary, apaszki, kamizelki, bielizna, bielizna osobista, bielizna
nocna, bielizna pościelowa, bielizna stołowa tekstylna, szlafroki,
odzież sportowa, dresy, spodnie dresowe, bluzy dresowe, kurtki dre‑
sowe, buty sportowe, buty wizytowe, eleganckie buty wyjściowe,
kapelusze, kąpielówki, kołnierzyki przypinane, kombinezony, kurtki,
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spodnie, mundury, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, palta, pan‑
tofle domowe, podkoszulki, prochowce, pulowery, skarpetki, szaliki,
t‑shirty, t‑shirty z krótkim rękawem, dzianina [odzież], kostiumy ką‑
pielowe, slipy męskie, figi damskie, piżamy, pończochy, rajstopy, sza‑
le, odzież robocza, kapy na łóżka, narzuty na łóżka, chusteczki do
nosa tekstylne, pościel, rękawice toaletowe, pledy, chusteczki do bu‑
tonierki, okrycie wierzchnie, spinki do kołnierza, spinki do mankie‑
tów, spinki do krawatów, odzież (zapięcia do-), guziki ozdobne [pla‑
kietki] do odzieży, metki z tkanin do znakowania odzieży, metki
z materiału do identyfikacji odzieży, sprzączki z metali szlachetnych
do pasków [do odzieży], sprzączki do pasków, nie z metalu szlachet‑
nego, do odzieży, kołnierzyki (wkładki sztywne do-), szelki, zapięcia
do szelek, końcówki do szelek [zapięcia], dodatki do odzieży, artykuły
do szycia i ozdobne artykuły tekstylne, suwaki, guziki, sprzączki do
odzieży, sprzączki do pasków, sprzączki do obuwia, sprzączki [dodat‑
ki do ubrań], sprzączki z metali szlachetnych [dodatki do ubrań],
napy, zatrzaski, karabińczyki [zapięcia] do odzieży, dodatki do odzie‑
ży nie ujęte w innej klasie, cygarnice, pudełka na cygara z metali szla‑
chetnych, papierośnice z metali szlachetnych, papierośnice nie z me‑
tali szlachetnych, cygarniczki z metali szlachetnych, cygarniczki nie
z metali szlachetnych, kasetki na cygara, kasetki na cygara z metali
szlachetnych, 40 szycie odzieży na miarę, przeróbki odzieży [produk‑
cja na zamówienie].

(111) 316750
(220) 2018 04 09
(210) 484578
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 24
(732) TRZCIŃSKI TADEUSZ, Warszawa, PL.
(540) OLDBREAKOUT
(510), (511) 9 dyski do rejestracji dźwięku, płyty fonograficzne, płyty
DVD, CD, publikacje elektroniczne, 16 afisze, albumy, plakaty, foto‑
grafie, kalendarze, rysunki, artykuły papiernicze, 41 rozrywka, orga‑
nizowanie spektakli, koncertów, widowisk, usługi studia nagrań.
(111) 316751
(220) 2018 04 20
(210) 485115
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) TISZU MAZUMDER INTERNATIONAL, Warszawa, PL.
(540) SPICY KEBAB & GRILL
(540)
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(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, konstrukcje metalowe (szkiele‑
ty ramowe-) [budownictwo], konstrukcje nośne szklarni, metalowe,
konstrukcje stalowe [budownictwo], ogrodzenia metalowe, okucia
stosowane w budownictwie, metalowe, panele konstrukcyjne me‑
talowe, przenośne struktury metalowe, przewody metalowe do
instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przewody wodociągowe,
metalowe, rolety zewnętrzne metalowe, rurowe (przewody-) me‑
talowe, schody (obudowy-) metalowe, słupy metalowe [elementy
konstrukcyjne], szkieletowe rusztowania metalowe, 35 organizacja
targów, wystaw, konferencji w celach handlowych lub reklamo‑
wych, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go‑
spodarczej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi marketingowe,
37 roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budow‑
nictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, budownictwo, budowa
stoisk i sklepów targowych, czyszczenie budynków od wewnątrz,
czyszczenie budynków od zewnątrz, izolowanie budynków, kon‑
serwacja mebli, konsultacje budowlane, malowanie, montaż drzwi
i okien, montaż rusztowań, murarstwo, nadzór budowlany, naprawy
tapicerskie, renowacja mebli, rozbiórka budynków, tapetowanie,
tynkowanie, układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie,
usługi doradztwa budowlanego, usługi hydrauliczne, uszczelnia‑
nie budynków, wynajem sprzętu budowlanego, usługi remontowo
– budowlane, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, usługi
wodno
‑kanalizacyjne, usługi doradcze związane z konserwacją
i naprawą sprzętu elektrycznego, usługi układania przewodów elek‑
trycznych, 40 obróbka [przetwarzanie] odpadów, obróbka drewna,
obróbka metali, odlewanie metali, powlekanie metalu, recykling
odpadów i śmieci, usługi spawalnicze, 42 projektowanie budowla‑
ne, projektowanie dekoracji wnętrz, 44 projektowanie kompozycji
kwiatowych, projektowanie krajobrazów, usługi zagospodarowania
terenów zielenią.

(111) 316753
(220) 2018 04 25
(210) 485342
(151) 2019 01 02
(441) 2018 08 27
(732) GUZICKA AGNIESZKA MINDFULNESS POLSKA‑UWAŻNOŚĆ
ZACZYNA SIĘ TU I TERAZ, Józefosław, PL.
(540) Mindfulness Polska Uważność zaczyna się tu i teraz
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja pozaszkolna .
Kolor znaku: biały, czerwony, pomarańczowy, zielony, żółty,
brązowy
(531) 01.15.05, 11.01.01, 11.01.02, 11.01.04, 05.09.21, 27.05.01,
29.01.15
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, bar szybkiej obsługi, restau‑
racja, stołówki.
(111) 316752
(220) 2018 04 23
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 27
(732) SATEJA PIOTR P.H.U. SOLEJ, Kraków, PL.
(540) SOLEJ PIOTR SATEJA
(540)

(210) 485187

Kolor znaku: biały, złoty
(531) 29.01.12, 26.11.03, 26.11.05, 26.13.25, 26.11.07, 27.05.01,
27.05.08, 27.05.10, 27.05.11

(111) 316754
(220) 2018 04 26
(210) 485398
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 02
(732) AUGUSTYNIOK BRYGIDA, Warszawa, PL.
(540) R‑shield 4000
(510), (511) 19 beton, bloczki betonowe, płyty betonowe, budowla‑
ne elementy z betonu, 42 badania laboratoryjne materiałów budow‑
lanych, ekspertyzy inżynieryjne, kontrola jakości.
(111) 316755
(220) 2018 05 08
(210) 485754
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) TVS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) TVS TELEWIZJA SILESIA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 nagrania audiowizualne, kasety, płyty, płyty CD, DVD
i inne zapisywalne nośniki z nagraniami, 35 usługi w zakresie agencji
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reklamowej, badania rynku i opinii publicznej, pozyskiwania i syste‑
matyzacji danych do komputerowych baz danych i komputerowego
zarządzania plikami, reklama telewizyjna i za pośrednictwem sieci
komputerowych w tym sieci Internet, publikowanie tekstów reklamo‑
wych, reklamy korespondencyjne i prasowe, sortowanie danych w ba‑
zach komputerowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu (usługi domu medialnego), zarządzanie zbiorami
informatycznymi, obróbka tekstów i plików audiowizualnych, rozpo‑
wszechnianie reklam i ogłoszeń reklamowych, 38 usługi w zakresie
prowadzenia agencji informacyjnej, nadawanie bezprzewodowe,
nadawanie telewizji kablowej, transmisja i retransmisja programów
telewizyjnych za pomocą nadajników naziemnych i satelitarnych,
telewizja kablowa, telewizja interaktywna, przekaz cyfrowy, zlece‑
nia przywoławcze realizowane przez środki łączności elektronicznej,
41 usługi w zakresie informacji o edukacji, rekreacji oraz o imprezach
rozrywkowych, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, se‑
minariów, sympozjów, konkursów o charakterze edukacyjnym lub
rozrywkowym, publikowanie książek, publikowanie on
‑line elek‑
tronicznych książek i czasopism, montaż programów telewizyjnych,
pisanie scenariuszy, usługi studia nagrań i studia filmowego, usługi
reporterskie, produkcja filmów, fotoreportaże i filmowanie na różnych
nośnikach zapisu, telewizyjne usługi rozrywkowe.

(111) 316756
(220) 2018 05 09
(210) 485759
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) GENEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) FE‑LIP
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne,
preparaty witaminowe do celów leczniczych i prozdrowotnych, pre‑
paraty mineralne do celów leczniczych i prozdrowotnych, substan‑
cje dietetyczne do celów leczniczych i prozdrowotnych, suplementy
diety.
(111) 316757
(220) 2018 05 18
(210) 486064
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET‑AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) fiprexo
(510), (511) 5 obroże przeciwpasożytnicze dla zwierząt, 18 obroże
dla zwierząt.
(111) 316758
(220) 2018 05 23
(210) 486226
(151) 2018 12 19
(441) 2018 07 23
(732) JAGIEŁŁO AGATA RUSZ UMYSŁEM, Szczecin, PL.
(540) Biologia Szczęścia ‚Oznacz swój ogródek’...
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 26.01.01, 26.13.01, 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 41 edukacja [nauczanie], kształcenie praktyczne, organi‑
zowanie i prowadzenie: konferencji, koncertów, kongresów, semina‑
riów, warsztatów, produkcja filmów innych niż reklamowych.
(111) 316759
(220) 2018 05 23
(210) 486237
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 24
(732) GRABIŃSKA KATARZYNA, Olsztyn, PL.
(540) Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
prace biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna.
(111) 316760
(151) 2019 01 09

(220) 2018 06 13
(441) 2018 08 20

(210) 486336
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(732) WIDZEWSKIE DOMY KULTURY, Łódź, PL.
(540) Mały książkomaniak
(510), (511) 41 organizowanie konkursów‑edukacja (konkursy, gry,
zabawy), usługi klubowe‑rozrywka i nauczanie (prowadzenie klu‑
bów czytelniczych, warsztaty edukacyjne).
(111) 316761
(220) 2018 06 25
(210) 486825
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) MAZUREK KATARZYNA, MAZUREK PIOTR HOTEL DUNAJEC
SPÓŁKA CYWILNA, Zgłobice, PL.
(540) HOTEL &amp; RESTAURACJA Hotel Dunajec
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 27.05.01, 29.01.02, 01.01.04, 26.11.02
(510), (511) 43 usługi w zakresie prowadzenia hoteli, usługi restau‑
racyjne i cateringowe, usługi w zakresie prowadzenie restauracji,
kawiarni, barów, stołówek i innych placówek gastronomicznych, wy‑
najmowanie sal na posiedzenia, biura zakwaterowania, dokonywa‑
nia rezerwacji restauracji i posiłków, domy dla ludzi starszych i pode‑
szłym wieku, domy turystyczne, doradztwo kulinarne, dostarczanie
żywności za pośrednictwem furgonetek, elektroniczne usługi infor‑
macyjne związane z hotelami, herbaciarnie, hostele i schroniska..
(111) 316762
(220) 2018 04 12
(210) 484734
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) KUCZMARSKA MARLENA MESSIER, Siemianowice Śląskie, PL.
(540) PO ZDROWIE
(540)

Kolor znaku: biały, jasnofioletowy, fioletowy, ciemnofioletowy
(531) 02.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 balsamy do ciała, balsamy chlebowe, kosmetyki, ko‑
smetyki na bazie naturalnych składników, kosmetyki na bazie chleba,
kosmetyki na bazie fermentacji, kosmetyki na bazie zakwasu, kremy
kosmetyczne, kremy na bazie naturalnych składników, kremy chlebo‑
we, maseczki kosmetyczne, maseczki do ciała, maseczki do twarzy,
maści do celów kosmetycznych, mydła, mydła chlebowe, olejki do
celów kosmetycznych, środki do czyszczenia zębów, sole do kąpie‑
li, żele kosmetyczne, szampony, szampony chlebowe, odżywki do
włosów, 5 balsamy do celów leczniczych, borowina lecznicza, żyw‑
ność dietetyczna przystosowana do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, żywność homogeni‑
zowana przystosowana do celów leczniczych, żywność liofilizowa‑
na przystosowana do celów medycznych, żywność dla niemowląt,
kapsułki do celów farmaceutycznych, sole do kąpieli do celów lecz‑
niczych, kompresy, leki dla ludzi, lecznicze napary, leki pomocnicze,
preparaty z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, maści do celów far‑
maceutycznych, preparaty ziołowe na odchudzanie, napoje leczni‑
cze, środki uspokajające, środki nasenne, nerwów, środki przeczysz‑
czające, herbata odchudzająca do celów leczniczych, preparaty do
odymiania do celów medycznych, plastry do celów medycznych, sy‑
ropy lecznicze, wody mineralne do celów leczniczych, herbata z ziół
do celów leczniczych, oleje lecznicze, zioła lecznicze, wyciągi z ziół,
białkowe suplementy diety, mineralne suplementy diety, odżywcze
suplementy diety, suplementy diety o działaniu kosmetycznym,
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawie‑
rające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy
diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierające kazeinę,
suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety za‑
wierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawie‑
rające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, su‑
plementy diety zawierające siemię lniane, suplementy witaminowe
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w postaci plastrów, produkty uboczne z procesu obróbki ziaren zbóż
do celów dietetycznych lub medycznych, 30 batony zbożowe, chleb,
bułki, cukier, cukier palmowy, drożdże, herbata, jęczmień łuskany,
kasze spożywcze, kasza bulgur, kasza kukurydziana, kasza manna,
kiełki pszeniczne do celów spożywczych, kuskus, kwiaty i liście jako
substytuty herbaty, mąka, mąka gryczana, mąka jęczmienna, mąka
kukurydziana, mąka pszenna, mąka żytnia, mąka z tapioki, miód,
mleczko pszczele, muesli, napary inne niż do celów leczniczych, na‑
poje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, owies
łuskany, płatki kukurydziane, produkty spożywcze na bazie owsa,
propolis, przekąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetwo‑
rzone nasiona do użytku jako przyprawy, przyprawy, przyprawy ko‑
rzenne, mączka z roślin strączkowych, ryż, sago, słodziki naturalne,
sosy, sól kuchenna, suchary, syropy i melasa, syrop klonowy, wafle
ryżowe, zaczyn, zboża, zioła do celów spożywczych, 35 zgrupowanie
na rzecz osób trzecich towarów takich jak: preparaty kosmetyczne,
zielarskie, medyczne oraz z zakresu zdrowej żywności i żywności
ekologicznej pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, dostarczanie informacji w zakresie kontaktów han‑
dlowych i biznesowych, doradztwo w zakresie zarządzania perso‑
nelem, organizowanie systemu sprzedaży towarów i usług opartego
na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy odrębnymi i niezależnymi
przedsiębiorstwami‑franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczy‑
zobiorcami, pośrednictwo handlowe, usługi reklamowe.

(111) 316763
(220) 2018 04 12
(210) 484744
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) turbo
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, arkusze informa‑
cyjne lub wyników, banery wystawowe wykonane z kartonu lub pa‑
pieru, bilety także wstępu, biuletyny także drukowane, informacyjne,
w dziedzinie gier, bloczki do zapisywania wyników, bony także to‑
warowe, upominkowe, wartościowe, broszury także dotyczące gier,
drukowane, z programem, czasopisma: branżowe, periodyki, z plaka‑
tami, dekoracje z papieru, flagi, drukowane ankiety, drukowane ar‑
kusze informacyjne, drukowane bilety także na imprezy, drukowane
emblematy, drukowane foldery informacyjne, drukowane kartono‑
we tablice reklamowe, drukowane rozkłady, emblematy papierowe,
etykiety nie z materiału tekstylnego, przylepne z papieru, z papie‑
ru, z kartonu, formularze: czyste, blankiety, druki, instrukcje do gier
komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko,
spotkań, ścienne, agendy, karty, drukowane, informacyjne, reje‑
stracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe, książeczki
kuponowe, książki: z dziedziny gier i grania, z regulaminami, z zasa‑
dami gier, kupony także drukowane, z zakładami, kwestionariusze
drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe także drukowa‑
ne, naklejki, nalepki, notatniki, notesy, ołówki, papier, periodyki jako
czasopisma także drukowane, pióra i długopisy, plakaty reklamowe,
programy drukowane, programy imprez, prospekty, publikacje dru‑
kowane, rysunki, szyldy z papieru lub z kartonu także reklamowe,
ulotki, zakładki do książek lub stron, 35 administrowanie programa‑
mi lojalności konsumenta, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, fakturowanie, gromadzenie da‑
nych, gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych
w transmisjach elektronicznych, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, orga‑
nizowanie i prowadzenie aukcji także internetowych, organizowanie
programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych
lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie pro‑
gramów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywa‑
cyjnych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów
i towarów mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży także dla osób trze‑
cich, 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 promocyj‑
nych także w Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
rozpowszechnianie reklam także dla osób trzecich, rozpowszechnia‑
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nie reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej onli‑
ne w internecie, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w sieci detalicz‑
nej 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, war‑
tościowe, broszury także dotyczące gier, drukowane, z programem,
czasopisma: branżowe, periodyki, z plakatami, dekoracje z papieru,
flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, druko‑
wane 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, kalenda‑
rze: drukowane, kieszonkowe, na biurko, spotkań, ścienne, agendy,
karty, drukowane, informacyjne, rejestracyjne, wyników, kołonotat‑
niki, komunikaty prasowe, książeczki kuponowe, książki: z dziedziny
gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowa‑
ne, 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 pośred‑
nictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi programów lojalnościo‑
wych, 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 progra‑
mami motywacyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi,
motywacyjnymi lub promocyjnymi także wykorzystującymi znaczki
handlowe, zarządzanie programami motywacyjnymi na rzecz sprze‑
daży i promocji, 41 administrowanie loteriami na rzecz osób trzecich,
wypożyczanie automatów do gry, bukmacherstwo również przyjmo‑
wanie 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, infor‑
macje online z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, or‑
ganizacja 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 sporto‑
wych, 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 auto‑
matycznych, udostępnianie gier za pośrednictwem systemów kom‑
puterowych, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych
on‑line, udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, usługi gier,
usługi gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem świa‑
towej sieci komputerowej, usługi hazardowe on‑line, usługi loterii,
usługi organizowania zakładów, usługi rozrywkowe udostępniane
dzięki strumieniom on‑line, usługi salonów gier wirtualnej rzeczywi‑
stości, usługi salonów z grami wideo, usługi świadczone przez kasy‑
na, 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 elektronicz‑
nych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi
w zakresie gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Inter‑
netu 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 rze‑
czywistości wirtualnej świadczone on‑line z sieci komputerowej,
usługi w zakresie rozrywki w postaci gier wideo, usługi wynajmu au‑
tomatów 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 auto‑
matów do gry, wypożyczanie gier wideo, wypożyczanie maszyn do
gier wideo, wypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, zakłady,
zapewnianie dostępu do gier wideo on‑line.

Nr 4/2019
(111) 316764
(220) 2018 04 16
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 03
(732) CAŁA DARIUSZ LIDA, Warszawa, PL.
(540) WILD ACCESSORIES !!!
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 484856

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 24.17.04
(510), (511) 6 zamki metalowe do toreb, 9 etui na smartfony, etui
na okulary, torby do noszenia komputerów, okulary, okulary inteli‑
gentne, okulary ochronne do uprawiania sportu, lornetki, okulary
przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, urządzenia i przyrządy
optyczne, artykuły optyczne, etui na telefony, 13 lusterka celowni‑
cze do broni, 14 paski do zegarków, szpilki do krawatów, przyrządy
do mierzenia czasu, spinki do mankietów, 16 etui na przybory do
pisania i dokumenty, etui na karty kredytowe, torby papierowe, wi‑
zytówki, piórniki, organizery, etui na przybory do pisania wizytówki,
18 wyroby ze skóry i z imitacji skóry: walizki, aktówki, dyplomatki,
portfele, teczki, portmonetki, torebki, torebki damskie, tornistry, etui
na klucze, torby podróżne na ubrania, trzosy, sakiewki ze skóry, kufer‑
ki przenośne na kosmetyki, futerały na butelki, aktówki, dyplomatki,
komplety podróżne, etui na krawaty, banknotówki, paszportówki,
saszetki, torby na laptopy, etui na dokumenty, etui na karty wizyto‑
we, pokrowce na parasole, parasole przeciwdeszczowe, etui na karty
kredytowe, 25 paski [odzież], paski do spodni, odzież i obuwie z two‑
rzyw naturalnych i sztucznych, rękawiczki i czapki, buty sportowe,
podkoszulki sportowe, 26 zamki błyskawiczne do toreb, klamry do
pasków, 28 torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, broń sporto‑
wa do paintballa, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak:
etui na pomadki, zestawy do manicure, futerały na brzytwy, etui na
okulary, breloki, wizytówki, piórniki, organizery, etui na przybory
do pisania, etui na wizytówki i dokumenty, etui na karty kredytowe,
wyroby ze skóry imitacji skóry, walizki, aktówki, dyplomatki, port‑
fele, portmonetki, paski, torebki, tornistry, etui do kluczy, torby na
laptopy, etui na krawaty, torby podróżne na ubrania, trzosy, sakiewki
ze skóry, kuferki przenośne na kosmetyki, odzież, obuwie z tworzyw
naturalnych i sztucznych, rękawiczki, czapki.
(111) 316765
(220) 2018 04 17
(210) 484925
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) IMPEL CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) PRZEWAGA BISTRO
(540)

(531) 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 11.01.05, 26.04.05,
26.04.16
(510), (511) 1 materiały fotograficzne w postaci filmów fotograficz‑
nych nienaświetlonych, 16 papier, tektura i wyroby z tych materia‑
łów, nie ujęte w innych klasach‑tj. drukowane papierowe tablice re‑
klamowe, drukowane znaki papierowe, etykiety tekturowe, pudełka
tekturowe, materiały fotograficzne w postaci wywołanych zdjęć,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 43 organizacja imprez okolicz‑
nościowych, prowadzenie barów, w tym barów szybkiej obsługi
(snack‑barów), restauracji, w tym restauracji samoobsługowych sto‑
łówek, kawiarni, usługi zbiorowego żywienia i cateringu, w tym party
serwis, przygotowanie posiłków i napojów na zamówienie oraz ich
dostawa, wypożyczenie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, zastawy
stołowej oraz konstrukcji przenośnych podobnego typu.
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(111) 316766
(220) 2018 04 17
(210) 484945
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) IMPEL CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) PRZEWAGA BISTRO
(540)

(531) 11.01.05, 26.04.02, 26.04.16, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 1 materiały fotograficzne w postaci filmów fotograficz‑
nych nienaświetlonych, 16 papier, tektura i wyroby z tych materia‑
łów, nie ujęte w innych klasach‑tj.: drukowane papierowe tablice
reklamowe, drukowane znaki papierowe, etykiety tekturowe, pudeł‑
ka tekturowe, materiały fotograficzne w postaci wywołanych zdjęć,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 43 organizacja imprez okoliczno‑
ściowych, prowadzenie barów, w tym barów szybkiej obsługi (snack
‑barów), restauracji, w tym restauracji samoobsługowych stołówek,
kawiarni, usługi zbiorowego żywienia i cateringu, w tym party ser‑
wis, przygotowanie posiłków i napojów na zamówienie oraz ich
dostawa, wypożyczenie krzeseł, stołów, bielizny stołowej, zastawy
stołowej oraz konstrukcji przenośnych podobnego typu.
(111) 316767
(220) 2018 06 04
(210) 486712
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 27
(732) RAMOTOWSKA MARZENA INSPIRATION, Warszawa, PL.
(540) Ślubna Pracownia KONSULTANCI ŚLUBNI
(540)

Kolor znaku: różowy, brązowy
(531) 03.07.19, 29.01.12, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.18, 26.01.20,
27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13
(510), (511) 41 organizacja przyjęć, organizacja szkoleń, 45 planowa‑
nie i organizowanie ceremonii ślubnych.
(111) 316768
(220) 2018 06 11
(210) 486979
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) MODERN LIVING DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) modern living
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.13, 26.04.02, 26.04.05
(510), (511) 36 usługi agencji pośrednictwa w handlu nieruchomo‑
ściami i wynajmu nieruchomości, usługi doradztwa w sprawach finan‑
sowych, pozyskiwanie środków finansowych, usługi inwestycyjne ze
środków własnych i powierzonych dotyczące nieruchomości, usługi
developerskie dotyczące organizacji etapów inwestycji w zakresie po‑
zyskiwania nieruchomości, pozyskiwanie środków finansowych, wynaj‑
mowanie i dzierżawa majątku nieruchomego, administrowanie i zarzą‑
dzanie nieruchomościami, sporządzanie umów najmu, usługi w zakresie
ubezpieczeń, usługi w zakresie wyceny nieruchomości, wynajmowanie
powierzchni biurowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomo‑
ściami, sprzedaż hurtowa i detaliczna nieruchomości z rynku wtórnego
i pierwotnego, sprzedaż za pośrednictwem Internetu nieruchomości
z rynku wtórnego i pierwotnego, pośrednictwo w kupnie i sprzedaży
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nieruchomości oraz gruntów, 37 usługi budowlane, usługi remontowe,
usługi wyburzeniowe, budowa bloków mieszkalnych, budowa budyn‑
ków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie,
budowa budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne,
budowa części budynków, budowa domów, budowa domów na zamó‑
wienie, budowa nieruchomości, budowa nieruchomości komercyjnych,
budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemy‑
słowych, budowanie domów, budowanie nieruchomości, budownictwo,
nadzór nad robotami budowlanymi, remont nieruchomości, remonto‑
wanie budynków, renowacja budynków, stawianie fundamentów, sta‑
wianie ogrodzeń zabezpieczających, usługi budowlane i konstrukcyjne,
usługi budowlane i naprawy budynków, usługi budowlane w zakresie
budowania na potrzeby przemysłu, usługi budowlane w zakresie budyn‑
ków mieszkalnych, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków,
usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wyburzeniowe, usługi
doradcze dotyczące przebudowy budynków, usługi doradcze dotyczące
remontów budynków, usługi doradcze dotyczące renowacji budynków,
usługi doradcze dotyczące renowacji nieruchomości, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące budownictwa, usługi doradcze w zakresie
budowania, usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, usługi ge‑
neralnych wykonawców budowlanych, usługi informacyjne w zakresie
konstrukcji budynków, usługi odnawiania budynków, usługi odnawiania
mieszkań, usługi w zakresie remontów budynków, wznoszenie budyn‑
ków i innych konstrukcji, wznoszenie budynków prefabrykowanych,
wznoszenie obszarów mieszkalnych, wznoszenie prefabrykowanych
budynków i konstrukcji, zarządzanie projektami budowlanymi na terenie
budowy, zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie kon‑
struowania budynków, zarządzanie projektem budowy.

(111) 316769
(220) 2018 06 11
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 03
(732) DROGOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, PL.
(540) Drogomex
(540)

(210) 486978

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 37 budowa mostów, wyburzanie mostów, budowa
fundamentów mostów, doradztwo inżynieryjne [budownictwo],
budowa obiektów inżynierii wodno‑lądowej, doradztwo w zakresie
inżynierii wodno‑lądowej [usługi budowlane], zarządzanie projek‑
tem budowy, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
budowlanych, wznoszenie szalunków dla inżynierii wodno‑lądowej,
układanie nawierzchni drogowych, wynajem maszyn do robót dro‑
gowych, budowa dróg, uszczelnianie dróg, rozbieranie dróg, kon‑
serwacja dróg, znakowanie poziome dróg, budowa fundamentów
dróg, budowa dróg na zamówienie, budowa podkładów pod drogi,
naprawa i konserwacja sprzętu do budowy dróg, naprawa i konser‑
wacja maszyn do budowy dróg, 42 inżynieria (prace inżynieryjne),
projektowanie produktów inżynieryjnych, usługi w zakresie inży‑
nierii budowlanej, doradztwo w zakresie inżynierii wodno‑lądowej,
planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, usłu‑
gi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usługi inżynieryjne
w dziedzinie technologii budowlanej, usługi projektowania w zakre‑
sie inżynierii wodno‑lądowej, usługi doradztwa technicznego w za‑
kresie inżynierii budowlanej.
(111) 316770
(220) 2018 06 11
(210) 486973
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 03
(732) MASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pruszków, PL.
(540) Masfalt
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.13.25, 26.05.04, 26.05.10, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.01, 29.01.12

Nr 4/2019

(510), (511) 19 asfalt, asfalt, smoła i bitumy, asfalt drogowy, drogi
(materiały do budowy i pokryć), mieszanki bitumiczne, nawierzchnie
z mieszanin asfaltowych, mieszanki asfaltowe do wypełniania ubyt‑
ków na bazie smoły [materiały budowlane].

(111) 316771
(220) 2018 06 11
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) DROGOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, PL.
(540) Drogomex
(540)

(210) 486967

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12, 26.04.12, 26.04.16
(510), (511) 37 budowa mostów, wyburzanie mostów, budowa
fundamentów mostów, doradztwo inżynieryjne [budownictwo],
budowa obiektów inżynierii wodno‑lądowej, doradztwo w zakresie
inżynierii wodno‑lądowej [usługi budowlane], zarządzanie projek‑
tem budowy, usługi nadzoru budowlanego w zakresie projektów
budowlanych, wznoszenie szalunków dla inżynierii wodno‑lądowej,
układanie nawierzchni drogowych, wynajem maszyn do robót dro‑
gowych, budowa dróg, uszczelnianie dróg, rozbieranie dróg, kon‑
serwacja dróg, znakowanie poziome dróg, budowa fundamentów
dróg, budowa dróg na zamówienie, budowa podkładów pod drogi,
naprawa i konserwacja sprzętu do budowy dróg, naprawa i konser‑
wacja maszyn do budowy dróg, 42 inżynieria (prace inżynieryjne),
projektowanie produktów inżynieryjnych, usługi w zakresie inży‑
nierii budowlanej, doradztwo w zakresie inżynierii wodno‑lądowej,
planowanie projektów technicznych w dziedzinie inżynierii, usłu‑
gi inżynieryjne w zakresie analizy konstrukcji, usługi inżynieryjne
w dziedzinie technologii budowlanej, usługi projektowania w zakre‑
sie inżynierii wodno‑lądowej, usługi doradztwa technicznego w za‑
kresie inżynierii budowlanej.
(111) 316772
(220) 2018 04 20
(210) 485118
(151) 2018 11 13
(441) 2018 06 25
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ACTIVE OXY PLUS POWER
(540)

Kolor znaku: biały, szary, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 3 środki myjące, czyszczące, kapsułki do zmywarek, ta‑
bletki do zmywarek.
(111) 316773
(220) 2018 03 20
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) ZOŃ MARZENA VIDE‑OPTYK, Wrocław, PL.
(540) Vide‑ Optyk
(540)

(210) 483774

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.05, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 artykuły optyczne, etui na okulary, soczewki optyczne,
okulary, okulary 3D, okulary inteligentne, okulary ochronne do upra‑
wiania sportu, okulary przeciwoślepieniowe, okulary przeciwsło‑
neczne, oprawki do okularów, optyczne czytniki znaków, optyczne
nośniki danych, pojemniczki na szkła kontaktowe, pryzmaty optycz‑
ne, soczewki do okularów, szkła kontaktowe, lupy, binokle, łańcusz‑
ki do okularów, lornetki, 10 lasery do celów medycznych, 44 usługi
optyczne, diagnozowanie i badanie wzroku, komputerowe badanie
wzroku, usługi kosmetyki okulistycznej, chirurgia plastyczna.

Nr 4/2019
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(111) 316774
(220) 2016 01 29
(210) 451816
(151) 2018 12 11
(441) 2016 05 09
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) FORMUŁA STACJONARNA
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefonicz‑
ne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazywania
i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji,
przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia do przetwa‑
rzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami w za‑
kresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy komputerowe,
programy gier komputerowych, programy komputerowe antywiru‑
sowe, programy komputerowe nagrane, programy sterujące kompu‑
terowe nagrane, oprogramowanie do gier, sprzęt komputerowy do
gier komputerowych działający z zewnętrznym ekranem wyświetla‑
jącym, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, czyste i zapisa‑
ne magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy komórko‑
we, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, nagrane płyty
kompaktowe, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane
płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę jako oprogra‑
mowania, wygaszacze ekranu jako oprogramowania, telewizory, ze‑
stawy kina domowego, kamery cyfrowe, kamery wideo zespolone
z magnetofonem, urządzenia do nawigacji satelitarnej dla pojazdów,
cyfrowe czytniki książek, komputery typu tablet, komputery przeno‑
śne, komputerowe urządzenia peryferyjne, programy gier do domo‑
wych konsoli do gier wideo, programy zapisane na obwodach elek‑
tronicznych i dyskach CD‑ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami
ciekłokrystalicznymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu ko‑
mórkowego, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowe‑
go, muzyka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, 35 reklama,
organizacja kampanii reklamowych, agencje reklamowe, badania
marketingowe, opinii publicznej, rynku i w dziedzinie działalności
gospodarczej, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, edy‑
torskie usługi w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie dystrybucji
i doręczania prospektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek re‑
klamowych, również za pośrednictwem sieci teleinformatycznych
‑Internetu, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowanie prze‑
strzeni reklamowej, organizacja wystaw w celach handlowych lub
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezento‑
wanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public
relations, usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług teleko‑
munikacyjnych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, pośrednic‑
two w sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, usługi reje‑
strowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji, tekstów
reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań odbior‑
cy, sprzedaż, m.in. sprzedaż aukcyjna i sprzedaż promocyjna, sprze‑
daż w systemie on‑line, za pośrednictwem sklepu internetowego
oraz za pośrednictwem sieci telefonicznych tj.: aparaty telefoniczne
systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządzenia
nadawcze, słuchawki telefoniczne, telefony przenośne, urządzenia
do nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komór‑
kowej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i ob‑
razów, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia współ‑
pracujące z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku
i obrazu, programy komputerowe, programy gier komputerowych,
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe
nagrane, oprogramowanie do gier, urządzenia do gier działające
z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne,
audiobooki, ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych,
audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefo‑
nów komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD
ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowi‑
zualne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu
jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kamery
cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia do
nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, kom‑
putery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urządzenia
peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier wideo,
programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach CD‑ROM
do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, pliki
muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki graficzne
do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści audio, wi‑
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deo i obrazy do pobrania, 38 usługi telekomunikacyjne w zakresie:
usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, usługi
przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez
portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania danych,
wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe, usługi
w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Inter‑
netu, usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natych‑
miastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi prze‑
syłania informacji głosowej, tekstowej i obrazkowej w sieciach
telekomunikacyjnych, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazy‑
wanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przesyłanie
wiadomości, danych, głosu i obrazu za pomocą przekazu satelitarne‑
go, usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, usługi teleko‑
munikacyjne spersonalizowane‑w zakresie dostępu do treści infor‑
macyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonenta
z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta do
operatora w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach konkursach,
głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym przekazywa‑
niem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyjne przezna‑
czone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów poprzez bezpo‑
średnią komunikację z klientem, udostępnianie połączeń z sieciami
informatycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazy‑
wania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfro‑
wej, satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednic‑
twem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu
telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośrednic‑
twem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów infor‑
macji, telewizja kablowa, transmisja programów radiowych i telewi‑
zyjnych, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
zapewnianie użytkownikom dostępu do globalnej sieci komputero‑
wej, transmitowanie bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting),
usługi nadawcze i zapewnianie dostępu w ramach telekomunikacji
do filmów i programów wideo dostarczanych za pośrednictwem
usługi “wideo na żądanie”, usługi w zakresie nadawania programów
telewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej oraz z telefo‑
nów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi rozpo‑
wszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku‑
mentalnych i fabularnych, teleturniejów i widowisk rozrywkowych
i sportowych, programów informacyjnych, usługi: emisji telewizyjnej
i radiowej, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obra‑
zu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem
przekazu satelitarnego, naziemnego kablowego i światłowodowe‑
go, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru
spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji pro‑
gramów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji
interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, umożliwianie
dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego
poprzez interaktywny portal telewizyjny, dostarczanie dostępu do
zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci interne‑
towej i telekomunikacyjnej oraz za pośrednictwem przekazu telewi‑
zyjnego, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewi‑
zyjnego i radiowego, urządzeń do kodowania i dekodowania sygnału
cyfrowego i analogowego, usługi informacyjne i doradcze dotyczące
którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, 41 edukacja, informa‑
cje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, wynajem odbiorni‑
ków radiowych i telewizyjnych, usługi fotografów, usługi gier świad‑
czone on
‑line, usługi związane z grami hazardowymi, takie jak
udostępnianie obiektów i sprzętów do gier hazardowych, chrono‑
metraż imprez sportowych, informacja o imprezach rozrywkowych,
informacja o rekreacji, instruktaże, tłumaczenia języka migowego,
usługi związane z organizacją imprez karaoke, kasyna, organizowa‑
nie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa kongresów, orga‑
nizowanie konkursów, organizowanie konkursów piękności, publiko‑
wanie książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne,
organizowanie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, naucza‑
nie, nocne kluby, organizowanie i prowadzenie warsztatów, organi‑
zowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie se‑
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie zawodów sportowych, pro‑
dukcja programów radiowych i telewizyjnych, prowadzenie zajęć
fitness, publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, publi‑
kowanie elektroniczne on‑line nie do pobrania, publikowanie tek‑
stów, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc na
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spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska, użytkowanie
sal kinowych, sale koncertowe, salony gier, wystawianie spektakli,
wystawianie spektakli na żywo, wypożyczanie sprzętu sportowego,
sporządzanie napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tek‑
stów, publikowanie tekstów inne niż teksty reklamowe, tłumaczenia,
udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, usługi dystrybucji
biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji, inne
niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi szkół,
usługi tłumaczy, usługi trenera osobistego, usługi trenerskie, usługi
centrów rozrywki, klubów zdrowia, centrów fitnessu i obiektów gim‑
nastycznych, obiekty związane z gimnastyką, podnoszeniem cięża‑
rów, kulturystyką, aerobikiem i ćwiczeniami fizycznymi, usługi in‑
struktażowe związane z gimnastyką, podnoszeniem ciężarów,
kulturystyką, aerobikiem, pływaniem, ćwiczeniami fizycznymi, reha‑
bilitacją fizyczną, fizjoterapią, dietą, odżywianiem, zdrowiem i urodą,
organizowanie konkursów, zawodów, imprez i obozów związanych
ze zdrowiem i sprawnością fizyczną, organizowanie treningów zwią‑
zanych ze sportem, usługi w zakresie obozów wakacyjnych, informa‑
cje o wypoczynku, 42 tworzenie i utrzymywanie stron interneto‑
wych dla osób trzecich, aktualizacja, projektowanie, ulepszanie,
instalacja, powielanie, wypożyczanie, utrzymanie oraz udostępnia‑
nie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie ochrony
antywirusowej, projektowanie systemów komputerowych, progra‑
mowanie komputerowe, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, doradztwo w zakresie oprogramowania komputero‑
wego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwerów, dostarcza‑
nie wyszukiwarek internetowych, odzyskiwanie danych komputero‑
wych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, wypoży‑
czanie komputerów.

(111) 316775
(220) 2018 06 11
(210) 486969
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 03
(732) MASFALT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pruszków, PL.
(540) Masfalt
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 26.13.25, 26.05.04, 26.05.10, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 19 asfalt, asfalt, smoła i bitumy, asfalt drogowy, drogi
(materiały do budowy i pokryć), mieszanki bitumiczne, nawierzchnie
z mieszanin asfaltowych, mieszanki asfaltowe do wypełniania ubyt‑
ków na bazie smoły [materiały budowlane].
(111) 316776
(220) 2018 04 17
(151) 2018 12 05
(441) 2018 07 23
(732) IGLOOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Fruct
(540)

(210) 484924

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 08.01.18, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 owoce mrożone, owoce mrożone bez dodatków,
owoce mrożone formowane do natychmiastowego spożycia, owo‑
ce przetworzone, warzywa mrożone, warzywa mrożone bez dodat‑
ków, warzywa mrożone formowane do natychmiastowego spożycia,
warzywa przetworzone, desery mleczne z owocami mrożonymi,
desery mleczne z warzywami mrożonymi, produkty żywnościowe
z warzyw lub owoców przygotowane do natychmiastowego spoży‑
cia, produkty żywnościowe z warzyw lub owoców przygotowane do
czasowego przechowywania, 30 desery bezmleczne z owoców mro‑
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żonych, desery z owoców mrożonych z dodatkami mlecznymi, de‑
sery bezmleczne z warzyw mrożonych, desery z warzyw mrożonych
z dodatkami mlecznymi, sorbety, lody, lody mleczne, lody owocowe,
35 sprzedaż detaliczna, hurtowa i za pośrednictwem Internetu owo‑
ców i warzyw mrożonych, owoców i warzyw przetworzonych, dese‑
rów owocowych i warzywnych bezmlecznych i mlecznych, sorbetów,
lodów, napojów bezalkoholowych.

(111) 316777
(220) 2018 05 08
(210) 485755
(151) 2018 12 06
(441) 2018 07 16
(732) DE HEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łęczyca, PL.
(540) WINST
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.01, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie uję‑
te w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, na‑
siona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt i ptaków, słód,
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, dodatki do pasz, drożdże dla
bydła, preparaty zwiększające niesienie się dla drobiu, kasze dla dro‑
biu, kiszonki dla zwierząt, mączka dla zwierząt, napoje dla zwierząt
domowych, ziarno jako pasza dla zwierząt, odpady gorzelniane jako
pasza dla zwierząt, wapno do pasz, proteiny dla zwierząt, słoma jako
pasza, sól dla bydła.
(111) 316778
(220) 2018 05 28
(151) 2018 11 28
(441) 2018 07 02
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Kompakt finanse
(540)

(210) 486428

Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy, ciemnoczerwony,
niebieski, zielony, biały
(531) 26.11.01, 29.01.15, 27.05.01
(510), (511) 9 czytniki kart magnetycznych, magnetyczne nośniki
danych, dyski magnetyczne, obliczeniowe, optyczne, kompakto‑
we, dyskietki, hologramy, aparatura do przetwarzania informacji,
maszyny liczące i sumujące, pamięci komputerowe, wykrywacze
fałszywych pieniędzy, bankomaty, karty magnetyczne, karty magne‑
tyczne identyfikacyjne, karty z pamięcią lub mikroprocesorem, karty
kredytowe i bankomatowe, karty inteligentne (z obwodami scalo‑
nymi, zintegrowanymi), oprogramowanie komputerowe do obsługi
bankowości elektronicznej, elektroniczne nośniki danych, 35 usługi,
w tym także przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych
i portali społecznościowych, w zakresie doradztwa w zarządzaniu
i prowadzeniu działalności gospodarczej, udzielanie informacji i po‑
rad gospodarczych, prognozy ekonomiczne, pomoc w zakresie dzia‑
łalności gospodarczej dotycząca zakładania banków i spółek prawa
handlowego, prowadzenie rejestrów członków funduszy emerytal‑
nych oraz uczestników funduszy inwestycyjnych, 36 usługi bankowe
i finansowe, usługi bankowe i finansowe przy użyciu technik i tech‑
nologii teleinformatycznych oraz mobilnych technik i technologii te‑
leinformatycznych, działalność finansowa i monetarna, usługi, w tym
także przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych i portali
społecznościowych, w zakresie konsultacji, doradztwa i informacji
w sprawach finansowych, pomoc w gospodarowaniu finansami od‑
biorców usług bankowych, analizy finansowe, emisja oraz obsługa
kart kredytowych i debetowych, bonów, czeków podróżnych, emi‑
sja i obrót papierami wartościowymi, wycena finansowa i pośred‑
nictwo giełdowe, usługi inwestycyjne, usługi w zakresie funduszy
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inwestycyjnych, prowadzenie rachunków bankowych, obsługa oraz
przyjmowanie lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych,
otwieranie akredytyw, udzielanie kredytów oraz pożyczek, trans‑
akcje finansowe i elektroniczny transfer kapitału, usługi maklerskie,
pośrednictwo ubezpieczeniowe, usługi powiernicze i depozytowe,
wymiana walut, operacje wekslowe i czekowe, udostępnianie skry‑
tek sejfowych, nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych
oraz nieruchomości, rozliczenia pieniężne, udzielanie kredytów i po‑
życzek, udzielanie i potwierdzanie poręczeń, obrót wartościami de‑
wizowymi i papierami wartościowymi, obsługa finansowa obrotów
za granicą, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościo‑
wych, przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych,
doradztwo bankowe i ubezpieczeniowe, zbieranie zamówień na
usługi w zakresie funduszy emerytalnych i zawierania umów człon‑
kowskich, pełnienie funkcji depozytariusza funduszy emerytalnych
i inwestycyjnych, administrowanie funduszami na zlecenie organów
państwowych i innych osób, przyjmowanie zleceń nabywania i od‑
kupywania oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub na certyfikaty
inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych, zamiana wierzytelności
na składniki majątku dłużnika, skup i sprzedaż wartości dewizowych,
pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń
w obrocie dewizowym, 45 usługi prawne w zakresie zakładania ban‑
ków i spółek prawa handlowego.

(111) 316779
(220) 2018 06 05
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) ZIÓŁKOWSKI JAKUB, Wiązów, PL.
(540) BLASTER LIGHT
(510), (511) 28 gry.

(210) 486742

(111) 316780
(220) 2018 06 22
(210) 487466
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) COMES SOKOŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA, Szydłowiec, PL.
(540) śmiglak
(510), (511) 28 przyrządy na place zabaw, wyposażenie placów za‑
baw, karuzele, urządzenia do zabawy i ćwiczeń oraz ich zestawy,
urządzenia do zabawy, urządzenia do gier, urządzenia gimnastycz‑
ne, urządzenia gimnastyczne siłowe i sprawnościowe oraz zestawy
wymienionych urządzeń, wszystkie przeznaczone do montażu na
wolnym powietrzu lub pod zadaszeniem, huśtawki, zjeżdżalnie,
wieże, ścianki linowe, ścianki wspinaczkowe, przeplotnie, pomosty,
tunele linowe i rurowe, kładki, linki wspinaczkowe, bujaki na spręży‑
nie, kiwaki sprężyste, piaskownice, zjazdy linowe, samochody, pocią‑
gi, rakiety, samoloty oraz domki zabawowe, urządzenia zabawowe
linowe, twierdze do zabawy, poręcze, drabinki, drążki, bieżnie jako
urządzenia do ćwiczeń, tablice na place zabaw, trampoliny (batuty),
stoliki i ławeczki do zabawy, bramki do gry w piłkę, stojaki do koszy‑
kówki, zestawy do gry w siatkówkę, stoły do tenisa przeznaczone do
montażu na wolnym powietrzu, bramki i ogrodzenia jako elementy
placów zabaw, siłownie zewnętrzne.
(111) 316781
(220) 2018 03 05
(210) 483096
(151) 2018 12 18
(441) 2018 04 16
(732) GONTAREK MARIUSZ, Lipińskie, PL.
(540) HALNY
(510), (511) 30 bułki, ciasteczka, ciasta, chrupiące pieczywo, kraker‑
sy, miękkie precle, rogaliki, rożki do lodów.
(111) 316782
(220) 2018 06 25
(210) 487522
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) LISNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) POLARYBKA
(510), (511) 29 ryby przetworzone, produkty z przetworzonej ryby
do spożycia dla ludzi, spożywcze produkty rybne, przekąski rybne,
pasty rybne, sałatki rybne, spożywcze produkty na bazie ryb, przeką‑
ski na bazie ryb, pasty na bazie ryb, sałatki na bazie ryb.
(111) 316783
(220) 2018 06 25
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 20
(732) FOLK MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.

(210) 487515
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(540) la Campana TRATTORIA
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 22.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety,
torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych,
druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazu‑
jące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania
informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji,
wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie informacji
głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci informa‑
tyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dys‑
kusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność poprzez
terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, dostęp
do treści stron internetowych i portali, usługi poczty elektronicznej,
natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, prze‑
kazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sie‑
ciami informatycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośred‑
nictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu apara‑
tu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone
przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki,
pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań
(żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastro‑
nomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie
sal na posiedzenia, mityngi, narady.
(111) 316784
(220) 2018 06 25
(210) 487519
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 20
(732) KOGEL MOGEL MSHG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) kogel mogel RESTAURACJA
(540)

(531) 02.01.11, 27.05.01
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety,
torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych,
druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazu‑
jące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania
informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie
materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezentacji,
wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i informowanie
o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie informacji
głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci informa‑
tyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dys‑
kusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność poprzez
terminale komputerowe, łączność poprzez sieć światłowodów, dostęp
do treści stron internetowych i portali, usługi poczty elektronicznej,
natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, prze‑
kazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, usługi
przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sie‑
ciami informatycznymi, udostępnianie stron internetowych za pośred‑
nictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu apara‑
tu przenośnego, 43 usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone
przez: restauracje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki,
pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań
(żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastro‑
nomiczna z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie
sal na posiedzenia, mityngi, narady.
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(111) 316785
(220) 2018 06 25
(210) 487521
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 03
(732) WIKĘD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wielki Las, PL.
(540) WIKĘD
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, jasnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.17, 26.04.01, 26.04.09
(510), (511) 6 opakowania blaszane z białej blachy – płyty, arkusze,
blacha stalowa ocynkowana, metalowe materiały zbrojeniowe dla
budownictwa, metalowe płyty dla budownictwa, metalowe pły‑
ty do drzwi, nieelektryczne urządzenia do otwierania drzwi, drzwi
metalowe, futryny do drzwi metalowe, klucze, kołnierze metalowe,
metalowe kotwy łączące, materiały konstrukcyjne metalowe, me‑
talowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, metalowy osprzęt do
okien, okna metalowe, okna skrzynkowe metalowe, okucia do drzwi
metalowe, metalowe ozdobne okucia drzwiowe, metalowe okucia,
okucia metalowe do okien, metalowe okucia stosowane w budow‑
nictwie, ościeżnice metalowe, progi metalowe, stal – arkusze, blacha,
szyldy metalowe, werandy metalowe dla budownictwa, zamki inne
niż elektryczne metalowe, zamknięcia do okien metalowe, metalowe
okna podnoszone, zamknięcia drzwiowe, eliminujące trzaskanie –
nieelektryczne, metalowe, zamknięcia drzwiowe nieelektryczne, za‑
suwy do drzwi metalowe, zawiasy metalowe, 19 bramy niemetalowe,
niemetalowe konstrukcje budowlane, płyty budowlane niemetalo‑
we, szkło budowlane, budowlane materiały niemetalowe, niemeta‑
lowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, drzwi niemetalowe,
futryny drzwiowe niemetalowe, niemetalowe ościeżnice drzwiowe,
płyty drzwiowe niemetalowe, ramy okienne niemetalowe, szkło
okienne dla budownictwa, okienne szkło z wyjątkiem stosowane‑
go w pojazdach, okna niemetalowe, okna witrażowe, 20 klamki do
drzwi niemetalowe, osprzęt do drzwi niemetalowy.
(111) 316786
(220) 2018 06 26
(210) 487563
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 20
(732) RYGUŁA MAREK, OSTROWSKI RAFAŁ RIM SPÓŁKA CYWILNA,
Poręba, PL.
(540) RARYTASY I MASZKETY
(540)

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy
(531) 05.01.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], ancho‑
is, anchois, nieżywe, bakłażany przetworzone, baranina w plastrach,
batoniki na bazie owoców i orzechów, batony na bazie orzechów
i nasion, batony organiczne na bazie orzechów i ziaren, batony spo‑
żywcze na bazie orzechów, befsztyk z siekanej wołowiny (hambur‑
ger), bekon, biały miękki ser twarogowy, biały ser, biały ser z chude‑
go mleka [quark], bita śmietana, błyskawiczne zupy miso, bób,
boczek wieprzowy z grilla [samgyeopsal], borówki, przetworzone,
brokuły, bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), bulion w postaci gra‑
nulek, bulion wołowy, bulion z cielęciny, buliony, buliony [gotowe],
buliony mięsne, burgery, burgery mięsne, burgery sojowe, burgery
warzywne, burgery z indyka, burgery z tofu, caponata [duszone wa‑
rzywa], cebula konserwowana, cebulki koktajlowe, cebulki maryno‑
wane, chile relleno, chili con carne (chili z mięsem), chili con queso,
chipsy bananowe, chipsy jabłkowe, chipsy owocowe, chipsy sojowe,
chipsy warzywne, chipsy z jarmużu, chipsy z juki, chipsy ziemniacza‑
ne, chipsy ziemniaczane w formie paluszków, chipsy ziemniaczane
w postaci przekąsek, chop suey, chorizo [kiełbasa hiszpańska], chow‑
der (zupa rybna), ciasto z krabem, ciecierzyca, przetworzona, cielęci‑
na, cytryny, przetworzone, czereśnie, przetworzone, czerwona słod‑
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ka papryka, przetworzona, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, czipsy
z manioku, czosnek [konserwowany], czosnek (konserwowy-), dakty‑
le, daktyle, przetworzone, dal (indyjskie danie z roślin strączkowych),
danie gotowe, składające się głównie z pasty sojowej i tofu w gęstym
sosie [cheonggukjang‑jjigae], danie gotowe, w skład którego wcho‑
dzi przede wszystkim krótko smażona na dużym ogniu wołowina
i fermentowany sos sojowy [sogalbi], danie gotowe, w skład którego
wchodzi przede wszystkim pasta sojowa i tofu [doenjang‑jjigae], da‑
nie gotowe, w skład którego wchodzi przede wszystkim kurczak
i żeń‑szeń [samgyetang], danie gotowe, w skład którego wchodzą
przede wszystkim fermentowane warzywa, wieprzowina i tofu
[kimchi
‑jjigae], danie gotowe, w skład którego wchodzi przede
wszystkim krótko smażone na dużym ogniu mięso z kurczaka i pasta
ze sfermentowanych ostrych papryczek [dak‑galbi], desery jogurto‑
we, desery mleczne, desery na bazie sztucznego mleka, desery owo‑
cowe, desery wykonane z produktów mlecznych, dip fasolowy, dipy,
dipy na bazie produktów mlecznych, dipy serowe, dolma [faszerowa‑
ne warzywa], dorady [czerwone lucjany, nieżywe], dorsze [nieżywe],
drób, drób gotowany, drób, nieżywy, dyniowate [rośliny, konserwo‑
wane], dżem imbirowy, dżemy, dżemy i marmolady owocowe, dżemy
owocowe, dziczyzna, dziczyzna konserwowana, ekstra oliwa z oli‑
wek z pierwszego tłoczenia, ekstrakty alg do celów spożywczych,
ekstrakty do zup, ekstrakty drobiowe, ekstrakty mięsne, ekstrakty
o smaku pieczeni wołowej, ekstrakty warzywne do gotowania [soki],
ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z owoców morza, eks‑
trakty z pomidorów, ekstrakty z ryb, ekstrakty z warzyw do kon‑
sumpcji, enzymy mlekowe do celów spożywczych, falafel, fasola, fa‑
sola pieczona w sosie pomidorowym, fasola przyrządzona w sosie
sojowym [kongjaban], fasola w puszkach, fasola z chili, fasolka kon‑
serwowa, fermentowana soja [natto], fermentowane kiełki bambusa,
ugotowane i konserwowane w soli [menma], fermentowane tofu, fi‑
lety anchois, filety rybne, filety z piersi kurczaka, filety z wędzonego
śledzia, flaki, foie gras [pasztet sztrasburski], fondue serowe, frank‑
furterki, frittaty, frytki, frytki ziemniaczane, galareta, galareta migda‑
łowa, galaretka z korzenia dziwidła riviera [konnyaku], galaretki, gala‑
retki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, galaretki mięsne,
galaretki owocowe, galaretki rybne, galaretki z owoców morza, gala‑
retki z warzyw, galarety mięsne, galbi [danie z grillowanego mięsa],
gęsta, tłusta śmietana (crème fraîche), gładzica, nieżywa, głęboko
mrożone dania warzywne, głęboko mrożony drób, głęboko mrożony
kurczak, gnocchi na bazie ziemniaków, golonka, gotowane na parze
kotleciki z rozdrobnionej ryby i jamsów [hampen], gotowane na pa‑
rze lub opiekane kotleciki z pasty rybnej [kamaboko], gotowane
orzechy, gotowane owoce, gotowane owoce morza, gotowane ryby,
gotowane trufle, gotowane ziemniaki, gotowe dania składające się
głównie z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotletów ryb‑
nych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), gotowe dania wa‑
rzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe posiłki gotowane składające
się całkowicie lub głównie z dziczyzny, gotowe posiłki gotowane
składające się całkowicie lub głównie z mięsa, gotowe posiłki goto‑
wane składające się całkowicie lub głównie z drobiu, gotowe posiłki
składające się głównie z owoców morza, gotowe posiłki składające
się głównie z dziczyzny, gotowe posiłki składające się głównie z sub‑
stytutów mięsa, gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, go‑
towe posiłki z drobiu [drób jako główny składnik], gotowe posiłki
z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki zawierające
[głównie] jajka, gotowe posiłki zawierające [głównie] boczek, goto‑
we posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gotowe produkty z wa‑
rzyw, gotowy gulasz z curry, groch dzielony, groch łuskany, groch
żółty dzielony, groszek konserwowy, groszek, przetworzony, grzyby
gotowe do spożycia, grzyby konserwowane, guacamole, guacamole
[pasta z awokado], gulasz błyskawiczny, gulasz wołowy, gulasze,
haggis [potrawa z podrobów baranich], haggis (potrawa z siekanych
podrobów baranich), hamburgery, homary, nieżywe, hot dogi w cie‑
ście kukurydzianym, hummus, hummus [pasta z ciecierzycy], ignam,
ikra jesiotra, ikra jeżowca sfermentowana w soli, ikra rybia do celów
spożywczych, ikra rybia przetworzona, ikra z łososia morskiego do
celów spożywczych, ikra z pstrąga morskiego do celów spożyw‑
czych, imbir kandyzowany, indyk, jabłka duszone, jadalne gniazda
ptaków, jadalne kwiaty, przetworzone, jadalne nasiona słonecznika,
jadalne owady, nieżywe, jadalne suszone kwiaty, jadalne wiórki su‑
szonych brązowych wodorostów [tororo‑kombu], jadalne żaby, nie‑
żywe, jadalny olej rzepakowy, jądra orzechów włoskich, jagnięcina,
przetworzona, jagody, konserwowane, jaja, jaja kacze, jaja kurze, jaja
marynowane, jaja mrożone, jaja po szkocku, jaja przepiórcze, jaja
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przepiórcze w puszce, jaja przetworzone, jaja ptasie i produkty z jaj,
jaja ślimacze jadalne, jaja suszone, jaja w proszku, jaja w stanie płyn‑
nym, jajka solone, jeżowce [nieżywe], jogurt, jogurt sojowy, jogurt
z mleka koziego, jogurty, jogurty kremowe, jogurty o niskiej zawarto‑
ści tłuszczu, jogurty o smaku owocowym, jogurty pitne, jogurty sma‑
kowe, kałamarnica [przetworzona], kandyzowane owoce, kandyzo‑
wane przekąski owocowe, kapusta kwaszona, kapusta, przetworzona,
karasie pospolite, nieżywe, karczochy konserwowe, karp [nieżywy],
kaszanka, kasztany jadalne smażone z cukrem, kawałeczki bekonu,
kawałki kurczaka, kawałki kurczaka do kanapek, kawior, kefir [napój
mleczny], kiełbasa pepperoni, kiełbasa swojska, kiełbaski bratwurst,
kiełbaski do hot dogów, kiełbaski konserwowane, kiełbaski rybne,
kiełbaski w cieście, kiełbaski wegetariańskie, kiełbaski wieprzowe,
kiełbasy, kiełbasy botifarra, kiełbasy wędzone, kimchi z ogórka [oi
‑sobagi], kimchi z pokrojonej w kostkę rzodkwi [kkakdugi], kiszka
(krwawa-) [kiełbasa], kiszone warzywa [kimchi], kłącza przetworzo‑
ne, klej rybi spożywczy, klipfisz [solony i suszony dorsz], klopsiki dro‑
biowe, knedle ziemniaczane, kokos przetworzony, koktajle jajeczne
bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompozycje owoców przetworzo‑
nych, koncentrat masła, koncentraty pomidorowe [purée], koncentra‑
ty rosołowe, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, koncen‑
traty zup, konserwa z przyrządzonego mięsa w słoiku, konserwowa
wieprzowina z fasolą, konserwowana głożyna pospolita, konserwowa‑
ne papryczki chilli, konserwowane produkty rybne w słoikach, konser‑
wowane ryby, konserwowane warzywa, konserwowany korzeń
dzwonka [doraji], konserwowe owoce morza, konserwy drobiowe,
konserwy, marynaty, konserwy mięsne, konserwy rybne, konserwy
z owocami, konserwy z wołowiny, korniszony, korzenie przetworzo‑
ne, kostki bulionowe, kostki do zup, kotlety rybne, kotlety sojowe,
kotlety wieprzowe, krab, krab marynowany w sosie sojowym
[ganjang‑gejang], kraby [nieżywe], krakersy głogowe, krakersy ryb‑
ne, krążki z cebuli, krem cytrynowy, krem na bazie masła, krewetki
[nieżywe], krewetki obrane, krewetki różowe [nieżywe], krewetki
w cieście kokosowym, krojone owoce, krojone warzywa, krokiety,
krokiety rybne, krokiety z kurczaka, krokiety z łososia, krwawa kiszka,
kukurydza cukrowa, przetworzona, kukurydza słodka [konserwowa‑
na], kurczak, kurczak gotowany, kurczak grillowany (yakitori), kurczak
liofilizowany, kurczak smażony, kurczak teriyaki, kwaśna śmietana,
kwaśne mleko, langusty, langusty, nieżywe, langusty, raki [nieżywe],
liofilizowane mięso, liofilizowane tofu w kawałkach [kohri‑dofu], liofi‑
lizowane warzywa, liście gorczycy, przetworzone, listownica (wodo‑
rost morski) [przetworzony], łój spożywczy, łój wołowy [jadalny], ło‑
soś, nieżywy, łosoś [nieżywy], lukrowane (owoce-), małże arkowate
[nieżywe], małże jadalne o krótkim syfonie [nieżywe], małże (mięcza‑
ki) nieżywe, małże [nieżywe], mandarynki [konserwowe], mango,
przetworzone, marchewki, margaryna, marmolada, marmolady
owocowe, marynowana kalarepa, marynowana ostra papryka, mary‑
nowana rzodkiewka, marynowana skórka arbuza, marynowane nóż‑
ki wieprzowe, marynowane papryczki jalapeno, masła orzechowe
w proszku, masła solone, maślanka, masło, masło arachidowe, masło
czosnkowe, masło do użytku w gotowaniu, masło ghee, masło kaka‑
owe, masło klarowane, masło kokosowe [olej kokosowy], masło mie‑
szane, masło migdałowe, masło miodowe, masło z nasion, masło
z orzechów, masło z orzechów nerkowca, masło z ziołami, miąższ
owoców, mieczniki, nieżywe, miękkie dojrzałe sery, mielone orzechy,
mielonki (konserwy), mięsa wędzone, mięsne nadzienia do ciast,
mięso gotowane, mięso gotowane w sosie sojowym [mięso tsukuda‑
ni], mięso gotowe do spożycia, mięso i wędliny, mięso kiełbasiane,
mięso konserwowane, mięso liofilizowane, mięso mielone [mięso
siekane], mięso mrożone, mięso pokrojone w plastry, mięso solone,
mięso świeże, mięso w puszce [konserwy], mięso wędzone, mięso
z indyka, mieszanka bombaj (indyjska przekąska), mieszanka olejów
[do celów spożywczych], mieszanki do sporządzania wywarów roso‑
łowych, mieszanki do zup, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki
owoców suszonych, mieszanki przekąsek składające się z suszonych
owoców i orzechów przetworzonych, mieszanki serowe, mieszanki
warzywne, migdały mielone, migdały przetworzone, migdały, prze‑
tworzone, migdały spreparowane, mleczne produkty, mleko, mleko
albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinar‑
nych, mleko kokosowe do stosowania jako napój, mleko kokosowe
w proszku, mleko kozie, mleko krowie, mleko migdałowe, mleko mig‑
dałowe do celów kulinarnych, mleko o różnych smakach, mleko od‑
tłuszczone, mleko organiczne, mleko owcze, mleko owsiane, mleko
ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko ryżowe [substy‑
tut mleka], mleko sfermentowane, mleko skondensowane, mleko
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sojowe, mleko sojowe [substytut mleka], mleko sojowe w proszku,
mleko w proszku, mleko w proszku do celów spożywczych, mleko
w proszku o różnych smakach, do przyrządzania napojów, mleko
z bakteriami lactobacillus acidophilus, mleko z nasion konopi jako
substytut mleka, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych,
mleko z orzeszków ziemnych, mleko zagęszczone, mleko zsiadłe,
mortadela, mortadela bolońska, mrożona kapusta pekińska, mrożo‑
na kukurydza cukrowa, mrożona orlica pospolita (gosari), mrożone
frytki, mrożone gotowane ryby, mrożone gotowe posiłki składające
się głównie z warzyw, mrożone małże, mrożone owoce, mrożone pa‑
kowane przystawki składające się głównie z owoców morza, mrożo‑
ne pędy bambusa, mrożone produkty rybne, mrożone żabie udka,
mus z kurczaka, musy na bazie mięsa, nabiał i substytuty nabiału,
nadzienia na bazie owoców do placków i ciast, nadzienia na bazie
owoców do ciast typu cobbler, nadzienie bakaliowe [owoce konser‑
wowane], nadziewane roladki z kapusty, nadziewane skórki z ziem‑
niaków, nadziewane ziemniaki, napoje mleczne, napoje mleczne
aromatyzowane, napoje mleczne z dużą zawartością mleka, napoje
mleczne z przewagą mleka, napoje mleczne zawierające owoce, na‑
poje na bazie jogurtu, napoje na bazie mleka, napoje na bazie mleka
kokosowego, napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie
mleka o smaku czekolady, napoje na bazie mleka orzechowego, na‑
poje na bazie mleka zawierające sok owocowy, napoje na bazie mle‑
ka zawierające kawę, napoje przyrządzone z mleka lub zawierające
mleko, napoje sporządzone z mleka, napoje z jogurtu, napoje z pro‑
duktów mlecznych, napoje zawierające bakterie kwasu mlekowego,
nasączone rodzynki, nasiona jadalne, nasiona przetworzone, nasio‑
na, przetworzone, nasiona roślin strączkowych w puszce, nasiona
słonecznika przetworzone, nerki zwierząt [podroby mięsne], niego‑
towane płaskie kotleciki hamburgerowe, nieżywe małże, nieżywe
mięczaki, nieżywe skorupiaki, nuggetsy z kurczaka [małe kawałki
kurczaka w panierce], odsmażana fasola, ogórki korniszone, okonie
morskie [nieżywe], okonie, nieżywe, olej arachidowy [do celów spo‑
żywczych], olej canola, olej chili, olej i tłuszcz kokosowy [do celów
spożywczych], olej kokosowy, olej kostny [do celów spożywczych],
olej kostny, jadalny, olej kukurydziany, olej kukurydziany spożywczy,
olej maślany, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej seza‑
mowy, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy, olej
sojowy do gotowania, olej sojowy spożywczy, olej wielorybi do spo‑
życia, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności,
olej z orzechów, olej z orzechów ziemnych, olej z otrąb ryżowych do
celów spożywczych, olej z pestek dyni do celów spożywczych, olej
z pestek kamelii do jedzenia, olej z pestek winogron, olej z siemienia
lnianego do celów kulinarnych, olej z siemienia lnianego [jadalny],
oleje do gotowania, oleje i tłuszcze, oleje i tłuszcze jadalne, oleje ja‑
dalne, oleje jadalne do polewania artykułów spożywczych, oleje ja‑
dalne do użytku w gotowaniu artykułów spożywczych, oleje jadalne
z ryb [inne niż tran], oleje roślinne do celów spożywczych, oleje sma‑
kowe, oleje spożywcze, oleje utwardzane [uwodorniony olej do ce‑
lów spożywczych], oleje utwardzone do celów spożywczych, oleje
uwodornione do celów spożywczych, oleje z przyprawami, oleje
zwierzęce do celów spożywczych, oliwa z oliwek, oliwa z oliwek
z pierwszego tłoczenia, oliwki, gotowane, oliwki konserwowane,
oliwki konserwowe, oliwki nadziewane, oliwki nadziewane czerwoną
papryką, oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdałami, oliwki
nadziewane migdałami, oliwki nadziewane pesto w oleju słoneczni‑
kowym, oliwki nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym,
oliwki [przetworzone], oliwki, suszone, oliwy na bazie trufli, omlety,
omułki jadalne [nieżywe], opiekane kotleciki z pasty rybnej w kształ‑
cie rurek [chikuwa], opiekane płaty alg (yaki‑nori), opiekane wodoro‑
sty, orzechy aromatyzowane, orzechy blanszowane, orzechy jadalne,
orzechy kandyzowane, orzechy konserwowane, orzechy laskowe,
przetworzone, orzechy łuskane, orzechy prażone, orzechy preparo‑
wane, orzechy przetworzone, orzechy przyprawione, orzechy solo‑
ne, orzechy suszone, orzechy z przyprawami, orzechy ziemne kon‑
serwowe, orzechy ziemne przetworzone, orzeszki arachidowe
preparowane, orzeszki arachidowe przetworzone, orzeszki piniowe,
przetworzone, orzeszki ziemne w polewie miodowej, ośmiornice
[nieżywe], ostre zielone papryczki, przetworzone, ostrygi, nieżywe,
ostrygi [nieżywe, spożywcze], owoce aromatyzowane, owoce glazu‑
rowane, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konserwo‑
wane w alkoholu, owoce konserwowane w plasterkach, w słoikach,
owoce konserwowane w słoikach, owoce lukrowane, owoce maryno‑
wane, owoce morza konserwowane, owoce morza [nieżywe], owoce
morza ugotowane w sosie sojowym [tsukudani], owoce przetworzo‑
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ne, owoce w plasterkach, konserwowe, owoce w polewie cukrowej
na patyku, owoce w puszkach, owocowe nadzienia do ciast, paczko‑
wane mięso, paluszki rybne, paluszki serowe, paluszki z mozzarelli,
paluszki z twarożku sojowego, panierowane i smażone papryczki ja‑
lapeno, papaja, przetworzona, papryka marynowana, papryka, prze‑
tworzona, parzona zupa z jajek, pasta arachidowa, pasta cytrynowa,
pasta czosnkowa, pasta krewetkowa, pasta rybna, pasta z anchois,
pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z guawy, pasta z ikry kraba,
pasta z karczochów, pasta z nasion lotosu, pasta z oberżyny, pasta
z oliwek, pasta z orzechów laskowych, pasta z owoców, pasta z owo‑
ców morza, pasta z owoców tłoczonych, pastrami, pasty do kromek
zawierające tłuszcz, pasty do smarowania na bazie mleka z niską za‑
wartością tłuszczu, pasty do smarowania na bazie warzyw, pasty do
smarowania składające się głównie z owoców, pasty do smarowania
składające się głównie z jajek, pasty do smarowania składające się
z orzechów laskowych, pasty do zup, pasty mięsne (w tym pasztety,
smalec), pasty mleczne do smarowania, pasty na bazie czosnku do
smarowania, pasty na bazie orzechów, pasty przyrządzone z orze‑
chów, pasty rybne, pasty rybne i z owoców morza, pasty spożywcze
wytworzone z mięsa, pasty warzywne, pasty z owoców morza, pasty
z ryb wędzonych, pasty z trufli, pasty z wątróbki, pasztet warzywny,
pasztet z gęsich wątróbek, pasztet z wątróbki, pasztety, pęcherze
pławne, peklowana wołowina w puszce, pestki plantanów, przetwo‑
rzone, pestki słonecznika przetworzone, pieczeń wołowa, pieczone
kaczki, pieczone kasztany, pieczony kurczak, pierożki na bazie ziem‑
niaków, pigwy, przetworzone, pikantne pikle, pikantny rosół wołowy
[yukgaejang], pikle, pikle mieszane, placki smażone, placki ziemnia‑
czane, płatki jabłkowe, płatki kokosowe, płatki suszonej ryby [kezuri
‑bushi], płatki tuńczyka bonito gotowane, wędzone i następnie su‑
szone [katsuo
‑bushi], płatki z brzoskwini, płatki z kiwi, płatki
ziemniaczane, płaty suszonych alg nori (hoshi‑nori), podroby, pokro‑
jone owoce, pokrojone sałatki warzywne, pokrojone warzywa, pole‑
wy orzechowe, pomarańcze, przetworzone, pomidory konserwowa‑
ne, pomidory konserwowe, pomidory obrane ze skóry, pomidory,
przetworzone, posiłki chłodzone przygotowane z ryb, posiłki goto‑
wane składające się głównie z ryb, potrawy gotowe składające się
głównie z warzyw, potrawy mięsne gotowane, potrawy rybne, potra‑
wy z ryb do spożycia przez ludzi, powlekane orzeszki ziemne, praso‑
wane solone kaczki, prażone orzechy ziemne, preparowane orzechy
nerkowca, preparowane orzechy pistacjowe, preparowane orzechy
torreja, preparowane orzechy włoskie, preparowane orzeszki pinio‑
we, preparowane papryki, produkty do smarowania na bazie trufli
(kremy z trufli), produkty mięsne mrożone, produkty mięsne w for‑
mie burgerów, produkty serowarskie, produkty z indyka, produkty
z jagnięciny, produkty z owoców morza, produkty z przetworzonej
ryby do spożycia dla ludzi, produkty z suszonych owoców, proszek
kokosowy, proszki owocowe, proszki warzywne, przecier jabłkowy,
przecier pomidorowy, przeciery owocowe, przeciery rybne, przecie‑
ry warzywne, przekąski na bazie kokosu, przekąski na bazie mięsa,
przekąski na bazie mleka, przekąski na bazie orzechów, przekąski na
bazie owoców, przekąski na bazie soi, przekąski na bazie suszonych
owoców, przekąski na bazie tofu, przekąski na bazie warzyw, przeką‑
ski na bazie warzyw strączkowych, przekąski na bazie ziemniaków,
przekąski z jadalnych wodorostów, przekąski z owoców, przekąski ze
skórek wieprzowych, przekąski ziemniaczane, przetwory do zup ja‑
rzynowych, przetwory owocowe [dżemy], przetwory twarożkowe,
przetworzona kapusta brukselska, przetworzona spirulina, przetwo‑
rzona trawa cytrynowa, przetworzone awokado, przetworzone brzo‑
skwinie, przetworzone buraki, przetworzone cebule, przetworzone
cebulki dymki, przetworzone jabłka, przetworzone karczochy, prze‑
tworzone kiełki fasoli, przetworzone kwiaty jadalne w formie kandy‑
zowanej, przetworzone liście winogron, przetworzone maczużniki
jadalne, przetworzone morele, przetworzone nasiona dyni, przetwo‑
rzone oliwki konserwowe, przetworzone orzechy arekowe, przetwo‑
rzone owady i larwy, przetworzone owoce liczi, przetworzone owoce
morza, przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i na‑
siona roślin strączkowych), przetworzone poczwarki pszczół do spo‑
życia przez ludzi, przetworzone produkty mięsne, przetworzone pu‑
rée z oliwek, przetworzone słodkie ziemniaki, przetworzone szalotki
[wykorzystywane jako warzywo, a nie jako przyprawa], przetworzo‑
ne wodorosty spożywcze, przetworzone ziarna arbuza, przetworzo‑
ny kaktus do spożycia, przetworzony ser, przygotowane ślimaki,
przyprawione wodorosty jadalne [jaban‑gim], przyprawy smakowe
(pikle), przyrządzone mięso konserwowe w puszce, przystawki goto‑
we do spożycia, składające się przede wszystkim z owoców morza,
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przystawki mrożone składające się głównie z kurczaka, przystawki
mrożone składające się głównie z owoców morza, przystawki na ba‑
zie warzyw, pstrągi, nieżywe, puddingi na bazie mleka, pulpety, pul‑
pety rybne, pulpety [żywność], purée z grzybów, purée z oliwek, pu‑
rée z warzyw, purée ziemniaczane, purée ziemniaczane w proszku,
pyłki kwiatowe jako żywność, quenelle (pulpety), quenelle [pulpety
mięsne], quenelle [pulpety rybne], rabarbar w syropie, ragout, raki,
nieżywe, riażenka [prażone zsiadłe mleko], rodzynki, rodzynki ko‑
rynckie, rośliny strączkowe przetworzone, rosół na bazie kości woło‑
wych [seolleongtang], rosół [zupa], rosti [placki ziemniaczane z gru‑
bo startych ziemniaków], rousong, rozdrobnione ziarna sezamu,
ryba ugotowana i suszona, ryba z frytkami, ryby, ryby aju [nieżywe],
ryby konserwowane, ryby marynowane, ryby mrożone, ryby, owoce
morza i mięczaki, ryby prażmowate, nieżywe, ryby przetworzone,
ryby solone, ryby suszone, ryby w oliwie z oliwek, ryby w puszkach,
ryby wędzone, salami, sałatka cezar, sałatka z ikrą ryb cefalowatych,
sałatka z kurczaka, sałatka ziemniaczana, sałatki drobiowe, sałatki
gotowe, sałatki na bazie ziemniaków, sałatki owocowe, sałatki poda‑
wane na przystawkę, sałatki warzywne, sałatki z roślin strączkowych,
salceson, sardynki, nieżywe, sardynki [nieżywe], sashimi, schab wie‑
przowy, schłodzone desery mleczne, ser cheddar, ser francuski can‑
coillotte, ser miękki, ser mieszany, ser o niskiej zawartości tłuszczu,
ser owczy, ser pleśniowy, ser śmietankowy, ser twardy, ser twarogo‑
wy, ser typu twarogowego, ser w postaci dipów, ser w proszku, ser
wędzony, ser z mleka koziego, ser z przyprawami, ser z ziołami, serce
palmy, przetworzone, serek mascarpone, serwatka, sery dojrzewają‑
ce, sery świeże niedojrzewające, sery topione, sery z truflami, sfer‑
mentowane owoce, siekana wołowina peklowana, skóra z tofu, skór‑
ki bekonowe, skórki owocowe, skórki owocowe [suszone purée
owocowe], skorupiaki, nieżywe, skwarki, skwarki wieprzowe w for‑
mie prażynek, skyr, śledzie [nieżywe], śledzie, nieżywe, ślimaki, ślima‑
ki do spożycia przez ludzi, ślimaki gotowane, ślimaki konserwowe,
ślimaki morskie [nieżywe], śliwki konserwowe, śliwki suszone, słodkie
nadzienia z owoców, smalec, smażone kawałki tofu [abura‑age], sma‑
żone mięso, smażone placuszki twarogowe, smażone plantany, sma‑
żone ziemniaki (placki ziemniaczane), śmietana, śmietana kremówka
do ubijania, śmietana na bazie warzyw, śmietana [produkty mleczar‑
skie], śmietana tłusta, śmietana w proszku [produkty mleczne], śmie‑
tanka do kawy w proszku soczewica, soczewica konserwowana, so‑
czewica suszona, soja konserwowa do użytku spożywczego, soja
konserwowana spożywcza, soja [przetworzona], soja, przetworzona,
sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowa‑
nia, sok z małży, sok z trufli, soki owocowe do gotowania, soki roślin‑
ne do gotowania, solone i fermentowane owoce morza [jeotgal], so‑
lone orzechy nerkowca, sos żurawinowy [kompot], spożywczy olej
kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy,
starte ziemniaki w panierce, starty ser, steki z mięsa, steki z ryb, strzy‑
kwy nieżywe, stuletnie jaja, substytuty drobiu, substytuty jaj, substy‑
tuty kwaśnej śmietany, substytuty margaryny, substytuty masła,
substytuty mięsa, substytuty mięsa na bazie warzyw, substytuty
mleka, substytuty serów, suche nasiona roślin strączkowych, sułtan‑
ki, surowe kiełbasy, surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi
i majonezu (coleslaw), suszona fasola, suszona galaretka agarowa
w kawałkach [kanten], suszona ikra śledzia, suszona kapusta chińska,
suszona kiełbasa, suszona papaja, suszona rzepa, suszona serwatka,
suszona soja, suszona wołowina w paskach, suszona żurawina, suszo‑
ne daktyle, suszone duże krewetki, suszone figi, suszone grzyby ja‑
dalne, suszone grzyby shiitake, suszone jadalne algi, suszone jadalne
pąki liliowca, suszone jadalne uszaki gęstowłose, suszone jadalne
wodorosty, suszone kalmary, suszone liczi, suszone longan, suszone
mango, suszone mięso, suszone mięso małży, suszone mięso okład‑
niczek, suszone mięso rybie, suszone mięso trąbika, suszone orzechy,
suszone orzechy kokosowe, suszone owoce, suszone owoce morza,
suszone pędy bambusa, suszone persymony [got‑ gam], suszone tru‑
skawki, suszone wodorosty spożywcze [hoshi
‑wakame], suszony
ananas, suszony durian, suszony jadalne trzęsaki morszczynowate,
świaży biały ser, świeży drób, szaszłyki, szparagi, przetworzone, szpik
kostny zwierzęcy jadalny, szpinak, gotowany, szpinak konserwowy,
szpinak, mrożony, szpinak [przetworzony], sztuczna ikra rybia,
sztuczna śmietana [substytuty produktów mlecznych], szynka, szyn‑
ka surowa podsuszana [prosciutto], tahini [pasta z ziarna sezamowe‑
go], tapenady (pasty z oliwek, kaparów i oliwy), tempeh, tłusta i moc‑
no przyprawiona kiełbasa [knockwurst], tłuszcz wielorybi do
żywności, tłuszcz wołowy, tłuszcze do gotowania, tłuszcze jadalne,
tłuszcze kukurydziane, tłuszcze roślinne do celów spożywczych,
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tłuszcze roślinne do gotowania, tłuszcze zwierzęce do celów spo‑
żywczych, tofu, tofu z soi, tołpygi białe, nieżywe, trufle konserwowa‑
ne, trufle suszone [grzyby jadalne], truskawki konserwowane, tuń‑
czyk [konserwowany], tuńczyk, nieżywy, tuńczyk [nieżywy], tuńczyk
w oleju, twaróg, tzatziki, uchowce [nieżywe], uprzednio pokrojone
warzywa do sałatek, warzywa gotowane, warzywa grillowane, wa‑
rzywa kapustne, przetworzone, warzywa konserwowane, warzywa
konserwowane [w oleju], warzywa liofilizowane, warzywa maryno‑
wane, warzywa marynowane w sosie sojowym, warzywa mrożone,
warzywa obrane ze skórki, warzywa preparowane, warzywa prze‑
tworzone, warzywa solone, warzywa strączkowe przetworzone, wa‑
rzywa suszone, warzywa w plasterkach, konserwowe, warzywa
w puszkach, warzywa w słoikach, warzywne pasty do smarowania,
wątroba, wędliny, wędzony łosoś, węgorze, nieżywe, wełna mięsna,
white pudding [rodzaj kaszanki bez krwi], wieloryby [nieżywe], wie‑
przowina, wieprzowina konserwowa, wieprzowina konserwowana,
wiórki kokosowe, wiśnie koktajlowe, woda kokosowa [napój], wodo‑
rosty jadalne, wodorosty jadalne, konserwowane, wołowina, woło‑
wina gotowa do spożycia, wołowina pokrojona w plastry i przypra‑
wiona, pieczona na grillu [bulgogi], wołowina w plastrach, wstępnie
ugotowana zupa, wstępnie ugotowana zupa miso, wyroby z masła,
wysuszone płatki wodorostów jadalnych do posypywania ryżu w go‑
rącej wodzie [ochazuke‑nori], wywar, bulion, wywar rybny, wywar
z kurczaka, wywar z warzyw, yakitori, zabielacz do kawy, zabielacze
do kawy zawierające przede wszystkim produkty mleczne, zabiela‑
cze do napojów, zabielacze mleczne do napojów, zabielacze nieza‑
wierające produktów mlecznych, zagęszczone sosy pomidorowe,
zakonserwowane i spłaszczone pomarańcze, zapakowane zestawy
obiadowe składające się głównie z owoców morza, zapakowane ze‑
stawy obiadowe składające się głównie z dziczyzny, zapiekanka
mięsno‑ziemniaczana (shepherd’s pie), zapiekanka z bakłażanów,
zapiekanki [żywność], żelatyna, zielony rozpołowiony groszek, ziem‑
niaki, konserwowane, ziemniaki, przetworzone, ziemniaki smażone
w cieście, żółtka jajek, żółwie o miękkich skorupach [nieżywe], zsia‑
dłe mleko, zupa gumbo, zupa miso, zupa z kulkami z macy, zupy,
zupy bisque, zupy błyskawiczne, zupy i wywary, ekstrakty mięsne,
zupy (składniki do sporządzania-), zupy w proszku, zupy w puszkach,
zupy z makaronem, żywność chłodzona składająca się głównie z ryb,
żywność przygotowywana z ryb, 30 achar pachranga [azjatyckie pi‑
kle owocowe], ananasy w cieście, angielskie muffiny, artykuły spo‑
żywcze ze słodzika do słodzenia deserów, artykuły spożywcze ze
zbóż, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawo‑
wy składnik], azjatycka herbata morelowa [maesilcha], babeczki, ba‑
beczki (ciasto) płaskie, babki nasycane syropem, z aromatem rumo‑
wym [savarin], babki pandoro, babki panettone, bagietki, bagietki
z nadzieniem, bajgle, banany w cieście, baozi (nadziewane kluski go‑
towane na parze), batoniki, batoniki cukiernicze, batoniki energe‑
tyczne na bazie zbóż, batoniki muesli, batoniki musli, batoniki na
bazie, pszenicy, batoniki nugatowe w polewie czekoladowej, batoni‑
ki owsiane, batoniki z nadzieniem czekoladowym, batoniki z polewą
czekoladową, batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i su‑
szonych owoców [wyroby cukiernicze], batoniki ze słodkiej pasty
z fasoli w postaci galaretki [yohkan], batony czekoladowe, batony
gotowe do spożycia na bazie czekolady, batony lodowe, batony na
bazie granoli, batony spożywcze na bazie zbóż, batony z orzechów
w karmelu, batony zbożowe, batony zbożowe i energetyczne, bezy,
biała herbata, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], biszkopty,
biszkopty parzone (fagao), bloki lodu, brązowy cukier, brioszki (droż‑
dżowe bułeczki), brownie [ciastka czekoladowe], budyń ryżowy, bu‑
dyń w proszku, budynie deserowe, budynie deserowe w proszku,
bułeczki chrupkie, bułeczki gotowane na parze nadziewane mięsem
mielonym (niku‑manjuh), bułeczki na bazie mąki kukurydzianej (al‑
mojábana)), bułeczki słodkie, bułeczki z dżemem, bułeczki z dże‑
mem fasolowym, bułeczki z kremem, bułeczki z owocami, bułeczki
z rodzynkami z mleczną czekoladą, bułka maślana [brioszka] z dże‑
mem, bułka tarta, bułki, bułki chrupiące, bułki nadziewane, bułki
z bekonem, bułki z cynamonem, bułki z nadzieniem, burrito, calzone
[rodzaj pizzy w kształcie pieroga], cannelloni, cantucci [biszkopty
z prato], cappuccino, chalupa [meksykańskie placuszki], chałwa, che‑
eseburgery, chimichanga [rodzaj burrito], chińska herbata z kolcowo‑
ju [gugijacha], chiński makaron ryżowy (bifun, niegotowany), chiń‑
skie ciasteczka księżycowe, chińskie danie lo mein [makaron],
chińskie pierożki gotowane na parze (shumai), chińskie pierożki jiaozi
[pierogi], chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), chipsy
kukurydziane, chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, chipsy ku‑
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kurydziane o smaku warzyw, chipsy [produkty zbożowe], chipsy ry‑
żowe, chipsy taco, chipsy tortilla, chipsy zbożowe, chleb, chleb bez‑
drożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb chrupki, chleb czosnkowy,
chleb i bułki, chleb na parze, chleb na wpół upieczony, chleb naan
(chleb indyjski), chleb o niskiej zawartości soli, chleb pita, chleb pitta,
chleb razowy, chleb słodowy, chleb słodowy z owocami, chleb sodo‑
wy, chleb w kształcie placków, chleb wielozbożowy, chleb wstępnie
upieczony, chleb z przyprawami, chleb z rodzynkami, chleb z ziarna‑
mi soi, chleb ze słodką czerwoną fasolą, chleb żytni, chow‑chow [ma‑
rynaty], chow‑chow [przyprawa], chow mein [chiński smażony maka‑
ron], chow mein [dania na bazie makaronu], chrupiące ciastka
z kremem (profiterole), chrupiące pieczywo, chrupki kukurydziane,
chrupki kukurydziane o smaku sera, chrupki ryżowe, chrupki ryżowe
w kształcie kulek (arare), chrupki serowe, chrupki serowe [przekąski],
chrupki serowe w kształcie kulek [przekąski], chrupki z pełnego ziar‑
na pszenicy, chrupki zbożowe, chrzan [sos przyprawowy], churros
[hiszpańskie pączki], chutney [ostry, gęsty sos], ciasta, ciasta czekola‑
dowe, ciasta czekoladowe wykonane z czekoladowego biszkoptu,
ciasta drożdżowe z nadzieniem z owoców, ciasta drożdżowe z na‑
dzieniem z warzyw, ciasta drożdżowe z nadzieniem z mięsa, ciasta
gotowe do pieczenia, ciasta lodowe, ciasta mrożone, ciasta mrożone
nadziewane mięsem i warzywami, ciasta na bazie pomarańczy, ciasta
[słodkie lub słone], ciasta słodowe, ciasta w polewie czekoladowej,
ciasta z bakaliami, ciasta z cukierkami, ciasta z dyni, ciasta z kremem,
ciasta z kremem [cream pie], ciasta z melasą, ciasta zawierające mię‑
so, ciasteczka, ciasteczka cebulowe, ciasteczka maślane, ciasteczka
ryżowe, ciasteczka solone, ciasteczka w proszku, ciasteczka z pianką
w czekoladzie zawierające toffi, ciasteczka z wróżbą, ciastka, ciastka
(ciasto na-), ciastka czekoladowe, ciastka herbaciane, ciastka migda‑
łowe, ciastka na bazie drożdży piwnych, ciastka owsiane, ciastka
owsiane spożywcze, ciastka ryżowe [senbei], ciastka serowe, ciastka
w polewie o smaku czekoladowym, ciastka z prosa, ciastka z prosa
wiązanego cukrem lub z ryżu prażonego (okoshi), ciastka z ryżu pra‑
sowanego (mochi), ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, ciasto
biszkoptowe, ciasto do pieczenia ciastek, ciasto do pieczenia, goto‑
wania i smażenia oraz mieszanki do jego przygotowywania, ciasto
do robienia naleśników, ciasto do wypieku empanadas, ciasto filo,
ciasto francuskie, ciasto kruche, ciasto kruche z szynką, ciasto maka‑
ronowe nadziewane, ciasto [masa do pieczenia], ciasto migdałowe,
ciasto na bazie jaj, ciasto na biszkopty, ciasto na brownie, ciasto na
chleb, ciasto na ciastka, ciasto na ciastka (kruche), ciasto na japońskie
pierożki gyoza, ciasto na pizzę, ciasto na słodkie wypieki, ciasto na
wafle, ciasto na wypieki, ciasto naleśnikowe, ciasto o przedłużonej
trwałości, ciasto ryżowe wypełnione dżemem z fasoli (monaka), cia‑
sto śliwkowe, ciasto śniadaniowe, ciasto w proszku, ciasto z przypra‑
wionymi owocami, cienkie ciasto bazowe do tart, cienkie kawałki
ciasta do przyrządzania tortilli, cienkie kruche naleśniki (papad),
cienkie kruche placki z przyprawami [papad], cienkie kruche placki
z przyprawami [poppadom], cienkie naleśniki (popadoms), cienkie
paluszki chlebowe, cienkie płaty czekoladowe zawierające mielone
ziarna kawy, crème brûlées [przypalony krem], crème caramel [kar‑
melowy deser], croissant [rogaliki z ciasta francuskiego], cukier, cu‑
kier gronowy, cukier inny niż do celów leczniczych, cukier inwerto‑
wany, cukier inwertowany [sztuczny miód], cukier kandyzowany do
celów spożywczych, cukier karmelizowany, cukier krystaliczny [nie
jako wyrób cukierniczy], cukier, miód, melasa, cukier owocowy, cu‑
kier palmowy, cukier płynny, cukier puder, cukier surowy, cukier tur‑
binado, cukier w kostkach, cukierek odświeżający oddech [słodycze],
inny niż do celów farmaceutycznych, cukierki, cukierki, batony
i guma do żucia, cukierki bez cukru, cukierki ciągutki, cukierki czeko‑
ladowe, cukierki do żucia, cukierki do żucia na bazie żelatyny, cukier‑
ki inne niż do celów medycznych, cukierki miętowe, cukierki mięto‑
we bezcukrowe, cukierki miętowe [inne niż do celów leczniczych],
cukierki miętowe (nielecznicze-), cukierki na bazie skrobi [ame], cu‑
kierki (nielecznicze-), cukierki (nielecznicze-) z alkoholem, cukierki
wykonane ręcznie, cukierki z kakao, cukierki z karmelem, cukierki
z mięty pieprzowej, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, curry [przyprawa], curry sproszkowa‑
na [przyprawa], curry w proszku, cykoria do stosowania jako substy‑
tut kawy, cykoria i mieszanki zawierające cykorię, do wykorzystania
jako substytuty kawy, cykoria [substytut kawy], cynamon, cynamon
[przyprawa], cynamon sproszkowany [przyprawa], czekolada, czeko‑
lada bezmleczna, czekolada do wyrobów cukierniczych i chleba, cze‑
kolada mleczna, czekolada mleczna w tabliczkach, czekolada na po‑
lewy lub posypki, czekolada nielecznicza, czekolada pitna, czekolada
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w proszku, czekolada z alkoholem, czekolada z bąbelkami, czekolada
z japońskim chrzanem, czekoladki, czekoladki miętowe [inne niż do
celów leczniczych], czekoladki umieszczone w kalendarzu adwento‑
wym, czekoladki w kształcie koników morskich, czekoladki w kształ‑
cie muszelek, czekoladki w kształcie pralinek, czekoladki wykonane
z cukru, czekoladki z likierem, czekoladki z nadzieniem, czekoladki
z nadzieniem o smaku miętowym, czekoladki z nadzieniem pianko‑
wym, czekoladowa kawa, czekoladowe dodatki smakowe, czekola‑
dowe fondue, czekoladowe napoje spożywcze nie na bazie produk‑
tów mlecznych lub warzyw, czekoladowe ozdoby do ciast,
czekoladowe wafle karmelowe, czekoladowe wyroby cukiernicze
nielecznicze, czekoladowe wyroby cukiernicze zawierające praliny,
czerwona papryka w proszku [gochutgaru], czipsy na bazie mąki,
czipsy na bazie zbóż, czipsy wonton, czosnek mielony, czosnek mie‑
lony [przyprawa], czosnek przetworzony do stosowania jako przy‑
prawa, czosnek w proszku, dania gotowe suche lub w płynie, zawie‑
rające głównie ryż, dania gotowe zawierające makaron, dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofi‑
lizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dania na bazie ryzu,
dashi‑tsuyu [japoński bulion rybny], deser puddingowy na bazie
ryżu, desery lodowe, desery z muesli, desery z warstwą lodów, owo‑
ców i bitej śmietany [parfait], destylaty dymowe z drewna, służące do
nadawania żywności smaku, dmuchane kuleczki serowe [przekąski
kukurydziane] dodatki smakowe do masła, dodatki smakowe do na‑
pojów, inne niż olejki eteryczne, dodatki smakowe do zup, dodatki
smakowe do zup [inne niż oleje eteryczne], dodatki smakowe i przy‑
prawy, dodatki smakowe w postaci zagęszczonych sosów, dodatki
smakowe z mięsa, dodatki smakowe z ryb, dodatki smakowe z wa‑
rzyw [inne niż olejki eteryczne], drażetki [niemedyczne wyroby cu‑
kiernicze], drób w cieście, drobiny kajmakowe, dropsy owocowe [sło‑
dycze], dropsy owocowe [wyroby cukiernicze], drożdże, drożdże
i zaczyny, drożdże instant, drożdże stosowane jako składnik spożyw‑
czy, drożdże w proszku, drożdżowe bułeczki, dulce de leche [kajmak],
duński chleb, duńskie bułki, duńskie ciastka maślane, duże miękkie
bułki, dżem ze słodkiej fasoli pokryty miękką słodzoną skorupką na
bazie fasoli [nerikiri], dziczyzna w cieście, dzięgiel [angelika], dziki ryż
[gotowy], eklerki, ekstrakty przypraw, ekstrakty stosowane jako do‑
datki smakowe [inne niż olejki eteryczne], ekstrakty z cykorii do sto‑
sowania jako substytuty kawy, ekstrakty z kakao do stosowania jako
aromaty do napojów, ekstrakty z kakao do stosowania jako aromaty
do artykułów spożywczych, ekstrakty z kawy, ekstrakty z kawy do
stosowania jako aromaty do napojów, ekstrakty z kawy do stosowa‑
nia jako aromaty do artykułów żywnościowych, empanada (nadzie‑
wany pieróg), enchilada (kukurydziana tortilla z mięsem i przypra‑
wiona ostrą papryką), esencja kawowa, esencje czekoladowe do
przyrządzania napojów, esencje do artykułów żywnościowych, inne
niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, esencje do gotowania, esen‑
cje do użytku w gotowaniu [inne niż olejki eteryczne], esencje do
użytku w przygotowaniu żywności [inne niż olejki eteryczne], esen‑
cje do żywności (z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów eterycz‑
nych), esencje herbaciane, esencje herbaciane (nie do celów medycz‑
nych), esencje kawowe, esencje spożywcze [inne niż olejki eteryczne],
espresso, fajitas (grillowane mięso podawane na pszennej lub kuku‑
rydzianej tortilli), fasola w syropie cukrowym (ama‑natto), fermento‑
wana pasta z ostrej papryki [gochujang], fermentujący słód ryżowy
[koji], galareta gryczana (memilmuk), gałka muszkatołowa, gimbap
[koreańskie danie z ryżu], gnocchi na bazie mąki, gofry, gofry czeko‑
ladowe, gofry z polewą czekoladową, gorąca czekolada, gorąca kieł‑
baska i keczup w rozciętych bułkach, gotowa kawa i napoje na bazie
kawy, gotowa solona żywność przyrządzona z mąki ziemniaczanej,
gotowane na parze ciastka w stylu japońskim (mushi‑ gashi), gotowa‑
ne wyroby cukiernicze, gotowane ziarna pełnego zboża, gotowe ba‑
beczki vol‑au‑vent z ciasta francuskiego, gotowe ciasto na placki,
gotowe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu, gotowe desery [na
bazie czekolady], gotowe desery [wyroby cukiernicze], gotowe dese‑
ry [wyroby piekarnicze], gotowe do spożycia puddingi, gotowe do
spożycia solone przekąski z mąki kukurydzianej formowane przez
wyciskanie, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, gotowe mieszanki
do pieczenia, gotowe napoje kawowe, gotowe pizze, gotowe posiłki
w formie pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potra‑
wy na bazie ryżu, gotowe potrawy zawierające [głównie] makaron,
gotowe potrawy zawierające [głównie] ryż, gotowe produkty spo‑
żywcze w postaci sosów, gotowe przekąski na bazie zbóż, gotowe
sosy, gotowe spody do ciast, gotowy lunch w pudełku składający się
z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, gotowy ryż, gotowy ryż
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mrożony z przyprawami i warzywami, goździki mielone [przyprawa],
goździki [przyprawa], grube paluszki chlebowe, gryka, przetworzo‑
na, grzanki, grzanki [sucharki], guma balonowa, guma do żucia,
guma do żucia bez cukru, guma do żucia dentystyczna [inna niż lecz‑
nicza], guma do żucia, nie do celów medycznych, guma do żucia od‑
świeżająca oddech, gumy owocowe [inne niż do celów medycznych],
hamburgery gotowane i w bułkach, hamburgery w bułkach, herbata,
herbata bez teiny słodzona słodzikami, herbata bezteinowa, herbata
chai, herbata chryzantemowa (gukhwacha), herbata cytrusowa
z owocu yuzu, herbata czarna, herbata czarna [herbata angielska],
herbata Darjeeling [indyjska czarna herbata z prowincji Darjeeling],
herbata do zaparzania, herbata earl grey, herbata imbirowa, herbata
jaśminowa, herbata jaśminowa, inna niż do celów leczniczych, her‑
bata jaśminowa w torebkach, inna niż do celów leczniczych, herbata
lapsang souchong, herbata lipowa, herbata mrożona, herbata mro‑
żona (nie do celów medycznych), herbata nienaturalna, herbata
o smaku jabłka [inna niż do celów leczniczych], herbata o smaku po‑
marańczowym [inna niż do celów leczniczych], herbata oolong, her‑
bata oolong [herbata chińska], herbata owocowa [inna niż do celów
medycznych], herbata paczkowana [inna niż do celów leczniczych],
herbata rooibos, herbata rozpuszczalna, herbata rozpuszczalna [inna
niż do celów leczniczych], herbata sypka (nielecznicza-), herbata
szałwiowa, herbata w torebkach, herbata w torebkach (nielecznicza),
herbata z białego lotosu (baengnyeoncha), herbata z czerwonego
żeń‑szenia, herbata z eleuterokoku [ogapicha], herbata z korzenia ło‑
pianu (wooungcha), herbata z kwiatu lipy, herbata z liści jęczmienia,
herbata z prażonego jęczmienia [mugi‑cha], herbata z rozmarynu,
herbata z żeń‑szenia, herbata z żeń‑szenia [insamcha], herbata ze sło‑
nych sproszkowanych wodorostów (kombu‑cha), herbata zielona,
herbatniki, herbatniki czekoladowe, herbatniki do aperitifu, herbat‑
niki do sera, herbatniki o smaku owocowym, herbatniki oblane cze‑
koladą, herbatniki owsiane spożywcze, herbatniki petit‑beurre, her‑
batniki [słodkie lub słone], herbatniki słodowe, herbatniki słodowe
do spożycia przez ludzi, herbatniki w polewie czekoladowej, herbat‑
niki w połowie oblane polewą czekoladową, herbatniki z cebulą lub
serem, herbatniki z polewą lukrową, herbatniki zawierające owoce,
herbatniki zawierające składniki o smaku czekoladowym, herbatniki
zbożowe do spożycia przez ludzi, herbaty, herbaty aromatyzowane
[inne niż do celów leczniczych], herbaty (nielecznicze) zawierające
cytrynę, herbaty o smaku cytryny (nielecznicze), herbaty o smaku
owocowym [inne niż lecznicze], herbaty owocowe, herbaty ziołowe,
inne niż do celów leczniczych, herbaty ziołowe [napary], holenderski
piernik imbirowy (taai taai), hot dogi będące gotowanymi kiełbaska‑
mi w bułkach, hot dogi (gotowe), hot dogi [kiełbaski w bułkach], im‑
bir konserwowany, imbir marynowany [przyprawa], imbir [przypra‑
wa], imbir [przyprawa w proszku], jabłka w cieście, jabłka w słodkiej
polewie, jadalne lody owocowe, jadalne rzeźby lodowe, jadalne wa‑
fle, jadalny papier ryżowy, jadalny szafran, jajka czekoladowe, japoń‑
ska mąka arrarutowa (kudzu‑ko, do żywności), japońska zielona her‑
bata, japońskie biszkopty (kasutera), jęczmień do spożycia przez
ludzi, jęczmień do użytku jako substytut kawy, jęczmień gnieciony,
jęczmień łuskany, jęczmień zaprawiany słodem do spożycia przez
ludzi, jęczmień zmielony, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony
[lody spożywcze], jogurt mrożony (mrożone wyroby cukiernicze), ka‑
kao, kakao do sporządzania napojów, kakao [palone, w proszku, gra‑
nulowane lub w napojach], kakao w proszku, kakaowe napoje, ka‑
napki, kanapki tostowe opiekane, kanapki z filetem z ryby, kanapki
z frankfurterkami, kanapki z hamburgerem, kanapki z kurczakiem,
kanapki z mięsem, kanapki z parówką [hot dog], kanapki z rybą, ka‑
napki zawierające kurczaka, kanapki zawierające mieloną wołowinę,
kanapki zawierające sałatę, kandyzowany popcorn, kapary, kapsułki
z herbatą, kapsułki z kawą, karmel, karmelki [cukierki], karmelki mięk‑
kie, karmelki twarde lukrowane, karmelki twarde [słodycze], karmelki
z nadzieniem, kasza gryczana, kasza kukurydziana, kasza manna, ka‑
sza manna [mąka spożywcza], kasza perłowa, kasza perłowa [prze‑
tworzona], kasza z ziarna pszennego, kasze, kasze spożywcze, kaszka
ryżowa, kawa, kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, kawa, her‑
bata, kakao i namiastki tych towarów, kawa liofilizowana, kawa mie‑
lona, kawa nienaturalna, kawa niepalona, kawa [palona, w proszku,
granulowana lub w napojach], kawa rozpuszczalna, kawa słodowa,
kawa w formie mielonej, kawa w formie parzonej, kawa w postaci ca‑
łych ziaren, kawałeczki czekolady do deserów, kawałki ciast, keczup,
keczup [sos], keczup [sos pomidorowy], ketchup, kiełki pszenicy, kieł‑
ki pszenicy, inne niż stosowane jako suplement diety, kiełki pszenicz‑
ne do celów spożywczych dla ludzi, kit pszczeli, kleik ryżowo
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‑dyniowy [hobak
‑juk], kleik spożywczy na bazie mleka, kleiste
ucierane ciasto ryżowe powlekane fasolą w proszku [injeolmi], kleją‑
ce się ciasteczka ryżowe (chapsalttock), kluski gnocchi, kmin rzymski
w proszku, knedle, kombucha, koncentrat mąki do żywności, kon‑
centraty do chleba, koncentraty kawy, koncentraty warzywne stoso‑
wane jako przyprawy, konserwanty do żywności dla zwierząt [sól],
konserwowane ziarna pełnego zboża, koperty (z ciasta) na pierożki
chińskie z nadzieniem pikantnym won ton, koreański sos sojowy
[ganjang], koreańskie tradycyjne cukierki i ciastka [hankwa], koreań‑
skie tradycyjne prasowane słodycze [dasik], koreczki, kanapeczki,
kostki lodu, krakersy, krakersy jadalne, krakersy krewetkowe, krakersy
nadziewane serem, krakersy o smaku mięsnym, krakersy o smaku
owocowym, krakersy o smaku przypraw, krakersy o smaku sera, kra‑
kersy o smaku warzyw, krakersy o smaku ziołowym, krakersy ryżowe,
krakersy solone, krakersy z mąki grahama, krakersy z preparatów
zbożowych, krem budyniowy w proszku, krem jajeczny custard, kre‑
my bawarskie, kremy budyniowe custard [pieczone desery], kremy
czekoladowe, kremy czekoladowe do smarowania, kremy na bazie
kakao w postaci past do smarowania, krokiety po chińsku, krótko
smażony makaron z warzywami [japchae], krówka (cukierek), krówki
czekoladowe, kruche ciastka (herbatniki), kruche ciastka maślane
częściowo oblane czekoladą, kruche ciastka maślane częściowo ob‑
lane polewą o smaku czekoladowym, kruche ciastka maślane w pole‑
wie o smaku czekoladowym, kruche ciastka maślane z polewą czeko‑
ladową, kruche ciasto, kruche rurki (chińska przekąska), kryształki
cukru do wyrobów cukierniczych, kuchenna (sól-), kukurydza mielo‑
na, kukurydza palona, kukurydza prażona pokryta karmelem, kuku‑
rydza prażona [popcorn], kukurydza prażona w kuchence mikrofalo‑
wej, kukurydza przetworzona, kukurydza przetworzona do spożycia
przez ludzi, kukurydza smażona, kukurydziane smażone bułeczki
[pieczywo], kurkuma, kurkuma do stosowania jako przyprawa, kur‑
kuma do żywności, kurkuma w proszku do stosowania jako przypra‑
wa, kuskus, kuskus [grysik], kuskus [kasza], kwaśne dropsy [wyroby
cukiernicze], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, landrynki, lan‑
drynki w kształcie pałeczek [wyroby cukiernicze], lasagna, lasagne,
laski wanilii, lepki syrop skrobiowy (mizu‑ame), liofilizowane dania,
których głównym składnikiem jest makaron, liofilizowane dania, któ‑
rych głównym składnikiem jest ryż, liście herbaty, lizaki, lizaki lodo‑
we, lizaki lodowe o smaku mlecznym, lizaki lodowe zawierające mle‑
ko, lizaki mrożone, lizaki [wyroby cukiernicze], lód, lód do chłodzenia,
lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, lód naturalny lub
sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód w blo‑
kach, lodowe słodycze, lodowe wyroby cukiernicze, lody, lody bez
mleka, lody mleczne, lody mleczne [lody], lody na bazie jogurtu [lody
jako główny składnik], lody na patyku, lody o smaku czekoladowym,
lody owocowe, lody owocowe w postaci batonów, lody spożywcze,
lody spożywcze i lód, lody truflowe, lody typu sandwich, lody
w proszku, lody wielosmakowe, lody włoskie, lody wodne o smaku
owocowym w postaci lizaków, lody wodne [sorbety], lody z owoca‑
mi, lody zawierające czekoladę, lomper [podpłomyk na bazie ziem‑
niaków], lukrecja, lukrecja [cukiernictwo], lukrowane biszkopty, lu‑
krowane ciasta z owocami, lukrowane ciasto, maca, mączka
skrobiowa kukurydziana, magdalenki, majonez, majonez wegański,
majonez z piklami, mak do użytku jako przyprawa, mąka, mąka do
pieczenia, mąka do rzadkiego ciasta chińskiego, mąka do sporządza‑
nia knedli z kleistego ryżu, mąka gorczycowa, mąka gotowa do pie‑
czenia, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka jęczmienna,
mąka jęczmienna [do celów spożywczych], mąka kokosowa przezna‑
czona do spożycia przez ludzi, mąka kukurydziana, mąka kukurydzia‑
na do celów spożywczych, mąka mieszana do żywności, mąka na
ciasto, mąka na pączki, mąka na pizzę, mąka orzechowa, mąka owsia‑
na, mąka owsiana spożywcza, mąka pozbawiona białka do użytku
w produkcji piwa, mąka pszenna, mąka pszenna do żywności, mąka
razowa nieprzesiana, mąka roślinna, mąka ryżowa, mąka sojowa uży‑
wana do żywności, mąka spożywcza, mąka spożywcza z nasion ole‑
istych, mąka truflowa, mąka z fasoli mung, mąka z łzawnicy ogrodo‑
wej do celów spożywczych, mąka z łzawnicy ogrodowej, mąka
z prosa, mąka z roślin strączkowych do celów spożywczych, mąka
z tapioki, mąka zbożowe, mąka ze skrobi pszennej, mąka ze skrobi
ryżowej, mąka ziemniaczana, mąka ziemniaczana do celów spożyw‑
czych, mąka żytnia, makaron azjatycki, makaron błyskawiczny, maka‑
ron chiński chow mein, makaron chiński [niegotowany], makaron
[ciasto], makaron gotowy, makaron gryczany, makaron instant do
gotowania, makaron jajeczny, makaron krewetkowy, makaron mu‑
szelki, makaron nitki, makaron nitki skrobiowy, makaron noodle, ma‑
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karon pełnoziarnisty, makaron rurki, makaron ryżowy, makaron skro‑
biowy, makaron soba instant, makaron soba [japoński makaron
z gryki, niegotowany], makaron sojowy (harusame, nieugotowany),
makaron spożywczy, makaron suszony, makaron udon instant, ma‑
karon udon [niegotowany], makaron z serem, makaron ziti, makaro‑
niki (ciastka), makaroniki [wyroby cukiernicze], makaronowe konser‑
wy, makarony, makarony do pizz, makarony do zup, makarony
głęboko mrożone, makarony mączne spożywcze, makarony razowe,
makarony somen [bardzo cienkie makarony zrobione z mąki pszen‑
nej, niegotowane], makarony w postaci płatów, makarony z truflami,
makarony zawierające jaja, makarony zawierające nadzienia, małe
grube naleśniki (pikelet), maltodekstryny do zastosowania odżyw‑
czego [inne niż do celów medycznych], marcepan, marcepan w cze‑
koladzie, marynata z przyprawami, marynaty, marynaty zawierające
przyprawy, marynaty zawierające zioła, mate [herbata], miąższ chle‑
ba, miękkie bułeczki, miękkie precle, miękkie zwijane ciastka z ubite‑
go ryżu [gyuhi], mielone ziarna kawy, mięsne sosy, mięso w cieście
[gotowe], mięso z warzywami w cieście [pot pie], mięso zapiekane
w cieście, mieszanina esencji i ekstraktów z kawy, mieszaniny cykorii
do stosowania jako substytuty kawy, mieszanka błyskawiczna do
pączków, mieszanka do ciasta, mieszanka na ciasto do tempury, mie‑
szanka przypraw do sosu mięsnego [sloppy joe], mieszanki błyska‑
wiczne do naleśników, mieszanki ciasta, mieszanki ciasta do okono‑
miyaki [japońskich wytrawnych naleśników ], mieszanki curry,
mieszanki do chleba, mieszanki do chleba razowego, mieszanki do
ciast, mieszanki do kremu budyniowego, mieszanki do lodów, mie‑
szanki do lukrowania, mieszanki do nadzienia [artykuły spożywcze],
mieszanki do naleśników, mieszanki do oranżady w proszku, mie‑
szanki do pieczenia bułek, mieszanki do przygotowywania pączków,
mieszanki do przyrządzania mrożonych wyrobów cukierniczych,
mieszanki do przyrządzania lodowych wyrobów cukierniczych, mie‑
szanki do przyrządzania puddingów, mieszanki do przyrządzania
produktów lodowych, mieszanki do przyrządzania chleba, mieszanki
do robienia pieczywa, mieszanki do rożków lodowych, mieszanki do
sporządzania sosów, mieszanki do sporządzania ciast, mieszanki do
sporządzania lodów, mieszanki do sporządzania lodów wodnych,
mieszanki farszu zawierające chleb, mieszanki gotowe do pieczenia,
mieszanki herbat, mieszanki kakaowe, mieszanki kawowe, mieszanki
kawy i cykorii, mieszanki kawy i słodu, mieszanki kawy słodowej i ka‑
kao, mieszanki kawy słodowej i kawy, mieszanki kheer (pudding ry‑
żowy), mieszanki mączne do użytku w pieczeniu, mieszanki mąki,
mieszanki na chleb słodowy, mieszanki na ciastka, mieszanki na lu‑
kier, mieszanki na nadzienie na bazie chleba, mieszanki na pizzę,
mieszanki na sorbety [lody], mieszanki przypraw, mieszanki przy‑
praw do curry, mieszanki przypraw do gulaszu, mieszanki przypraw
do nacierania, mieszanki przypraw suszonych do gulaszu, mieszanki
ryżu, mieszanki słodkich galaretek z fasoli adzuki [mizu‑yokan‑no
‑moto], mieszanki spożywcze składające się z płatków zbożowych
i suszonych owoców, mieszanki wyciągów z kawy słodowej i kawy,
mięta do wyrobów cukierniczych, mięta pieprzowa do wyrobów cu‑
kierniczych, miętowe (cukierki-), miętówki stosowane jako odświe‑
żacz oddechu, migdały w cukrze, migdały w polewie czekoladowej,
miód, miód biologiczny do spożycia przez ludzi, miód [do celów spo‑
żywczych], miód naturalny, miód truflowy, miód ziołowy, miodowe
cukierki (nie do celów medycznych), mleczko pszczele, mleczne wy‑
roby cukiernicze, mlewo, mlewo z pełnych ziaren żyta, mrożona
kawa, mrożone ciasta jogurtowe, mrożone ciasto (masa do piecze‑
nia), mrożone ciasto na biszkopty z prato, mrożone ciasto na brow‑
nie, mrożone ciasto na ciastka, mrożone kremy budyniowe, mrożone
mleczne desery w formie batonów, mrożone mleczne wyroby cukier‑
nicze, mrożone napoje [frappe], mrożone paszteciki z mięsem i wa‑
rzywami, mrożone płaty ciasta, mrożone produkty z ciasta nadziewa‑
ne mięsem, mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami,
mrożone torty jogurtowe, mrożone wyroby cukiernicze na patyku,
mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, mrożone wyroby pie‑
karnicze, mrożony gotowy do spożycia ryż z przyprawami, mrożony
ryż gotowy do spożycia, muesli, muesli składające się głównie z pre‑
paratów zbożowych, musy, musy czekoladowe, musy deserowe,
musy (słodycze), musy (wyroby cukiernicze), muszelki z ciasta, musz‑
le taco, musztarda, musztarda do żywności, musztarda w proszku
spożywcza, nachos, nadzienia czekoladowe do wyrobów piekarni‑
czych, nadzienia na bazie czekolady, nadzienia na bazie czekolady do
placków i ciast, nadzienia na bazie kawy, nadzienie do słodyczy, na‑
dzienie na bazie kremu budyniowego do tortów i ciast, nadziewana
czekolada, nadziewane kanapki, nadziewany chleb, nadziewany ma‑
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karon, naleśnik z zieloną cebulą [pajeon], naleśniki, naleśniki [cien‑
kie], napary, inne niż do celów leczniczych, napary nie dla celów me‑
dycznych, napary ziołowe, napoje czekoladowe, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje gazowane [na bazie kawy, kakao lub czekolady],
napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe, napoje kawowe z mle‑
kiem, napoje mrożone na bazie czekolady, napoje mrożone na bazie
kakao, napoje mrożone na bazie kawy, napoje na bazie czekolady,
z mlekiem, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami smako‑
wymi, napoje na bazie kakao, napoje na bazie kawy, napoje na bazie
kawy zawierające mleko, napoje na bazie kawy zawierające lody (af‑
fogato), napoje na bazie rumianku, napoje na bazie substytutów
kawy, napoje o smaku czekoladowym, napoje składające się głównie
z czekolady, napoje składające się głównie z kakao, napoje składające
się głównie z kawy, napoje sporządzane z kawy, napoje sporządzone
z czekolady, napoje sporządzone z herbaty, napoje sporządzone
z kakao, napoje w proszku zawierające kakao, napoje z lodów, napoje
zawierające czekoladę, napoje zawierające kakao, napoleonki, nasio‑
na kminku do użytku jako przyprawa, naturalne aromaty dodawane
do lodów (inne niż esencje eteryczne lub olejki eteryczne), naturalne
słodziki niskokaloryczne, naturalne środki wiążące do lodów, natural‑
ne substancje słodzące, naturalny miód dojrzały, naturalny ryż [prze‑
tworzony] spożywczy, nielecznicze draże, nielecznicze herbaty skła‑
dające się z wyciągów z żurawiny, nielecznicze herbaty składające się
z liści z żurawiny, nielecznicze herbaty zawierające wyciągi z żurawi‑
ny, nielecznicze herbaty zawierające liście żurawiny, nielecznicze
mączne wyroby cukiernicze w polewie czekoladowej, nielecznicze
mączne wyroby cukiernicze zawierające czekoladę, nielecznicze
mączne wyroby cukiernicze zawierające imitację czekolady, nielecz‑
nicze mączne wyroby cukiernicze w polewie z imitacji czekolady, nie‑
lecznicze miętowe wyroby cukiernicze, nielecznicze napoje herba‑
ciane, nielecznicze napoje na bazie herbaty, nielecznicze pastylki
odświeżające do ust, nielecznicze słodycze będące słabo zakwaszo‑
nymi karmelkami, nielecznicze słodycze do żucia, nielecznicze słody‑
cze do zastosowania jako część diety polegającej na kontrolowaniu
kalorii, nielecznicze słodycze o gumowej konsystencji, nielecznicze
słodycze salmiakowo‑lukrecjowe, nielecznicze słodycze słabo za‑
kwaszone, nielecznicze słodycze w postaci krówek, nielecznicze sło‑
dycze w postaci karmelków, nielecznicze słodycze w postaci toffi,
nielecznicze słodycze w postaci nugatu, nielecznicze słodycze w po‑
staci czekoladowych eklerek, nielecznicze słodycze w postaci cukro‑
wych wyrobów cukierniczych, nielecznicze słodycze w postaci skon‑
densowanej, nielecznicze słodycze [wyroby cukiernicze], nielecznicze
słodycze zawierające aromaty ziołowe, nielecznicze tabletki odświeża‑
jące do ust, nielecznicze tabletki wykonane z glukozy, których głów‑
nym składnikiem jest kofeina, nielecznicze wyroby cukiernicze zawie‑
rające mleko, nielecznicze wyroby cukiernicze, nielecznicze wyroby
cukiernicze z nadzieniem z toffi, nielecznicze wyroby cukiernicze
z mąki, nielecznicze wyroby cukiernicze w kształcie jajek, nieleczni‑
cze wyroby cukiernicze w postaci pastylek, nielecznicze wyroby cu‑
kiernicze w formie galaretki, nielecznicze wyroby cukiernicze o smaku
mlecznym, nielecznicze wyroby cukiernicze zawierające czekoladę,
niemieckie ravioli [maultaschen], niesfermentowany chleb, nieupie‑
czone ciasto bez nadzienia, nitki [makaron], nugat, ocet, ocet aromaty‑
zowany, ocet gorczycowy, ocet owocowy, ocet piwny, ocet winny,
octy, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki], olej chili do użyt‑
ku jako przyprawa, oleje kawowe, onigiri [kulki ryżowe], opiekane
kanapki z serem i z szynką, opiekane ziarna kukurydzy, oranżada
w proszku [wyroby cukiernicze], ornamenty choinkowe [jadalne],
orzechowe wyroby cukiernicze, orzechy macadamia w polewie cze‑
koladowej, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie czekoladowej,
orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], orzeszki ziemne zatopione
w karmelowym batoniku, osłonki chlebowe nadziewane owocami,
ostra pasta chili, ostra sproszkowana papryka [przyprawa], ostry sos
chili sriracha, owies do spożycia przez ludzi, owies gnieciony, owies
łuskany, owies mielony ostrzami stalowymi, owies przetworzony,
owoce pod kruszonką, owoce w polewie czekoladowej, owocowe
aromaty, inne niż esencje, owocowe (galaretki-) [słodycze], owocowe
lody, owsiane (płatki-), owsianka, owsianka błyskawiczna, ozdoby
choinkowe [jadalne], pączki, pałeczki lukrecjowe [wyroby cukierni‑
cze], pałeczki z orzechami pekan, palone ziarna kawy, paluszki chle‑
bowe, panierki z przyprawami do mięs, ryb, drobiu, papadumy, pa‑
pier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papki warzywne
(sosy‑żywność), papryka chilli sproszkowana, papryka [przyprawy],
pasta chili używana jako przyprawa, pasta curry, pasta fasolowa, pa‑
sta migdałowa, pasta sezamowa, pasta sojowa do użytku jako przy‑
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prawa [doenjang], pasta wasabi, pasta z fasoli miso, pasta z fasoli
z przyprawami, pasta z papryki chili będąca przyprawą, pasta z soi
[przyprawy], pasty curry, pasty czekoladowe, pasty czekoladowe do
chleba, pasty czekoladowe [do smarowania], pasty czekoladowe do
smarowania zawierające orzechy, pasty do smarowania na bazie ma‑
jonezu, pasty do sporządzania napojów kakaowych, pasty na bazie
czekolady, pasty spożywcze z curry, pasty warzywne [sosy], pasty
z czekolady i orzechów do smarowania kanapek, pastyła [wyrób cu‑
kierniczy], pastylki cukiernicze do pieczenia, pastylki [inne niż do ce‑
lów medycznych], pastylki miętowe [wyroby cukiernicze], inne niż do
celów leczniczych, pastylki nielecznicze, pastylki [niemedyczne wy‑
roby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pasy do smarowania
na bazie majonezu i keczupu, paszteciki, paszteciki z kiełbaskami,
paszteciki z wieprzowiny, pasztet w cieście (pâté en croûte), pesto
[sos], pianki, pianki cukrowe [wyroby cukiernicze], piankowe pastylki
na bazie cukru, piankowe słodycze na bazie cukru, piccalilli [maryno‑
wane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pieczywa chrup‑
kie, pieczywo owocowe, pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym],
pieprz, pieprz mielony, pieprz [przyprawa], pieprz syczuański jako
przyprawa, pieprz syczuański w proszku, pieprz w proszku [przypra‑
wa], pieprz ziarnisty, pieprzowy ocet, pierniczki, piernik, pierożki
chińskie z nadzieniem pikantnym (won ton), pierożki na bazie mąki,
pierożki ravioli, pierożki rybne, pierożki ryżowe przybrane dżemem
ze słodkiej fasoli (ankoro), pierożki w stylu koreańskim [mandu], pie‑
rożki z krewetkami, pikantne herbatniki, pikantne sosy, czatnej i pa‑
sty, pikantne sosy używane jako przyprawy, piniole w cukrze, pisanki,
pizza, pizze [gotowe], pizze konserwowane, pizze mrożone, pizze
schłodzone, placek ryżowy w kształcie półksiężyca [songpyeon],
placki, placki bez mięsa, placki [ciasta] z nadzieniem owocowym,
placki z fasoli mung [bindaetteok], placki z kimchi [kimchijeon], plac‑
ki z nadzieniem z warzyw, płatki jęczmienne, płatki kukurydziane,
płatki [owsiane-], płatki owsiane, płatki owsiane gotowe do spożycia
przez ludzi, płatki owsiane i pszeniczne, płatki owsiane z dodatkiem
orzechów lub suszonych owoców (granola), płatki pszenne, płatki
śniadaniowe, płatki śniadaniowe na ciepło, płatki śniadaniowe
o smaku miodu, płatki śniadaniowe, owsianka i grysik, płatki śniada‑
niowe zawierające mieszankę owoców i błonnika, płatki śniadaniowe
zawierające owoce, płatki śniadaniowe zawierające błonnik, płatki
śniadaniowe zawierające miód, płatki z naturalnego ryżu, płatki zbo‑
żowe, płatki zbożowe gotowe do spożycia, płaty makaronu ryżowe‑
go [ciasto] na sajgonki, płaty makaronu ryżowego na sajgonki, pły‑
wające wyspy [deser], podłużne biszkopty [ciastka], polenta, polewa
lub posypka czekoladowa, polewa w postaci syropu, polewy cukier‑
nicze, polewy do lodów, polewy o smaku czekoladowym, polewy
piankowe, pomadki [cukierki], popcorn pokryty karmelem, popcorn
powlekany karmelem z karmelizowanymi orzechami, popcorn sma‑
kowy, porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, posiłki składające się
głównie z makaronów, posypka czekoladowa, posypka [koraliki kolo‑
rowego cukru], potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy goto‑
we zawierające makaron, potrawy liofilizowane, których głównym
składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym
składnikiem jest ryż, potrawy na bazie mąki, potrawy składające się
głównie z ryżu, potrawy z makaronu, pralinki, praliny wytworzone
z czekolady, praliny z płynnym nadzieniem, praliny z waflem, prażo‑
na herbata jęczmienna (mugi‑cha), prażona kukurydza w polewie,
prażona mąka zbożowa, prażone i mielone ziarna sezamu do użytku
jako przyprawy, prażone naturalne zrębki drzewne dodane do wina
w celu poprawy jego smaku, prażony jęczmień i słód do użytku jako
substytut kawy, precelki, precle pokryte czekoladą, precle polane
czekoladą, preparaty aromatyczne do wypieków, preparaty aroma‑
tyczne do cukierków, preparaty aromatyczne do sporządzania herbat
ziołowych nieleczniczych, preparaty aromatyczne do lodów, prepara‑
ty aromatyczne do sporządzania nieleczniczych herbat ziołowych,
preparaty aromatyczne do ciast, preparaty do ciast, preparaty do pro‑
dukcji słodyczy, preparaty do przygotowywania sosów do pieczeni,
preparaty do sporządzania spodów do pizzy, preparaty do sporzą‑
dzania napojów czekoladowych o smaku kawy mokka, preparaty do
sporządzania napojów czekoladowych o smaku toffi, preparaty do
sporządzania napojów o smaku czekoladowym, preparaty do spo‑
rządzania napojów czekoladowych o smaku bananowym, preparaty
do sporządzania wafli, preparaty do sporządzania napojów [na bazie
czekolady], preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty],
preparaty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku mięty,
preparaty do sporządzania napojów czekoladowych, preparaty do
sporządzania napojów czekoladowych o smaku orzechowym, pre‑
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paraty do sporządzania napojów czekoladowych o smaku pomarań‑
czowym, preparaty do sporządzania napojów [na bazie kawy], pre‑
paraty do sporządzania sosów, preparaty do sporządzania tortów,
preparaty do sporządzania napojów [na bazie kakao], preparaty do
wyrobu produktów piekarniczych, preparaty do zmiękczania mięsa
do użytku domowego, preparaty do zmiękczania mięsa, do celów
gospodarstwa domowego, preparaty kakaowe do sporządzania na‑
pojów, preparaty mączne do żywności, preparaty musztardowe do
żywności, preparaty na bazie kakao, preparaty przyprawowe, prepa‑
raty roślinne zastępujące kawę, preparaty używane jako środki wspo‑
magające rośnięcie produktów spożywczych, preparaty w proszku
zawierające kakao do sporządzania napojów, preparaty węglowoda‑
nowe do żywności, preparaty z cykorii do stosowania jako substytuty
kawy, preparaty z kakao, preparaty z otrębów do spożycia przez lu‑
dzi, preparaty zbożowe, preparaty zbożowe pokryte cukrem i mio‑
dem, preparaty zbożowe składające się z otrębów z owsa, preparaty
zbożowe składające się z otrębów, preparaty zbożowe zawierające
otręby z owsa, preparaty ziołowe do sporządzania napojów, preparo‑
wane (przygotowane wcześniej) mieszanki do pieczenia, produkty
cukiernicze uformowane z czekolady, produkty lodowe na bazie soi,
produkty na bazie czekolady, produkty skrobiowe do celów spożyw‑
czych, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty spożywcze wy‑
twarzane ze słodzików do przyrządzania deserów, produkty spożyw‑
cze z cukru do słodzenia deserów, produkty spożywcze z cukru do
przyrządzania deserów, produkty spożywcze z kukurydzy, produkty
spożywcze z owsa, produkty zbożowe w postaci batonów, produkty
żywnościowe na bazie zbóż przeznaczone do spożycia przez ludzi,
produkty żywnościowe z ciasta, produkty żywnościowe z ryżu, pro‑
polis, propolis (kit pszczeli) spożywczy, proszek (ciasto w-), proszek
do pieczenia, proszek gorczycowy [przyprawa], proszek z perilli do
celów spożywczych, proszki do przygotowania lodów, proszki do
sporządzania lodów, proszki do wyrobu ciast, przaśny chleb w posta‑
ci cienkich płatów, przeciery warzywne [sosy], przekąski na bazie ku‑
kurydzy, przekąski na bazie pszenicy, przekąski na bazie ryżu, przeką‑
ski na bazie tortilli, przekąski na bazie wafli ryżowych, przekąski na
bazie zbóż, przekąski przygotowane z mąki ziemniaczanej, przekąski
przyrządzone z mąki ziemniaczanej, przekąski sezamowe, przekąski
składające się głównie ze zboża, przekąski składające się głównie
z wyrobów cukierniczych, przekąski składające się głównie z chleba,
przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski składają‑
ce się głównie z makaronu, przekąski składające się głównie z ryżu,
przekąski składające się głównie z wyciśniętych ziaren zbóż, przeką‑
ski słone na bazie mąki, przekąski sporządzone z produktów zbożo‑
wych, przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski wykonane
z kukurydzy, przekąski wykonane z mąki zbożowej, przekąski wyko‑
nane z mąki sojowej, przekąski wykonane z mąki kukurydzianej,
przekąski wykonane z mąki ryżowej, przekąski wykonane z mąki ra‑
zowej, przekąski wykonane z pszenicy, przekąski wykonane z ryżu,
przekąski wykonane ze skrobi zbożowej, przekąski wykonane ze
sproszkowanych sucharów, przekąski wytwarzane z muesli, przeką‑
ski wytwarzane z produktów zbożowych, przekąski z ekstrudowanej
pszenicy, przekąski z kukurydzy, przekąski z kukurydzy w formie cia‑
sta francuskiego, przekąski z kukurydzy w formie kół, przekąski z pie‑
czywa chrupkiego, przekąski z produktów zbożowych, przekąski
zbożowe o smaku sera, przetwory spożywcze na bazie ziaren, prze‑
twory spożywcze na bazie słodu, przetworzona kasza manna, prze‑
tworzona komosa ryżowa, przetworzona kukurydza do prażenia,
przetworzona kukurydza prażona, przetworzona miłka abisyńska,
przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przetworzone
płatki owsiane jako żywność przeznaczona do spożycia przez ludzi,
przetworzone sorgo, przetworzone szalotki do stosowania jako przy‑
prawa, przetworzone ziarna, przetworzone ziarna zbóż do pokar‑
mów spożywanych przez ludzi, przetworzony chmiel, przetworzony
chrzan japoński (wasabi), przetworzony żeń‑szeń stosowany jako
zioło, przyprawa lub aromat, przygotowany chrzan [przyprawa],
przyprawa chili, przyprawa curry, przyprawa do gotowania krabów,
przyprawa do taco, przyprawa na bazie suszonych fig, przyprawa
w postaci sproszkowanego pieprzu japońskiego (sansho w proszku),
przyprawione mieszanki panierkowe do smażenia w głębokim tłusz‑
czu, przyprawy, przyprawy do kukurydzy prażonej, przyprawy do
makaronu na bazie warzyw, przyprawy do pieczenia, przyprawy do
pizzy, przyprawy do żywności, przyprawy jadalne, przyprawy ko‑
rzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), przyprawy spożyw‑
cze, przyprawy spożywcze składające się głównie z ketchupu i salsy,
przyprawy suche, przyprawy w proszku, przysmak turecki (rachatłu‑
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kum), pszenica gnieciona, pszenica przetworzona, pszenica roztarta,
pszenica słodowana, ptifurki [ciasteczka], ptysie, pudding ryżowy,
pudding z chleba, pudding z kaszy manny, puddingi, puddingi bożo‑
narodzeniowe [tradycyjna angielska potrawa], puddingi do użytku
jako desery, puddingi ryżowe, puddingi ryżowe zawierające rodzynki
i gałkę muszkatołową, puddingi w proszku, pumpernikiel, purée
czosnkowe, purée z imbiru, puszkowana żywność zawierająca maka‑
ron, quesadilla [tortilla z masy kukurydzianej z serem], quiche, quiche
[tarty], ramen (japońskie danie na bazie makaronu), ravioli [gotowe],
risotto, rogaliki, roślinne aromaty do napojów [inne niż olejki eterycz‑
ne], rośliny strączkowe (mączka z-), rożki do lodów, rozpuszczalne
kakao w proszku, rozpuszczalny proszek do przyrządzania herbaty
[inny niż do celów medycznych], rurki waflowe [ciastka], ryba w cie‑
ście, rybne kanapki, ryż, ryż aromatyzowany, ryż błyskawiczny, ryż
gotowany na parze, ryż kleisty, ryż łuskany, ryż mielony spożywczy,
ryż na mleku, ryż pełnoziarnisty, ryż prażony, ryż smażony po chiń‑
sku, ryż, tapioka, ryż z warzywami i wołowiną [bibimbap], ryżowe
pierożki, ryżowe vermicelli, sago, sajgonki, sałatka ryżowa, sałatka
z makaronem, sałatka z makaronu typu rurki, sambal, sambal oelek
(sos z czerwonej mielonej papryki), samosy, sandwicze, sernik, serni‑
ki, shao mai [chińskie pierożki], siemię lniane do celów kulinarnych
[przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skład‑
niki na bazie kakao do produktów cukierniczych, skrobia do celów
spożywczych, skrobia kukurydziana do celów spożywczych, skrobia
modyfikowana do żywności [nielecznicza], skrobia naturalna do
żywności, skrobia sago [do celów spożywczych], skrobia ze słodkich
ziemniaków do celów spożywczych, skrobia ziemniaczana do celów
spożywczych, słód do celów spożywczych, słód (herbatniki-), słodka
papryka stosowana jako przyprawa, słodki ryż z orzechami i owoca‑
mi głożyny [yaksik], słodkie babeczki panettone, słodkie bułeczki,
słodkie bułeczki typu muffin, słodkie bułki, słodkie ciastka z prasowa‑
nego ryżu (mochi‑ gashi), słodkie dekoracje do ciast, słodkie drożdżo‑
we bułki duńskie, słodkie herbatniki do spożycia przez ludzi, słodkie
kluski japońskie [dango], słodkie pasty do smarowania [miód], słod‑
kie pikle [przyprawa], słodkie polewy i nadzienia, słodkie sosy do de‑
serów na bazie mleka i żółtek (custard), słodkie wyroby cukiernicze
(nie dla celów medycznych), słodycze bez cukru, słodycze [cukierki],
słodycze czekoladowe, słodycze do żucia, słodycze do żucia z płyn‑
nym nadzieniem owocowym (nielecznicze), słodycze gotowane, sło‑
dycze lodowe, słodycze lodowe w postaci lizaków, słodycze miętowe
[inne niż do celów leczniczych], słodycze na bazie mąki ziemniacza‑
nej, słodycze na bazie mięty [nielecznicze], słodycze nielecznicze,
słodycze (nielecznicze-) na bazie alkoholu, słodycze (nielecznicze-)
na bazie miodu, słodycze o smaku lukrecji, słodycze o smaku mięty
(nielecznicze-), słodycze o smaku owocowym, słodycze piankowe,
słodycze słodzone ksylitolem, słodycze z czerwonego żeń‑szenia,
słodycze z gotowanego cukru, słodycze z oleju sezamowego, słody‑
cze z syropu z kukurydzy w kształcie ziaren kukurydzy, słodycze
z żeńszeniem, słodycze zawierające owoce, słodziki naturalne, słodzi‑
ki naturalne w postaci granulowanej, słodziki naturalne w postaci
koncentratów owocowych, słodziki składające się z koncentratów
owocowych, słone aromaty spożywcze do żywności [inne niż olejki
eteryczne], słone herbatniki, słone krakersy, słone sosy, smakowe wy‑
roby cukiernicze na bazie cukru, smażone ciasteczka, smażone cia‑
steczka (karintoh), smażone ciasteczka plecione, smażone ciastka
ryżowe [topokki], smażone kluski, smażony ryż, śniadaniowe płatki
ryżowe, soda do pieczenia, soda oczyszczona [wodorowęglan sodu
do pieczenia], sojowa (mąka-), sól, sól do konserwowania ryb, sól do
konserwowania żywności, sól do peklowania żywności, sól do prażo‑
nej kukurydzy, sól kuchenna, sól kuchenna do gotowania, sól ku‑
chenna zmieszana z nasionami sezamu, sól morska do gotowania, sól
morska do konserwowania żywności, sól, przyprawy i dodatki sma‑
kowe, sól selerowa, sól spożywcza, sól stołowa, sól truflowa, sól
z przyprawami, sól z przyprawami do gotowania, solanka do gotowa‑
nia, solanka do marynat, solanka do użytku w koktajlach, sole mine‑
ralne do konserwowania żywności, solone dodatki smakowe do żyw‑
ności dla zwierząt [inne niż oleje eteryczne], solone wafelki, solone
wyroby piekarnicze, sopaipillas [smażone ciastka], sopapilla [smażo‑
ny chleb], sorbety, sorbety [lody], sorbety [lody wodne], sorbety
[wodne lody], sos barbecue, sos brązowy, sos chili, sos chrzanowy,
sos czekoladowy, sos do pizzy, sos do spaghetti, sos jabłkowy [przy‑
prawa], sos [jadalny], sos picante [ostry sos pomidorowy], sos pie‑
przowy, sos pikantny, sos przyprawowy na bazie ogórków, sos sam‑
bal (sos z czerwonej mielonej papryki), sos satay, sos serowy, sos
słodko – kwaśny, sos sojowy, sos suszony w proszku, sos tatarski, sos
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teriyaki, sos w proszku, sos worcestershire, sos z karczochów, sos żu‑
rawinowy [przyprawa], sosy, sosy chrzanowe, sosy curry, sosy do go‑
towania, sosy do kurczaka, sosy do makaronów, sosy do mięsa z gril‑
la, sosy do mrożonych ryb, sosy do pizzy, sosy do ryżu, sosy do
sałatek, sosy do sałatek do celów spożywczych, sosy do sałatek za‑
wierające śmietanę, sosy grzybowe, sosy na bazie majonezu, sosy na
bazie pomidorów, sosy o smakach orzechowych, sosy owocowe,
sosy pikantne, sosy pomidorowe, sosy [przyprawy], sosy rybne, sosy
sałatkowe, sosy sałatkowe do żywności [sosy], sosy sałatkowe [dres‑
singi], sosy salsa, sosy smakowe typu hon‑mirin, sosy w proszku, sosy
w puszkach, sosy z kremem truflowym, sosy zagęszczone, sosy za‑
wierające orzechy, sosy ziołowe, spaghetti, spaghetti i klopsy, spa‑
ghetti [surowe], spaghetti w sosie pomidorowym w puszce, spody do
pizzy, spody do tarty, spody z ciasta do pizzy, spożywcze (lody-),
sproszkowane sosy w postaci granulowanej, sproszkowane ziarno
zbóż, środki do przetwarzania mąki na bazie zbóż, środki do zakwa‑
szania żywności, środki wiążące do lodów spożywczych, środki za‑
gęszczające do gotowania żywności, substancje dające zapach jako
dodatek do jedzenia [inne niż oleje eteryczne], substancje do wiąza‑
nia lodów, substancje nadające smak w celu dodania do napojów
[inne niż olejki eteryczne], substancje nadające smak jako dodatek
do napojów [inne niż olejki eteryczne], substancje nadające smak
jako dodatek do jedzenia [inne niż olejki eteryczne], substancje nada‑
jące zapach jako dodatek do napoi [inne niż oleje eteryczne], substy‑
tut kawy na bazie cykorii, substytut marcepanu, substytuty cukru,
substytuty czekolady, substytuty herbaty, substytuty kawy i herbaty,
substytuty kawy [na bazie zbóż lub cykorii], substytuty kawy na ba‑
zie warzyw, substytuty kawy [sztuczna kawa lub preparaty roślinne
zastępujące kawę], substytuty lodów, substytuty lodów na bazie soi,
substytuty miodu, sucharki, suchary, suchary holenderskie, suchary
wojskowe, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie skła‑
dające się z makaronów, suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
suflety deserowe, surowe pizze, surowe plastry miodu, surowy maka‑
ron rurki, sushi, suszona kolendra do użytku jako przyprawa, suszone
kawałki glutenu pszennego (fu, niegotowane), suszone nasiona ko‑
lendry do użytku jako przyprawa, suszone nasiona kuminu, suszone
papryczki chili [przyprawa], suszone, słodzone ciastka z mąki ryżowej
(rakugan), suszone tortellini, suszone ziarna pełnego zboża, suszony
gotowany ryż, suszony makaron, świeża pizza, świeże parówki w cie‑
ście, świeże pierożki, świeże placki [ciasta], świeży chleb, świeży ma‑
karon, syrop czekoladowy, syrop do naleśników, syrop klonowy, sy‑
rop kukurydziany, syrop kukurydziany do celów kulinarnych, syrop
skrobiowy [do celów spożywczych], syrop skrobiowy do celów kuli‑
narnych, syrop skrobiowy w proszku [do żywności], syrop smakowy,
syrop spożywczy, syrop stołowy, syrop z agawy do stosowania jako
słodzik naturalny, syrop z agawy [słodzik naturalny], syrop z melasy
do celów kulinarnych, syropy czekoladowe do przygotowywania na‑
pojów na bazie czekolady, syropy i melasa, syropy smakowe, szafran,
szafran [przyprawa], szafran używany jako przyprawa, szałwia [przy‑
prawa], szarlotka, szczypiorek, konserwowany, szczypiorek suszony,
sztuczna czekolada, sztuczna herbata [inna niż do celów leczni‑
czych], sztuczny ryż [niegotowany], tabletki [wyroby cukiernicze],
tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tamales, tapio‑
ka, tapioka (mąka-) do celów spożywczych, tarty, tarty jajeczne, tarty
(słodkie lub słone), tarty solone, tarty z jabłkami, tarty z kremem ja‑
jecznym custard, tarty z melasą, tarty (z owocami), tarty z polewą, ti‑
ramisu, toffi, toffi o strukturze plastra miodu, torebki herbaty do
przyrządzania herbaty nieleczniczej, torebki z kawą, tort lodowy,
tortellini, tortille, torty Pawłowej o smaku orzechów laskowych, torty
Pawłowej z orzechami laskowymi, torty truskawkowe, tostowe opie‑
kane kanapki z serem, tosty, tosty francuskie, tosty z chleba, tradycyj‑
ne koreańskie ciasto ryżowe [injeolmi], trufle czekoladowe, trufle
(rumowe) [wyroby cukiernicze], trufle [wyroby cukiernicze], trybula,
konserwowana, turecki przysmak w polewie czekoladowej, udon
(makaron na sposób japoński), ugotowany ryż, vermicelli skrobiowe,
vla [holenderski deser mleczny], vol‑au‑vents (danie z kuchni francu‑
skiej z ciasta francuskiego z nadzieniem), wafelki, wafelki [artykuły
spożywcze], wafelki do lodów (w kształcie stożka), wafelki w polewie
czekoladowej, wafle czekoladowe, wafle do potrawy monaka, wafle
ryżowe, wafle ryżowe w polewie czekoladowej, wanilia, wanilia [aro‑
mat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzie‑
niem], warzywa w cieście, wasabi w proszku [japoński chrzan], wata
cukrowa, wermiszel, wiedeńskie wypieki, wiórki do wyrobów cukier‑
niczych z masła orzechowego, woda morska do gotowania, wodoro‑
sty [przyprawa], wontons (rodzaj chińskich pierożków), wstępnie
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ugotowane ziarna pełnego zboża, wstępnie upieczone spody na piz‑
ze, wyciągi kawowe do stosowania jako substytuty kawy, wyciągi
słodowe stosowane jako aromaty, wyciągi z herbaty, wyciągi z herba‑
ty (nielecznicze), wyciskane produkty spożywcze z pszenicy, wyci‑
skane produkty spożywcze z ryżu, wyciskane produkty spożywcze
z kukurydzy, wyciskane przekąski zawierające kukurydzę, wyroby
ciastkarskie nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie z makiem,
wyroby ciastkarskie z owocami, wyroby cukiernicze, wyroby cukier‑
nicze, ciasta, tarty i ciasteczka, wyroby cukiernicze czekoladowe
o smaku praliny, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych cho‑
inek, wyroby cukiernicze lukrowane (nie dla celów medycznych), wy‑
roby cukiernicze mrożone, wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
wyroby cukiernicze na bazie pomarańczy, wyroby cukiernicze na
bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze o niskiej zawarto‑
ści węglowodanów, wyroby cukiernicze o smaku miętowym (nielecz‑
nicze-), wyroby cukiernicze o smaku czekoladowym, wyroby cukier‑
nicze płynne, wyroby cukiernicze w kształcie tabliczek, wyroby
cukiernicze w polewie czekoladowej, wyroby cukiernicze w polewie
cukrowej, wyroby cukiernicze z czekolady, wyroby cukiernicze
z mąki, wyroby cukiernicze z mrożonego jogurtu, wyroby cukierni‑
cze z nadzieniem zawierającym wino, wyroby cukiernicze z płynnym
nadzieniem alkoholowym, wyroby cukiernicze z płynnym nadzie‑
niem owocowym, wyroby cukiernicze zawierające dżem, wyroby cu‑
kiernicze zawierające galaretkę, wyroby czekoladowe do dekoracji
ciast, wyroby lodowe, wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze skła‑
dające się z warzyw i drobiu, wyroby piekarnicze składające się z wa‑
rzyw i mięsa, wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, wyroby pie‑
karnicze zawierające kremy, wyroby piekarnicze zawierające owoce,
wyroby piekarnicze zawierające kremy i owoce, wyroby z kakao, wy‑
sokoproteinowe batoniki zbożowe, wzbogacana kasza manna [mąka
spożywcza], wzbogacony ryż, wzbogacony ryż [niegotowany],
wzmacniacze smaku do żywności [inne niż olejki eteryczne], yerba
mate, yorkshire puddingi (pieczone puddingi z ciasta naleśnikowe‑
go), zaczyn, zagęszczacze do użytku w gotowaniu, zagęszczacze na‑
turalne do gotowania żywności, zagęszczacze stosowane przy goto‑
waniu produktów spożywczych, zagęszczacze warzywne, zakwas
chlebowy, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie
z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, zapiekanki w cieście
z dziczyzny i drobiu, zawijana kanapka typu wrap, zawijane kanapki
typu wrap (pieczywo), zawijane suszone wodorosty [gimbap], zboża,
zboża do żywności do spożycia przez ludzi, zboża przetworzone,
zboża przetworzone do spożycia przez ludzi, zboża stosowane do
produkcji makaronów, zbożowe artykuły śniadaniowe, płatki zbożo‑
we, zefir [wyroby cukiernicze], żelki, żelki [wyroby cukiernicze], ziarna
kawy, ziarna kawy powlekane cukrem, ziarna przetworzone, skrobia
i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, ziarna se‑
zamu [przyprawy], ziele angielskie, mąka ziemniaczana do celów
spożywczych, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane
[przyprawy], zioła przetworzone, zioła suszone, ziołowe aromaty do
przyrządzania napojów, zupa z czerwonej fasoli (patjuk), żywność na
bazie kakao, żywność na bazie owsa do spożycia przez ludzi, żyw‑
ność wytwarzana z opiekanych ziaren zbożowych, żywność zawiera‑
jąca kakao [jako główny składnik].
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Kolor znaku: brązowy, biały
(531) 02.07.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety,
torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw sztucznych,
druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym lokali i ukazu‑
jące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji, przekazywania
informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpowszechnianie

Nr 4/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

materiałów reklamowych o restauracjach, organizowanie prezen‑
tacji, wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie i infor‑
mowanie o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 przesyłanie
informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez
sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie interneto‑
wego forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz danych,
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez sieć
światłowodów, dostęp do treści stron internetowych i portali, usługi
poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania i wiado‑
mości tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej za po‑
średnictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych,
udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, udostępnianie
stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpo‑
średnio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 usługi gastrono‑
miczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary, kawiarnie,
kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjonaty, hotele
i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie
oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
usługi cateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia, mityngi, na‑
rady.

(111) 316788
(220) 2018 06 25
(210) 487526
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) LONG4LASHES FACE‑MODELING
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
maski kosmetyczne, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, my‑
dła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, kosmetyki
do rzęs i brwi, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do pie‑
lęgnacji włosów, kosmetyki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolo‑
rowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi, odżywki do rzęs, podkłady
i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielę‑
gnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych,
lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci,
lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów,
lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczni‑
czych.
(111) 316789
(220) 2018 06 26
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 20
(732) JAGUSIAK ŁUKASZ CQB TACTICAL, Łódź, PL.
(540) CQB.PL
(540)

(210) 487552

(531) 27.05.01, 27.05.24
(510), (511) 35 zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, mar‑
keting, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pro‑
mocja sprzedaży dla osób trzecich, prezentowanie towarów, usługi
w zakresie sprzedaży towarów.
(111) 316790
(220) 2018 06 26
(210) 487566
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 20
(732) HANKUS RAFAŁ LANS INVESTING, Pietrzykowice, PL.
(540) infomixtura
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamo‑
we, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradz‑
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biz‑
nesowych, impresariat w działalności artystycznej, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, publikowanie tekstów rekla‑
mowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci kompute‑
rowej, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub
reklamowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej
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za pośrednictwem strony internetowej, usługi pośrednictwa w han‑
dlu, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw‑
ców towarów i usług, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy.

(111) 316791
(220) 2018 07 05
(210) 487890
(151) 2019 01 02
(441) 2018 08 13
(732) WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU, Poznań, PL.
(540) WSB
(510), (511) 9 materiały edukacyjne w formie elektronicznej do po‑
brania, książki w formie elektronicznej do pobrania, podręczniki
w formie elektronicznej do pobrania, foldery informacyjne w formie
elektronicznej do pobrania, 35 doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, badania i analizy rynkowe, 36 analizy fi‑
nansowe, analizy finansowo‑ekonomiczne, 41 edukacja, nauczanie,
usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi szkół, usługi szkół wyższych,
prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów zawo‑
dowych, prowadzenie kursów językowych, prowadzenie kursów
edukacyjnych przygotowujących do egzaminu maturalnego, orga‑
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie
i prowadzenie konkursów, usługi edukacyjne w zakresie obozów
wakacyjnych, doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, usługi
nauki na odległość świadczone on‑line, usługi wydawnicze, publi‑
kowanie materiałów edukacyjnych, publikowanie książek, publi‑
kowanie podręczników, publikowanie folderów informacyjnych,
udostępnianie materiałów edukacyjnych on‑line nie do pobrania,
udostępnianie książek on‑line nie do pobrania, udostępnianie pod‑
ręczników on‑line nie do pobrania, udostępnianie folderów informa‑
cyjnych on‑line nie do pobrania, wypożyczanie książek, wynajem
pomieszczeń do celów edukacyjnych, rozrywkowych, rekreacyjnych
lub sportowych, 42 badania naukowe, badania techniczne, eksperty‑
zy naukowe, ekspertyzy techniczne, projektowanie, opracowywanie,
wdrażanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego.
(111) 316792
(220) 2018 07 06
(210) 487927
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 24
(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) ISOTAK MAX
(510), (511) 1 preparaty regulujące wzrost roślin, biostymulatory, na‑
wozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnic‑
twa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, środki che‑
miczne ochrony roślin .
(111) 316793
(220) 2018 07 10
(210) 488052
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) SMOTER MARIUSZ QUICK MEDICAL SERVICE, Kraków, PL.
(540) QMS
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 09.01.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 naklejane ozdoby do paznokci, bawełniane płatki
kosmetyczne, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, waciki do celów
kosmetycznych, 8 przybory do manicure i pedicure, pilniki do pa‑
znokci, pilniki do stóp, cążki do skórek, cążki do paznokci, cążki do
obcinania paznokci, elektryczne zestawy do pedicure’u, zestawy
do manicure, przyrządy ręczne do złuszczania martwego naskórka,
przyrządy ręczne do usuwania twardego naskórka, przybory do de‑
pilacji, elektryczne lub nieelektryczne, separatory do rzęs, 10 czepki
chirurgiczne, czepki ochronne na włosy do noszenia przez lekarzy,
czepki ochronne na włosy do noszenia przez dentystów, czepki
ochronne na włosy do noszenia przez weterynarzy, odzież ochronna
do celów medycznych, prześcieradła [okrycia] do użytku medyczne‑
go, prześcieradła do badań lekarskich, prześcieradła na łóżka cho‑
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rych, prześcieradła [przykrycia] stosowane w chirurgii, prześcieradła
do przykrywania podczas operacji, prześcieradła z chłonnej waty
celulozowej do użytku podczas operacji chirurgicznych, 16 maty
papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki papierowe do rąk, ręczniki
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe do demakijażu, ściereczki
z celulozy, szablony do paznokci, 21 przybory kosmetyczne, szpatuł‑
ki kosmetyczne, kosmetyczne szpatułki do użytku z produktami do
depilacji, myjki z siatki nylonowej do mycia ciała, separatory pianko‑
we do palców stóp do użytku podczas pedicure, 24 ściereczki do my‑
cia ciała [inne niż do celów medycznych], rękawice z jednym palcem
wykonane z materiałów nietkanych przeznaczone do mycia ciała,
ściereczki do mycia ciała z materiałów tekstylnych nietkanych [inne
niż do celów medycznych], ściereczki do mycia ciała z tekstylnych
materiałów tkanych [inne niż do celów medycznych], dopasowane
pokrowce na materace, pokrowce na materace [inne niż dla osób nie‑
kontrolujących czynności fizjologicznych], prześcieradła z papieru,
prześcieradła z tworzywa sztucznego [nieprzeznaczone dla osób bez
kontroli czynności fizjologicznych], ręczniki, ręczniki do twarzy, ręcz‑
niki do rąk, tekstylne ręczniki do twarzy, ręczniki wykonane z mate‑
riałów tekstylnych, ręczniki tekstylne do suszenia włosów, 25 bielizna
jednorazowa, czepki pod prysznic, fartuchy z tworzyw sztucznych,
klapki japonki, pantofle z tworzyw sztucznych, pantofle do pedi‑
cure, piankowe pantofle do pedicure, fartuchy fryzjerskie, peleryny
fryzjerskie, chusty pareo, odzież ochronna zakładana na ubrania,
szlafroki, jednorazowe pantofle domowe, 26 czepki do farbowania
włosów, czepki do robienia pasemek na włosach, przepaski do wło‑
sów, folie do koloryzacji włosów, papiloty spiralne do włosów, paski
z tworzyw sztucznych do użytku w koloryzacji włosów, 27 mata,
dywaniki na podłogi, dywaniki łazienkowe, maty łazienkowe, maty
antypoślizgowe, maty prysznicowe, 35 usługi prowadzenia sklepu,
usługi prowadzenia hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach
sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej
obejmującej kosmetyki, przybory kosmetyczne, oleje i olejki eterycz‑
ne, podgrzewacze ceramiczne, świece zapachowe, świeczki, środki
do dezynfekcji, mydła dezynfekujące, płyny dezynfekujące [inne niż
mydło], środki dezynfekujące do użytku domowego, środki dezynfe‑
kujące, którymi nasączane są chusteczki, artykuły higieniczne, ręka‑
wice, woski do depilacji, hennę oraz kosmetyki do oprawy oka, pędz‑
le kosmetyczne, parafinę kosmetyczną, artykuły wykonane z frotte
oraz z weluru, urządzenia kosmetyczne, fotele, leżanki, odzież jedno‑
razową, obuwie jednorazowe, worki foliowe wykorzystywane przy
depilacji oraz przy pedicure, zagłówki, akcesoria fryzjerskie, nakleja‑
ne ozdoby do paznokci, bawełniane płatki kosmetyczne, kosmetycz‑
ne preparaty fryzjerskie, waciki do celów kosmetycznych, przybory
do manicure i pedicure, pilniki do paznokci, pilniki do stóp, cążki do
skórek, cążki do paznokci, cążki do obcinania paznokci, elektrycz‑
ne zestawy do pedicure’u, zestawy do manicure, przyrządy ręczne
do złuszczania martwego naskórka, przyrządy ręczne do usuwania
twardego naskórka, przybory do depilacji, elektryczne lub nieelek‑
tryczne, separatory do rzęs, czepki chirurgiczne, czepki ochronne na
włosy do noszenia przez lekarzy, czepki ochronne na włosy do no‑
szenia przez dentystów, czepki ochronne na włosy do noszenia przez
weterynarzy, odzież ochronna do celów medycznych, prześcieradła
[okrycia] do użytku medycznego, prześcieradła do badań lekarskich,
prześcieradła na łóżka chorych, prześcieradła [przykrycia] stosowane
w chirurgii, prześcieradła do przykrywania podczas operacji, prze‑
ścieradła z chłonnej waty celulozowej do użytku podczas operacji
chirurgicznych, maty papierowe, ręczniki papierowe, ręczniki papie‑
rowe do rąk, ręczniki do twarzy papierowe, ręczniki papierowe do
demakijażu, ściereczki z celulozy, szablony do paznokci, przybory ko‑
smetyczne, szpatułki kosmetyczne, kosmetyczne szpatułki do użyt‑
ku z produktami do depilacji, myjki z siatki nylonowej do mycia ciała,
separatory piankowe do palców stóp do użytku podczas pedicure,
ściereczki do mycia ciała [inne niż do celów medycznych], rękawice
z jednym palcem wykonane z materiałów nietkanych przeznaczone
do mycia ciała, ściereczki do mycia ciała z materiałów tekstylnych nie‑
tkanych [inne niż do celów medycznych], ściereczki do mycia ciała
z tekstylnych materiałów tkanych [inne niż do celów medycznych],
dopasowane pokrowce na materace, pokrowce na materace [inne niż
dla osób niekontrolujących czynności fizjologicznych], prześcieradła
z papieru, prześcieradła z tworzywa sztucznego [nieprzeznaczone
dla osób bez kontroli czynności fizjologicznych], ręczniki, ręczniki do
twarzy, ręczniki do rąk, tekstylne ręczniki do twarzy, ręczniki wyko‑
nane z materiałów tekstylnych, ręczniki tekstylne do suszenia wło‑
sów, bielizna jednorazowa, czepki pod prysznic, fartuchy z tworzyw
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sztucznych, klapki japonki, pantofle z tworzyw sztucznych, pantofle
do pedicure, piankowe pantofle do pedicure, fartuchy fryzjerskie,
peleryny fryzjerskie, chusty pareo, odzież ochronna zakładana na
ubrania, szlafroki, jednorazowe pantofle domowe, czepki do farbo‑
wania włosów, czepki do robienia pasemek na włosach, przepaski
do włosów, folie do koloryzacji włosów, papiloty spiralne do włosów,
paski z tworzyw sztucznych do użytku w koloryzacji włosów, mata,
dywaniki na podłogi, dywaniki łazienkowe, maty łazienkowe, maty
antypoślizgowe, maty prysznicowe, 38 przesyłanie informacji głoso‑
wych, tekstowych, obrazowych i danych poprzez sieci informatyczne
i telekomunikacyjne, udostępnianie internetowego forum dyskusyj‑
nego, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez
sieć światłowodów, dostęp do treści stron internetowych i portali,
usługi natychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych,
przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych,
usługi przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sie‑
ci telefonii komórkowej i telefonów komórkowych, udostępnianie
stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpo‑
średnio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 41 kształcenie prak‑
tyczne [pokazy], organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowa‑
nie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i prowadzenie sympo‑
zjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, nauczanie, kursy
korespondencyjne.

(111) 316794
(220) 2018 07 13
(210) 488227
(151) 2019 01 02
(441) 2018 08 20
(732) STAŃCZYKOWSKI SEBASTIAN SIMPLY ESTATE POZNAŃSKIE
NIERUCHOMOŚCI, Poznań, PL.
(540) PN POZNAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.07.25
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(111) 316795
(220) 2018 07 17
(210) 488331
(151) 2019 01 07
(441) 2018 08 20
(732) MAZUREK TOMASZ ADAM SPECJALISTYCZNY GABINET
LEKARSKI, Warszawa, PL.
(540) kardia.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 02.09.01
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna.
(111) 316796
(220) 2018 07 18
(210) 488405
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 03
(732) WOŚ SŁAWOMIR EURO FASHION, Pruszcz Gdański, PL.
(540) MultiGel ACRYL & GEL
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17, 26.07.01,
26.07.07, 26.01.06, 26.01.11, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.05
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, emalia do paznokci, emalie do
paznokci, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], brokat do pa‑

Nr 4/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

znokci, kosmetyki do paznokci, lakier do paznokci do celów kosme‑
tycznych, lakiery nawierzchniowe do paznokci, materiały na powłoki
do paznokci u rąk, żel do paznokci, podkłady do lakierów do paznok‑
ci, podkłady do paznokci [kosmetyki], powłoki do nadawania kształ‑
tu paznokciom u rąk, preparaty do pielęgnacji paznokci.

(111) 316797
(220) 2018 07 20
(210) 488485
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) Blue And Orange Technology Limited, Blackpool, GB.
(540) Globalni Polacy
(510), (511) 35 rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamo‑
wych w mediach publicznych, wynajmowanie miejsc na umieszcza‑
nie ogłoszeń lub reklam w Internecie, reklama w Internecie dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, usługi online z zakre‑
su nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi zarządzania spo‑
łecznością online, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
promocja towarów i usług poprzez sponsorowanie, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, 38 usługi związane z elektronicznymi tabli‑
cami ogłoszeń, udostępnianie on‑line interaktywnej tablicy ogłosze‑
niowej, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali internetowych, zapewnianie użytkownikom dostę‑
pu do portali w Internecie, prowadzenie portalu w Internecie pole‑
gające na przesyłaniu informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, usługi świadczone przez portal internetowy w zakresie
udostępniania na portalu informacji wiadomości, aktualności, ogło‑
szeń, reklam, filmów, fotografii, przekazywanie i rozpowszechnianie
informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz
Internetu, usługi w zakresie zbierania i przekazywania aktualności
informacyjnych.
(111) 316798
(220) 2018 07 25
(210) 488660
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) DUDA MONIKA MAGDALENA PREMIUM BEERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) revolta craft beer
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24
(510), (511) 32 piwo.
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(540) Roady Go
(510), (511) 12 pojazdy silnikowe, rowery i urządzenia do porusza‑
nia się po lądzie, 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie nowych
i używanych pojazdów silnikowych i rowerów, usługi w zakresie na‑
bywania dla osób trzecich pojazdów silnikowych i rowerów [zakupy
produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi doradztwa
i pośrednictwa w zakresie zakupu, sprzedaży i odsprzedaży pojaz‑
dów silnikowych i rowerów, 37 usługi warsztatów, mianowicie na‑
prawa i serwisowanie pojazdów silnikowych i rowerów, instalacja
i montaż części zamiennych i akcesoriów do pojazdów silnikowych
i rowerów, naprawa, wymiana oraz instalacja części zamiennych do
pojazdów silnikowych i rowerów, doradztwo i informacja w dzie‑
dzinie naprawy i serwisowania pojazdów silnikowych i rowerów,
usługi stacji obsługi pojazdów [tankowanie i serwisowanie], stacje
mycia, czyszczenia i polerowania pojazdów, 39 transport, organi‑
zowanie transportu i podróży, pomoc w organizowaniu transportu
i podróży, w szczególności przez świadczenie usług umożliwiających
car
‑sharing, wynajem lub współdzielenie pojazdów silnikowych
i rowerów, informacje dotyczące transportu, włączając car‑sharing,
wynajem oraz współdzielenie pojazdów silnikowych i rowerów,
wynajem pojazdów silnikowych i rowerów, usługi współdzielenia
pojazdów silnikowych i rowerów, pośrednictwo w transporcie, usłu‑
gi rezerwacji pojazdów silnikowych i rowerów, usługi rezerwacji
w zakresie wypożyczania i współdzielenia pojazdów silnikowych
i rowerów, spedycja i dostarczanie pojazdów silnikowych i rowerów
osobom trzecim w celu ich wynajęcia lub wypożyczenia, informacja
w zakresie ruchu drogowego, usługi pomocy drogowej w przypadku
awarii pojazdów, rezerwowanie i wynajmowanie miejsc parkingo‑
wych i garażowych, informacje w zakresie rezerwowania i wynajmo‑
wania miejsc parkingowych i garażowych, 42 diagnozowanie stanu
pojazdów silnikowych, testowanie [kontrola] pojazdów silnikowych
i pojazdów dwukołowych pod kątem sprawności.
(111) 316801
(220) 2018 01 18
(210) 481254
(151) 2018 11 06
(441) 2018 05 28
(732) BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, PL.
(540) 100% NAJLEPSZYCH SKŁADNIKÓW Moje odkrycie PROFi BEZ
KONSERWANTÓW BEZ BARWNIKÓW Kurczak w sosie indyjskim
z makaronem
(540)

(111) 316799
(220) 2018 07 25
(210) 488666
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) ALEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kleosin, PL.
(540) Barracuda LPG/CNG Injector
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 reduktory ciśnienia gazu stosowane w instalacjach
gazowych do pojazdów, wtryskiwacze gazu do silników stosowane
w instalacjach gazowych do pojazdów, filtry do paliw węglowodoro‑
wych w fazie gazowej do instalacji zasilania gazem, zawory do paliwa
w tym gazu, 9 sterowniki wtrysku paliwa, kontrolery wtrysku gazu
stosowane w instalacjach gazowych do pojazdów, oprogramowa‑
nie komputerowe do elektronicznych urządzeń przeznaczonych do
sterowania instalacjami gazowymi do pojazdów, urządzenia regula‑
cyjne do instalacji gazowych do pojazdów, 11 armatura do urządzeń
oraz instalacji gazowych stosowanych w pojazdach, części instalacji
gazowych do pojazdów, 12 urządzenia i aparatura przeznaczona do
instalacji gazowych do pojazdów oraz części do tych urządzeń, pa‑
rowniki.
(111) 316800
(220) 2018 07 26
(210) 488698
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) ITM ENTREPRISES Société Par Actions Simplifiée, Paryż, FR.

(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.24, 26.01.18, 08.07.03, 08.07.05,
11.03.02, 11.03.10, 11.03.25, 03.07.03
(510), (511) 29 wyroby garmażeryjne, gotowe lub wstępnie przygo‑
towane posiłki składające się z mięsa i makaronu, porcjowane posiłki
zawierające mięso i makaron, kurczak w sosie indyjskim z makaro‑
nem.
(111) 316802
(220) 2014 09 12
(210) 433303
(151) 2018 11 23
(441) 2014 12 22
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plus sprawdzony partner w biznesie
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automaty
sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzu‑
cenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt prze‑
twarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące/
płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektrycz‑
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ne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyj‑
ne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 35 usługi
polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kom‑
pilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji
(komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kom‑
pilacji 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 zawie‑
raniu umów kupna‑sprzedaży poprzez telefon i Internet, obsługa
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, usługi telekomunikacyj‑
ne on‑line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług, świadcze‑
nia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpie‑
czeniowych, umów kupna‑sprzedaży, umów kredytowych, umów
bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania
operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania
umów, 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 elektronicz‑
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa w zawieraniu umów
ubezpieczeniowych poprzez telefon i Internet, sprawdzania stanu
konta poprzez telefon i Internet, 38 usługi telekomunikacyjne, usłu‑
gi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwię‑
ku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej,
telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi
w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, te‑
lefonii 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 za‑
kresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wy‑
korzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń
telekomunikacyjnych, 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 wia‑
domości, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet,
radio i telewizję.

(111) 316803
(220) 2014 02 19
(210) 425036
(151) 2018 10 19
(441) 2014 06 09
(732) PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) plus progres
(510), (511) 9 aparaty, przewody i słuchawki telefoniczne, automa‑
ty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez
wrzucenie monety lub żetonu, kasy rejestrujące, komputery i sprzęt
przetwarzający dane, magnetyczne nośniki danych, maszyny liczące,
płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do gaszenia ognia, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, elektrycz‑
ne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyj‑
ne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, 35 usługi
polegające na: rejestrowaniu, sporządzaniu odpisów, składzie, kom‑
pilacji, transmisji, transkrypcji, systematyzacji pisemnych informacji
(komunikatów) oraz rejestrowaniu a także wykorzystaniu lub kom‑
pilacji 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 zawie‑
raniu umów kupna‑sprzedaży poprzez telefon i Internet, obsługa
klientów przy wykorzystaniu sieci Internet, usługi telekomunikacyj‑
ne on‑line polegające na umożliwieniu: zlecenia usług, świadcze‑
nia usług, zawierania umów, umów pośrednictwa, umów ubezpie‑
czeniowych, umów kupna‑sprzedaży, umów kredytowych, umów
bankowych oraz otwierania rachunków bankowych, dokonywania
operacji bankowych, dostępu do konta bankowego, wykonywania
umów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów i usług
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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 elektronicz‑
nej, na stronie internetowej oraz usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie, 36 usługi w zakresie: pośrednictwa w zawieraniu umów
ubezpieczeniowych poprzez telefon i Internet, sprawdzania stanu
konta poprzez telefon i Internet, 38 usługi telekomunikacyjne, usłu‑
gi w zakresie: rozpowszechniania systemów przekazywania dźwię‑
ku i obrazu w łączności radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej,
telefonii komórkowej, telefaksowej, w systemie cyfrowym, usługi
w zakresie łączności: radiofonicznej, telegraficznej, telefonicznej, te‑
lefonii 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 za‑
kresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych z wy‑
korzystaniem: multimediów, urządzeń telekomunikacyjnych, usługi
w zakresie wypożyczania telefonów, modemów i innych urządzeń
telekomunikacyjnych, 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 wia‑
domości, 41 usługi w zakresie nauczania poprzez telefon, Internet,
radio i telewizję.

(111) 316804
(220) 2018 07 31
(210) 488868
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków, PL.
(540) POLIFORM
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje nie‑
metalowe, belki niemetalowe, kątowniki i inne kształtowniki nieme‑
talowe, profile niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe,
płyty budowlane niemetalowe, niemetalowe dystanse i podkładki
dla budownictwa, siatki niemetalowe dla budownictwa, taśmy nie‑
metalowe dla budownictwa, szalunki niemetalowe do betonu, płyty
szalunkowe niemetalowe, kosze szalunkowe niemetalowe, produkty
bitumiczne dla budownictwa, płyty z PCV i bitumiczne, płyty wióro‑
wo cementowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, betono‑
we elementy budowlane, beton, asfalt, bitum, cegła, cement, kamień
budowlany, drewno do celów budowlanych, niemetalowe konstruk‑
cje zbrojeniowe dla budownictwa, nadproża i wieńce niemetalowe,
stropy i sufity niemetalowe, dachy niemetalowe, stemple budowlane
niemetalowe, rury i kształtki rurowe niemetalowe.
(111) 316805
(220) 2018 07 31
(210) 488870
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) GARDECKI STANISŁAW GARITECH, Poznań, PL.
(540) H HELITRI
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.21, 26.11.03, 26.11.07,
26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 14 agaty, akcesoria do wyrobu biżuterii, amulety [biżu‑
teria], biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria i wyroby
jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, biżuteria z kości słonio‑
wej, biżuteria ze szkła sztrasowego, bransoletki [biżuteria], breloczki
i breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi
zawieszkami], broszki [biżuteria], budziki, chronografy, czasomierze
[zegarki], diamenty, druciki z metali szlachetnych, [biżuteria] dzieła
sztuki z metali szlachetnych, gagat, nieprzetworzony lub półprze‑
tworzony, iryd, kaboszony, kamienie jubilerskie, kamienie półszla‑
chetne, kasetki na biżuterię [szkatułki], kasety do prezentacji wyro‑
bów jubilerskich, kolczyki, koperty do zegarków, koraliki do wyrobu
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biżuterii, kółka na klucze z metali szlachetnych, krucyfiksy, łańcuszki
[biżuteria], medale, medaliony [biżuteria], metale szlachetne, nie‑
przetworzone lub półprzetworzone, misbaha [sznury modlitewne],
monety, naszyjniki [biżuteria], nici z metali szlachetnych [biżuteria],
nici ze srebra (biżuteria), obudowy zegarów, odznaki z metali szla‑
chetnych, osm, ozdoby z gagatu, ozdoby z żółtego bursztynu, pallad,
paski do zegarków, perły [biżuteria], perły z ambroidu [prasowana
żywica], perydot, pierścionki [biżuteria], platyna [metal], popiersia
z metali szlachetnych, posążki z metali szlachetnych, przyrządy do
mierzenia czasu, pudełka do eksponowania zegarków, pudełka z me‑
tali szlachetnych, rod, różańce, ruten, spinel [kamienie szlachetne],
spinki do mankietów, srebrne nici [biżuteria], srebro, nieprzetwo‑
rzone lub kute, stopy metali szlachetnych, szpilki [biżuteria], szpilki
do krawatów, szpilki ozdobne, sztabki metali szlachetnych, tarcze
[zegarmistrzostwo], zapięcia do biżuterii, zawieszki [biżuteria], za‑
wieszki do breloków do kluczy, zawieszki do kółek na klucze, zegarki
i części do zegarków, złote nici [biżuteria], złoto, nieprzetworzone lub
kute, zwijane etui na biżuterię, żetony miedziane.

(111) 316806
(220) 2017 08 11
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 06
(732) MIASTO KALISZ, Kalisz, PL.
(540)
(540)

(210) 475261

(531) 07.01.01, 24.01.11
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, aparaty pamięciowe,
dyski, pendrive, banki energii, pamięci komputerowe, karty z pamię‑
cią lub z mikroprocesorem, urządzenia i osprzęt elektryczny i elektro‑
niczny do współpracy z komputerem, komputerowy sprzęt peryfe‑
ryjny, komputerowe urządzenia peryferyjne, notesy elektroniczne,
notesy komputerowe, myszy komputerowe, joysticki, utrwalone na
nośnikach informacje i dane, programy komputerowe, interaktywne
oprogramowanie komputerowe zapewniające informację co do na‑
wigacji i podróży, publikacje elektroniczne, etui tekstylne na okulary,
14 breloczki do kluczy, broszki, ozdobne monety i medale okoliczno‑
ściowe, spinki do mankietów, spinki do krawatów, szpilki ozdobne,
zegarki, ozdoby z bursztynu, ozdoby ze srebra, figurki z metali szla‑
chetnych, emblematy z metali szlachetnych, pudełka z metali szla‑
chetnych, szkatułki na biżuterię,, 16 papier, karton, wyroby z tych
materiałów, a mianowicie albumy, afisze, plakaty, bloczki do pisania,
foldery, akwarele, grafiki, reprodukcje graficzne, atlasy, mapy geo‑
graficzne, przewodniki, wydawnictwa kartograficzne, plany, broszu‑
ry, karty okolicznościowe, widokówki, pocztówki, koperty, papeterie,
chorągiewki papierowe, sztandary papierowe, czasopisma, periody‑
ki, magazyny, komiksy, dzienniki, gazety, druki, ulotki, emblematy,
fotografie, kalendarze, katalogi, koperty, karty pocztowe, pocztówki,
książki, zakładki do książek, nalepki, nalepki reklamowe, odbitki, no‑
tesy, przybory do pisania, publikacje, wydawnictwa, śpiewniki, re‑
pertuary drukowane, drukowane publikacje i rozkłady, skrypty, szyl‑
dy z papieru lub z tektury, tablice i arkusze ogłoszeniowe z papieru
lub z tektury, znaczki pocztowe, bilety komunikacji miejskiej, torby
do pakowania z papieru, folie z tworzyw sztucznych do pakowania,
artykuły do pakowania i przechowywania, pudełka z papieru lub tek‑
tury, materiały piśmienne, artykuły biurowe, wyroby papiernicze i in‑
troligatorskie, klisze drukarskie, ramki na fotografie,, 18 walizy, waliz‑
ki, torby podróżne, komplety podróżne, torby, torby na zakupy,
plecaki, portfele, portmonetki, etui na klucze, portfele na karty wizy‑
towe, opakowania ze skóry, parasole i parasolki, pokrowce na paraso‑
le, parasole ogrodowe, torby z materiałów tekstylnych, plecaki tek‑
stylne, komplety podróżne tekstylne, portfele i portmonetki
tekstylne, etui na klucze, portfele tekstylne na karty wizytowe,
20 statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, wyroby arty‑
styczne, rzeźby wykonane z takich materiałów jak drewno, wosk,
gips lub z tworzyw sztucznych zawarte w tej klasie, dmuchane balo‑
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ny reklamowe, dekoracje wiszące, ozdoby stołowe z drewna, two‑
rzyw sztucznych, drewniane pudła i pudełka do przechowywania,
kasetki i szkatułki nie z metalu, pojemniki z kości, z rogu, z trzciny,
ramy do obrazów, ramki na zdjęcia zawarte w tej klasie, skrzynki
pocztowe niemetalowe i niemurowane, drzewce flagowe, stojaki do
wystawiania gazet, muszle, tablice na ogłoszenia, obiekty nadmuchi‑
wane powietrzem do reklam, stoiska wystawowe, szyldy z drewna
lub tworzyw sztucznych, ścianki promocyjne, rollupy, niemetalowe
maszty do namiotów, 21 statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i de‑
koracje, wyroby artystyczne wykonane z takich materiałów jak por‑
celana, terakota lub szkło zawarte w tej klasie, kubki, serwisy do
kawy, herbaty, serwisy obiadowe, zastawa stołowa, wyroby cera‑
miczne, dekoracyjne, wazony, figurki, doniczki, karafki, dzbanki, fi‑
gurki ze szkła, klosze szklane do przykrywania masła i sera, miski
szklane, pokrywki szklane do naczyń, pojemniki szklane, kufle, zesta‑
wy do przypraw szklane, salaterki szklane, kieliszki, szklanki, talerze,
talerze do ciasta, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego
oraz pojemniki emaliowane,, 22 markizy, markizy plastikowe, z mate‑
riałów tekstylnych, sztucznych, plandeki, plandeki z nadrukiem re‑
klamowym, namioty, namioty reklamowe, pokrycia i siatki maskują‑
ce, parawany plażowe
‑tekstylne osłony przeciwsłoneczne oraz
przeciwwiatrowe do użytku zewnętrznego, 25 odzież, koszulki, pod‑
koszulki, koszulki polo, T‑shirty, T‑shirty z nadrukami okolicznościo‑
wymi, nakrycia głowy, czapki, czapeczki, czapeczki okolicznościowe,
26 paski do noszenia (smycze), wstęgi do dekorowania, emblematy
ozdobne, opaski na ręce, numery startowe, wstęgi do dekorowania,
28 gry i zabawki, artykuły i sprzęt sportowy, dekoracje świąteczne,
zabawki pluszowe, papierowe czapeczki na przyjęcia., 30 czekolada,
wyroby czekoladowe, batony, pralinki, ciastka czekoladowe, wyroby
piekarnicze, herbatniki, wafle, ciasta, ciastka, ciasteczka, wyroby cu‑
kiernicze, słodycze, trufle, cukierki, galaretki owocowe, chipsy, płatki
kukurydziane, kawa i namiastki kawy, wyroby z udziałem kawy, ka‑
kao i wyroby na bazie kakao, 35 usługi w zakresie reklamy, usługi in‑
formacyjne w zakresie działalności handlowej, organizowanie, pro‑
wadzenie i obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych,
pokazów towarów, prezentacji, organizowanie, prowadzenie i obsłu‑
ga prezentacji handlowych lub reklamowych, organizowanie giełd,
aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, organizowanie
pokazów i wystaw towarów i usług, organizowanie targów handlo‑
wych i reklamowych, administrowanie wystawami, pokazami i kon‑
kursami, promocja gospodarcza, usługi promocji gospodarczej gmi‑
ny i podmiotów powiązanych z gminą, informacja o działalności
gospodarczej i handlowej, doradztwo w zakresie organizowania
i kierowania działalnością gospodarczą, usługi w zakresie pośrednic‑
twa w kontakcie z mediami, dystrybucja materiałów reklamowych
ulotek, druków, prospektów, broszur, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, w tym ogłoszeń prasowych, radiowychi telewizyjnych
oraz podczas imprez zbiorowych, publikowanie tekstów reklamo‑
wych, usługi w zakresie kreowania wizerunku gminy, mianowicie po‑
przez reklamę i promocję działań podejmowanych przez gminę
i podmioty powiązane z gminą w związku z ich działalnością gospo‑
darczą, kulturalną i handlową, wynajmowanie miejsc na umieszcza‑
nie ogłoszeń lub reklamy, organizowanie dystrybucji materiałów
promocyjnych, popularyzowanie sportu poprzez działalność promo‑
cyjną, usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych, kultural‑
nych, rekreacyjnych, plenerowych i związanych z organizacją wypo‑
czynku oraz w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach
CD, usługi promocji w zakresie imprez rozrywkowych, festiwali, festi‑
wali muzycznych, artystycznych, kulturalnych, rekreacyjnych, plene‑
rowych, koncertów i związanych z organizacją wypoczynku oraz
w zakresie wydawnictw i nagrań na kasetach i płytach CD i DVD,,
41 organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów i wykładów, organizowanie imprez rozrywkowych, festiwali,
festiwali telewizyjnych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, re‑
kreacyjnych, sportowych, plenerowych, festynów, estradowych,
koncertów, widowisk multimedialnych, widowisk typu światło
i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, organizowanie
konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie loterii,
konkursów, turniejów, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
i edukacyjnych, usługi informacyjne w zakresie działalności kultural‑
nej, organizowanie konferencji i wykładów o tematyce kulinarnej,
kultury żywienia, zdrowej żywności i zdrowego odżywiania, organi‑
zowanie targów zdrowej żywności i zdrowego odżywiania, organizo‑
wanie targów i festiwali związane z propagowaniem kuchni innych
narodów, organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych,
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w zakresie edukacji na temat zdrowej żywności i zdrowego odżywia‑
nia, organizowanie zawodów sportowych, imprez i konkursów o cha‑
rakterze sportowym, zapewnienie infrastruktury rekreacyjnej i wy‑
poczynkowej, popularyzowanie sportu poprzez działalność
edukacyjną informacja o imprezach rozrywkowych, rekreacyjnych,
usługi wydawnicze, publikowanie książek, przewodników turystycz‑
nych wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD, publikacja elektro‑
niczna on‑line książek i periodyków, obsługa publikacji elektronicz‑
nych on
‑line, telefoniczne udzielanie informacji o imprezach
sportowych, rozrywkowych, edukacyjnych, rajdach, o organizowa‑
nych zawodach sportowych i imprezach o charakterze sportowym,
edukacyjnych oraz w zakresie organizacji wypoczynku, telefoniczne
udzielanie informacji o imprezach kulturalnych, festiwalach telewi‑
zyjnych, rozrywkowych, naukowych, edukacyjnych, o organizowa‑
nych konferencjach, seminariach, zjazdach, przedstawieniach te‑
atralnych, wystawach kulturalnych i edukacyjnych oraz w zakresie
organizacji wypoczynku .

(111) 316807
(220) 2017 12 19
(210) 480327
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) URBANOWICZ PIOTR PERFECT SALES, Białystok, PL.
(540) ZDROWA MICHA ... z natury
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01
(510), (511) 29 sałatki warzywne, sałatki z mięsem, sałatki z kaszami,
sałatki owocowe, sałatki z drobiem, sałatki gotowe, sałatki na bazie
świeżych warzyw, sałatki z kaszami sałatki z rybą, sałatki warzywne
z owocami, sałatki z jajkiem, sałatki z serem, kompoty, soki ze świe‑
żych owoców, 30 nie zawierające glutenu: wyroby cukiernicze, wy‑
roby piekarnicze, ciastka, ciasta, potrawy na bazie mąki, słodycze,
chleb, bułki, makarony, mieszanki koncentratów do samodzielnego
wypieku pieczywa, pieczywo imbirowe (piernik), słodycze, cukierki,
krakersy, muesli, biszkopty, batoniki zbożowe, sałatki na bazie kasz,
sałatki na bazie makaronów, sosy sałatkowe, bułki z nadzieniem,
wyroby czekoladowe, zaczyn do wypieków, gofry, kanapki, lody,
makarony, mąka, pochodne mieszanki mąki, produkty mączne, mię‑
so w cieście, naleśniki, paszteciki, żywność na bazie mąki, mrożone
pieczywo, mrożone półprodukty żywnościowe na bazie mąki, 35 or‑
ganizacja i uruchamianie sieci gastronomicznych i piekarni, dystry‑
bucja i kolportaż broszur reklamowych, prowadzenie interesów
osób trzecich, usługi konsultingowe i marketingowe, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów nie zawierających glutenu
takich jak: wyroby cukiernicze, piekarnicze, ciastka, potrawy na bazie
mąki, makarony, mieszanki koncentratów do samodzielnego wypie‑
ku pieczywa, słodycze, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w piekarni, cukierni, sklepie detalicznym i/lub hurtowym
oraz przez Internet, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spo‑
żywczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych
za pośrednictwem Internetu, organizowanie targów i wystaw han‑
dlowych w celach handlowych i reklamowych dotyczących zagad‑
nień branży spożywczej i gastronomicznej, zarządzanie targami
i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, organizowa‑
nie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamo‑
wych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie marketingu
i prezentacji, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach
franchisingu, usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu,
41 usługi w zakresie edukacji, organizowanie i prowadzenie konkur‑
sów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, usługi wydawnicze książkowe, elektronicz‑
ne i internetowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, piekar‑
nie, usługi kateringowe, zarządzanie restauracjami dla osób trzecich,
serwowanie i oferowanie żywności w restauracjach i barach, usługi
świadczone przez bary bistro.
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(111) 316808
(220) 2017 12 19
(210) 480334
(151) 2018 08 30
(441) 2018 04 30
(732) URBANOWICZ PIOTR PERFECT SALES, Białystok, PL.
(540) ZDROWA MICHA Z NATURY
(510), (511) 29 sałatki warzywne, sałatki z mięsem, sałatki z kaszami,
sałatki owocowe, sałatki z drobiem, sałatki gotowe, sałatki na bazie
świeżych warzyw, sałatki z kaszami sałatki z rybą, sałatki warzywne
z owocami, sałatki z jajkiem, sałatki z serem, kompoty, soki ze świe‑
żych owoców, 30 nie zawierające glutenu: wyroby cukiernicze, wy‑
roby piekarnicze, ciastka, ciasta, potrawy na bazie mąki, słodycze,
chleb, bułki, makarony, mieszanki koncentratów do samodzielnego
wypieku pieczywa, pieczywo imbirowe (piernik), słodycze, cukierki,
krakersy, muesli, biszkopty, batoniki zbożowe, sałatki na bazie kasz,
sałatki na bazie makaronów, sosy sałatkowe, bułki z nadzieniem,
wyroby czekoladowe, zaczyn do wypieków, gofry, kanapki, lody,
makarony, mąka, pochodne mieszanki mąki, produkty mączne, mię‑
so w cieście, naleśniki, paszteciki, żywność na bazie mąki, mrożone
pieczywo, mrożone półprodukty żywnościowe na bazie mąki, 35 or‑
ganizacja i uruchamianie sieci gastronomicznych i piekarni, dystry‑
bucja i kolportaż broszur reklamowych, prowadzenie interesów
osób trzecich, usługi konsultingowe i marketingowe, zgrupowanie
na rzecz osób trzecich różnych towarów nie zawierających glutenu
takich jak: wyroby cukiernicze, piekarnicze, ciastka, potrawy na bazie
mąki, makarony, mieszanki koncentratów do samodzielnego wypie‑
ku pieczywa, słodycze, pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać
i kupować w piekarni, cukierni, sklepie detalicznym i/lub hurtowym
oraz przez Internet, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spo‑
żywczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów spożywczych
za pośrednictwem Internetu, organizowanie targów i wystaw han‑
dlowych w celach handlowych i reklamowych dotyczących zagad‑
nień branży spożywczej i gastronomicznej, zarządzanie targami
i wystawami o charakterze handlowym i reklamowym, organizowa‑
nie i prowadzenie kampanii reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów reklamo‑
wych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie marketingu
i prezentacji, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach
franchisingu, usługi doradcze w zarządzaniu w zakresie franchisingu,
41 usługi w zakresie edukacji, organizowanie i prowadzenie konkur‑
sów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie
konferencji i kongresów, usługi wydawnicze książkowe, elektronicz‑
ne i internetowe, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, piekar‑
nie, usługi kateringowe, zarządzanie restauracjami dla osób trzecich,
serwowanie i oferowanie żywności w restauracjach i barach, usługi
świadczone przez bary bistro.
(111) 316809
(220) 2018 07 27
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) allegro SMART!
(540)

(210) 488733

Kolor znaku: biały, fioletowy, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 24.17.04, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługi‑
wania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania
sklepów online, 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, udo‑
stępnianie przestrzeni reklamowej on‑line w zakresie ogłoszeń drob‑
nych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen,
usługi marketingowe, usługi programów lojalnościowych, motywa‑
cyjnych 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,
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określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe,
zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu online w od‑
niesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny online z tym związa‑
ne, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści
w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi promo‑
cyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach interne‑
towej platformy sprzedaży towarów, w tym zwłaszcza w zakresie: do‑
stawy towarów, śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, zniżek lub
podwyższenia jakości obsługi, usługi informacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, 42 usługi komputerowe, mianowicie udostęp‑
nianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego,
tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych
systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramo‑
wanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online.

(111) 316810
(220) 2018 07 30
(210) 488812
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków, PL.
(540) UBOX
(510), (511) 6 metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa,
zbrojenia metalowe do betonu, konstrukcje, profile i pręty meta‑
lowe dla budownictwa, pręty zbrojeniowe stalowe, stalowe listwy
kotwiące.
(111) 316811
(220) 2018 06 11
(210) 486950
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 20
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) IBUXAL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych.
(111) 316812
(220) 2018 06 11
(210) 486936
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 27
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) APETYT NA HANDEL
(510), (511) 35 marketing, rekrutacja personelu, reklama, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, pro‑
spektów, broszur], organizowanie praktyk i staży dla studentów
i absolwentów, organizowanie targów pracy, opracowywanie CV
dla osób trzecich, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
badania rynku, analizy rynkowe, dobór personelu za pomocą me‑
tod psychotechnicznych, public relations, 41 edukacja, nauczanie,
organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowa‑
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie sym‑
pozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
przyjęć (rozrywka), organizacja wystaw związanych z kulturą lub
edukacją, poradnictwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub
kształcenia], 43 wynajmowanie sal na posiedzenia, pokazy, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożyczanie urzą‑
dzeń do gotowania.
(111) 316813
(220) 2018 06 11
(210) 486937
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 27
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PRZEPIS NA MISTRZA
(510), (511) 35 marketing, rekrutacja personelu, reklama, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, pro‑
spektów, broszur], organizowanie praktyk i staży dla studentów
i absolwentów, organizowanie targów pracy, opracowywanie CV
dla osób trzecich, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
badania rynku, analizy rynkowe, dobór personelu za pomocą me‑
tod psychotechnicznych, public relations, 41 edukacja, nauczanie,
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organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowa‑
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie sym‑
pozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
przyjęć (rozrywka), organizacja wystaw związanych z kulturą lub
edukacją, poradnictwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub
kształcenia], 43 wynajmowanie sal na posiedzenia, pokazy, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożyczanie urzą‑
dzeń do gotowania.

(111) 316814
(220) 2018 07 29
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) GIUFFRIDA SALVATORE TEKNA, Gądki, PL.
(540) TEKNA FOOD
(540)

(210) 488813

Kolor znaku: czarny, zielony, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.03.06, 02.09.01, 26.04.09
(510), (511) 30 czekolada, czekolada mleczna, nadziewana czekola‑
da, czekolada pitna, kawa, kawa mielona, kawa niepalona, ocet, ocet
balsamiczny, ocet jabłkowy, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz
on‑line kawy, oliwy, oliwy z oliwek, octu, octu balsamicznego, octu
jabłkowego, przypraw, makaronów, słodyczy, cukierków, czekolady,
przetworów warzywnych.
(111) 316815
(220) 2018 07 30
(210) 488814
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków, PL.
(540) CETFLEX
(510), (511) 6 szalunki do betonu metalowe, akcesoria stalowe do
żelbetu, 17 taśmy uszczelniające i izolacyjne dla budownictwa, 19 ta‑
śmy uszczelniające metalowe z warstwą bentonitu do uszczelniania
konstrukcji betonowych i żelbetowych, membrany i masy uszczelnia‑
jące do użytku w budownictwie.
(111) 316816
(220) 2018 06 21
(210) 487434
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 20
(732) PUCEK MARZENA KLINIKA PIĘKNEGO UŚMIECHU, Lublin, PL.
(540) Klinika Pięknego Uśmiechu
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.01.16, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12, 02.09.08
(510), (511) 44 doradztwo związane ze stomatologią, stomatologia
z sedacją, pomoc stomatologiczna, stomatologia kosmetyczna, usłu‑
gi doradcze dotyczące przyrządów stomatologicznych, udzielanie
informacji na temat stomatologii, usługi dentystyczne, konsultacje
dentystyczne, usługi kliniki dentystycznej, usługi asystenta dentysty,
usługi ortodontyczne.
(111) 316817
(220) 2018 06 21
(210) 487429
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) VARIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) EndoWheels
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty medyczne i weterynaryjne,
endoskopy, wózki endoskopowe.
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(111) 316818
(220) 2018 06 21
(210) 487425
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA CRAZY KISS
(510), (511) 3 peelingi, balsamy, masełka do ust w słoiczkach.
(111) 316819
(220) 2018 06 21
(210) 487424
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) FEBUMED FERENC SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) DERMATUUM
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 316820
(220) 2018 06 16
(210) 487180
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ALLEGROPAY
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwa‑
nia sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania skle‑
pów online, oprogramowanie do przetwarzania płatności elektro‑
nicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie,
oprogramowanie do uwierzytelniania, oprogramowanie do potwier‑
dzania tożsamości, oprogramowanie zabezpieczające, aplikacje mo‑
bilne do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na
rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie, aplikacje mobilne do uwie‑
rzytelniania, aplikacje mobilne do potwierdzania tożsamości, aplika‑
cje mobilne zabezpieczające, karty płatnicze, 36 usługi finansowe,
przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, transfer fundu‑
szy, zabezpieczanie funduszy, przelew funduszy na zakup towarów
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, przetwa‑
rzanie płatności elektronicznych, usługi w zakresie elektronicznych
płatności, usługi przekazywania pieniędzy za pośrednictwem środ‑
ków elektronicznych, obsługa płatności, usługi w zakresie płatności
zdalnych, usługi bankowe, usługi leasingowe, faktoring, finansowa‑
nie zakupów w formie leasingu, usługi kredytowe, ubezpieczenia,
ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych,
rating wiarygodności finansowej, ubezpieczeniowej, kredytowej,
usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, dostarczanie ratingów
kredytowych, przetwarzanie i dostarczanie danych finansowych
oraz usługi oceniania ryzyka, sprawdzania ryzyka i ubezpieczania
od ryzyka, usługi w zakresie ocen ubezpieczeniowych i reasekura‑
cyjnych, pobieranie płatności za towary i usługi, usługi w zakresie
wirtualizowanych kart płatniczych, 42 oprogramowanie jako usłu‑
ga (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online, projektowanie
systemów informatycznych związanych z finansami, projektowanie
i opracowywanie oprogramowania komputerowego do przetwarza‑
nia opłat elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu
funduszy, procesów uwierzytelniania, oprogramowanie jako usługa
do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz
osób trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytel‑
niania jako usługa, oprogramowanie do potwierdzania tożsamości
jako usługa, oprogramowanie zabezpieczające jako usługa, 45 usługi
w zakresie potwierdzania tożsamości, uwierzytelnianie danych doty‑
czących tożsamości osoby.
(111) 316821
(220) 2018 06 12
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 03
(732) BECZEK ANDRZEJ OL‑AN, Warszawa, PL.
(540) ESTOLAN
(540)

(210) 487019

Kolor znaku: jasnożółty, ciemnożółty, żółty, biały, brązowy
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.11.02, 26.11.08, 26.11.13, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki
do pielęgnacji urody z kwasem hialuronowym, kosmetyki do pie‑
lęgnacji urody, nielecznicze preparaty do pielęgnacji urody, kremy
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dermatologiczne [inne niż lecznicze], nielecznicze kremy dermato‑
logiczne z kwasem hialuronowym, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
esencje do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
skóry z kwasem hialuronowym, nielecznicze preparaty do pielęgna‑
cji skóry, kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], skóra [preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji], 5 kremy farmaceutyczne, farmaceu‑
tyczne produkty dermatologiczne, farmaceutyczne płyny do skóry,
preparaty i substancje farmaceutyczne, preparaty i substancje far‑
maceutyczne z kwasem hialuronowym, farmaceutyczne substancje
dermatologiczne, preparaty medyczne, preparaty dermatologicz‑
ne, preparaty dermatologiczne z kwasem hialuronowym, kremy do
użytku dermatologicznego, preparaty farmaceutyczne do użytku
w dermatologii, kwasy do celów farmaceutycznych, 10 przyrządy far‑
maceutyczne i kosmetyczne, igły medyczne, instrumenty medyczne
i kosmetyczne, strzykawki medyczne, 41 nauczanie w zakresie pie‑
lęgnacji urody, szkolenia i wykłady w zakresie pielęgnacji urody, In‑
struktaż w zakresie pielęgnacji ciała, 44 usługi klinik medycznych,
kliniki medyczne, usługi klinik zdrowia [medyczne], usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody, zabiegi pielęgnacji urody, usługi pielę‑
gnacji urody, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi
konsultacyjne dotyczące pielęgnacji urody, doradztwo w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, usługi doradztwa farmaceutycznego, kon‑
sultacje medyczne, usługi poradnictwa medycznego, doradztwo
medyczne w zakresie dermatologii, usługi klinik chirurgii kosmetycz‑
nej i plastycznej, gabinety pielęgnacji skóry, gabinety pielęgnacji
skóry, konsultacje dotyczące kosmetyków.

(111) 316822
(220) 2018 08 02
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) ESCAPE ROOM
(540)

(210) 488970

Kolor znaku: brązowy, żółty
(531) 14.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, gry towarzyskie,
gry logiczne, gry fabularne.
(111) 316823
(220) 2018 08 01
(210) 488910
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) UPL Corporation Limited, Port Louis, MU.
(540) MACARENA
(510), (511) 1 nawozy i środki chemiczne dla rolnictwa, złożone na‑
wozy mikroodżywkowe, nawozy dla roślin pochodzenia organiczne‑
go, dodatki chemiczne do fungicydów, dodatki chemiczne do środ‑
ków owadobójczych, środki do konserwacji kwiatów, chemikalia do
leśnictwa, fosfor, preparaty do regulacji wzrostu roślin, karbolineum
do ochrony roślin, 5 pestycydy, środki owadowbójcze (insektycydy),
środki grzybobójcze(fungicydy), herbicydy, środki robakobójcze,
środki przeciwko gryzoniom, środki chwastobójcze, środki chwasto‑
bójcze i do niszczenia robactwa.
(111) 316824
(220) 2018 08 01
(210) 488909
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) MODERNA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) moderna Superior living
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, wyce‑
na majątku ruchomego i nieruchomego, wynajem i administro‑
wanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, zarządzanie nieruchomościami, 37 usługi przy‑
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gotowania terenów pod budowę, budowa kompletnych obiek‑
tów mieszkalnych i przemysłowych, nadzór budowlany, wynajem
narzędzi i sprzętu budowlanego, izolowanie i uszczelnianie bu‑
dynków, budowlane roboty wykończeniowe, naprawy i remonty
obiektów budowanych, usługi dekarskie, usługi kamieniarskie,
usługi budowlane z zakresu inżynierii lądowej, rozbiórka budyn‑
ków, montaż rusztowań, usługi instalacyjne związane z budow‑
nictwem przemysłowym i mieszkaniowym, wyposażanie wnętrz,
prowadzenie generalnego zastępstwa inwestycji budowlanych,
42 usługi architektoniczne, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy
budowlane, pomiary geodezyjne, pomiary gruntu, badania geo‑
logiczne, projektowanie w zakresie budownictwa i inżynierii lą‑
dowej, projektowanie i aranżacja wnętrz, doradztwo w sprawach
budowlanych.

(111) 316825
(220) 2018 08 01
(210) 488908
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) MODERNA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PRASKA moderna
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, wycena
majątku ruchomego i nieruchomego, wynajem i administrowanie
nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nierucho‑
mego, zarządzanie nieruchomościami, 37 usługi przygotowania te‑
renów pod budowę, budowa kompletnych obiektów mieszkalnych
i przemysłowych, nadzór budowlany, wynajem narzędzi i sprzętu
budowlanego, izolowanie i uszczelnianie budynków, budowlane
roboty wykończeniowe, naprawy i remonty obiektów budowanych,
usługi dekarskie, usługi kamieniarskie, usługi budowlane z zakresu
inżynierii lądowej, rozbiórka budynków, montaż rusztowań, usługi
instalacyjne związane z budownictwem przemysłowym i mieszka‑
niowym, wyposażanie wnętrz, prowadzenie generalnego zastęp‑
stwa inwestycji budowlanych, 42 usługi architektoniczne, eksper‑
tyzy inżynieryjne, ekspertyzy budowlane, pomiary geodezyjne,
pomiary gruntu, badania geologiczne, projektowanie w zakresie
budownictwa i inżynierii lądowej, projektowanie i aranżacja wnętrz,
doradztwo w sprawach budowlanych.
(111) 316826
(220) 2018 08 01
(210) 488907
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) MODERNA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) moderna POWIŚLE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, wycena
majątku ruchomego i nieruchomego, wynajem i administrowanie
nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach majątku nierucho‑
mego, zarządzanie nieruchomościami, 37 usługi przygotowania te‑
renów pod budowę, budowa kompletnych obiektów mieszkalnych
i przemysłowych, nadzór budowlany, wynajem narzędzi i sprzętu
budowlanego, izolowanie i uszczelnianie budynków, budowlane
roboty wykończeniowe, naprawy i remonty obiektów budowanych,
usługi dekarskie, usługi kamieniarskie, usługi budowlane z zakresu
inżynierii lądowej, rozbiórka budynków, montaż rusztowań, usługi
instalacyjne związane z budownictwem przemysłowym i mieszka‑
niowym, wyposażanie wnętrz, prowadzenie generalnego zastęp‑
stwa inwestycji budowlanych, 42 usługi architektoniczne, eksper‑
tyzy inżynieryjne, ekspertyzy budowlane, pomiary geodezyjne,
pomiary gruntu, badania geologiczne, projektowanie w zakresie
budownictwa i inżynierii lądowej, projektowanie i aranżacja wnętrz,
doradztwo w sprawach budowlanych.
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(111) 316827
(220) 2018 08 01
(210) 488903
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) GTV ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pruszków, PL.
(540) G TECH
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.21,
27.05.24, 26.01.03, 26.01.18, 26.01.19, 26.04.02, 26.04.10, 26.04.18
(510), (511) 6 kółka samonastawne do łóżek metalowe, kółka samo‑
nastawne do mebli metalowe, kółka samonastawne metalowe, drob‑
ne wyroby metalowe, gałki [uchwyty] metalowe, uchwyty z metalu,
okucia metalowe do mebli, okucia do drzwi metalowe, okucia meta‑
lowe do okien, płyty metalowe, drzwi metalowe z wyłączeniem
drzwi pancernych, futryny do drzwi metalowe, ościeżnice metalowe,
okna metalowe, płyty do drzwi metalowe, profile metalowe, pro‑
wadnice metalowe, kątowniki metalowe, listwy metalowe, elementy
drzwiowe metalowe, metalowe korbkowe podnośniki okien, metalo‑
we wieszaki (stojaki) na odzież, metalowe wieszaki na torby, wieszaki
na ręczniki z metalu, wieszaki drabinowe z metalu, metalowe wiesza‑
ki na obrazy, zamki metalowe, zamki i klucze, z metalu, zamki meta‑
lowe do okien, zawiasy metalowe, akcesoria metalowe do okien,
drobnica metalowa do drzwi, haczyki metalowe do wieszania odzie‑
ży, klamki do drzwi metalowe, klamki metalowe do okien, metalowe
obramowania okien, metalowe obramowania drzwi, metalowe obra‑
mowania do szuflad, metalowe ramy do drzwi, metalowe ramy
okienne, metalowe ślizgi do mebli, metalowe uchwyty do ram okien‑
nych, metalowe uchwyty do podnoszenia okien, metalowe uchwyty
do otwierania drzwi, metalowe wsporniki do mebli, metalowe za‑
mknięcia, metalowy osprzęt do kredensów, uchwyty metalowe do
szuflad, okucia meblowe z metalu, zatrzaski metalowe do mebli,
11 urządzenia oświetleniowe, instalacje oświetleniowe, klosze do
lamp [kominki], abażury, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia,
reflektory, reflektory do lamp, oświetlenie i reflektory oświetleniowe,
reflektory punktowe, szkła do lamp, szklane osłony na lampy, palniki
do lamp, rury oświetleniowe, zawieszenia do lamp, lampy elektrycz‑
ne, lampy gazowe, lampy bakteriobójcze, lampy do aparatów projek‑
cyjnych, lampy na energię słoneczną, lampy laboratoryjne, lampy
oświetleniowe, lampy olejowe, lampy stojące, lampy halogenowe,
lampy wiszące, lampy punktowe do oświetlenia domowego, osprzęt
do oświetlenia ściennego [inny niż włączniki], żarówki halogenowe,
żarówki oświetleniowe, żarówki oświetleniowe LED, lampy do
umieszczania nad umywalkami, lampy halogenowe UV z oparami
metalu, oprawki do lamp, świetlówki, żyrandole, osprzęt do oświetle‑
nia, światła punktowe do oświetlenia domowego, halogenowe opra‑
wy oświetleniowe, transformatory oświetleniowe, 19 drzwi niemeta‑
lowe, futryny drzwiowe niemetalowe, okna niemetalowe,
niemetalowe ościeżnice do drzwi, niemetalowe ościeżnice do okien,
drzwiowe (płyty-) niemetalowe, profile niemetalowe dla budownic‑
twa, kątowniki, niemetalowe, listwy niemetalowe, listwy dekoracyj‑
ne (niemetalowe-), drewniane listwy profilowe, niemetalowe kratki
wentylacyjne do budynków, niemetalowe elementy konstrukcyjne
wspornikowe, osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe,
20 meble, elementy meblowe, płyty meblowe, panele meblowe,
półki niemetalowe [meble], złącza meblowe niemetalowe, nóżki me‑
blowe niemetalowe, prowadnice do szuflad niemetalowe, prowadni‑
ce do szuflad [okucia meblowe], zestawy mebli, niemetalowe szyny
do drzwi przesuwnych, wałki niemetalowe do drzwi przesuwnych,
wałki niemetalowe do okien przesuwnych, prowadnice niemetalowe
do drzwi przesuwnych, niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy
do drzwi przesuwnych, systemy do zabudowy wewnętrznej szaf
wnękowych i garderób [części mebli], drzwi przesuwne do mebli,
drzwi do mebli, drzwiczki do mebli, ramy do mebli, szuflady do me‑
bli, stopki do mebli, nogi do mebli, wsporniki, niemetalowe, do me‑
bli, zamki do mebli niemetalowe, niemetalowe uchwyty do mebli,
uchwyty ceramiczne do szafek, szuflad i mebli, listwy profilowe do
mebli [gzymsy], elementy mocujące do mebli, niemetalowe, elemen‑
ty mocujące z tworzywa sztucznego, elementy mocujące do półek,
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niemetalowe, wsporniki do mebli niemetalowe, narożniki ochronne
nakładane (niemetalowe-) do mebli, lustra (srebrzone szkło), złącza
do mebli, osprzęt niemetalowy do mebli, przegrody drewniane do
mebli, wsporniki do półek metalowe [części mebli], wsporniki do pół‑
ek niemetalowe [części mebli], 35 reklama, reklamy radiowe i telewi‑
zyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i pro‑
mocyjnych, usługi marketingowe, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej związane z następującymi produktami: kółka
samonastawne do łóżek metalowe, kółka samonastawne do mebli
metalowe, kółka samonastawne metalowe, drobne wyroby metalo‑
we, gałki [uchwyty] metalowe, uchwyty z metalu, okucia metalowe
do mebli, okucia do drzwi metalowe, okucia metalowe do okien, pły‑
ty metalowe, drzwi metalowe z wyłączeniem drzwi pancernych, fu‑
tryny do drzwi metalowe, ościeżnice metalowe, okna metalowe, pły‑
ty do drzwi metalowe, profile metalowe, prowadnice metalowe,
kątowniki metalowe, listwy metalowe, elementy drzwiowe metalo‑
we, metalowe korbkowe podnośniki okien, metalowe wieszaki (sto‑
jaki) na odzież, metalowe wieszaki na torby, wieszaki na ręczniki
z metalu, wieszaki drabinowe z metalu, metalowe wieszaki na obra‑
zy, zamki metalowe, zamki i klucze, z metalu, zamki metalowe do
okien, zawiasy metalowe, akcesoria metalowe do okien, drobnica
metalowa do drzwi, haczyki metalowe do wieszania odzieży, klamki
do drzwi metalowe, klamki metalowe do okien, metalowe obramo‑
wania okien, metalowe obramowania drzwi, metalowe obramowa‑
nia do szuflad, metalowe ramy do drzwi, metalowe ramy okienne,
metalowe ślizgi do mebli, metalowe uchwyty do ram okiennych, me‑
talowe uchwyty do podnoszenia okien, metalowe uchwyty do
otwierania drzwi, metalowe wsporniki do mebli, metalowe zamknię‑
cia, metalowy osprzęt do kredensów, uchwyty metalowe do szuflad,
okucia meblowe z metalu, zatrzaski metalowe do mebli, urządzenia
oświetleniowe, instalacje oświetleniowe, klosze do lamp [kominki],
abażury, oprawy, obudowy i osłony do oświetlenia, reflektory, reflek‑
tory do lamp, oświetlenie i reflektory oświetleniowe, reflektory punk‑
towe, szkła do lamp, szklane osłony na lampy, palniki do lamp, rury
oświetleniowe, zawieszenia do lamp, lampy elektryczne, lampy ga‑
zowe, lampy bakteriobójcze, lampy do aparatów projekcyjnych, lam‑
py na energię słoneczną, lampy laboratoryjne, lampy oświetleniowe,
lampy olejowe, lampy stojące, lampy halogenowe, lampy wiszące,
lampy punktowe do oświetlenia domowego, osprzęt do oświetlenia
ściennego [inny niż włączniki], żarówki halogenowe, żarówki oświe‑
tleniowe, żarówki oświetleniowe LED, lampy do umieszczania nad
umywalkami, lampy halogenowe UV z oparami metalu, oprawki do
lamp, świetlówki, żyrandole, osprzęt do oświetlenia, światła punkto‑
we do oświetlenia domowego, halogenowe oprawy oświetleniowe,
transformatory oświetleniowe, drzwi niemetalowe, futryny drzwio‑
we niemetalowe, okna niemetalowe, niemetalowe ościeżnice do
drzwi, niemetalowe ościeżnice do okien, drzwiowe (płyty-) niemeta‑
lowe, profile niemetalowe dla budownictwa, kątowniki, niemetalo‑
we, listwy niemetalowe, listwy dekoracyjne (niemetalowe-), drew‑
niane listwy profilowe, niemetalowe kratki wentylacyjne do
budynków, niemetalowe elementy konstrukcyjne wspornikowe,
osłony otworów wentylacyjnych, niemetalowe, meble, elementy
meblowe, płyty meblowe, panele meblowe, półki niemetalowe [me‑
ble], złącza meblowe niemetalowe, nóżki meblowe niemetalowe,
prowadnice do szuflad niemetalowe, prowadnice do szuflad [okucia
meblowe], zestawy mebli, niemetalowe szyny do drzwi przesuw‑
nych, wałki niemetalowe do drzwi przesuwnych, wałki niemetalowe
do okien przesuwnych, prowadnice niemetalowe do drzwi przesuw‑
nych, niemetalowe, nieelektryczne mechanizmy do drzwi przesuw‑
nych, systemy do zabudowy wewnętrznej szaf wnękowych i garde‑
rob [części mebli], drzwi przesuwne do mebli, drzwi do mebli,
drzwiczki do mebli, ramy do mebli, szuflady do mebli, stopki do me‑
bli, nogi do mebli, wsporniki, niemetalowe, do mebli, zamki do mebli
niemetalowe, niemetalowe uchwyty do mebli, uchwyty ceramiczne
do szafek, szuflad i mebli, listwy profilowe do mebli [gzymsy], ele‑
menty mocujące do mebli, niemetalowe, elementy mocujące z two‑
rzywa sztucznego, elementy mocujące do półek, niemetalowe,
wsporniki do mebli niemetalowe, narożniki ochronne nakładane
(niemetalowe-) do mebli, lustra (srebrzone szkło), złącza do mebli,
osprzęt niemetalowy do mebli, przegrody drewniane do mebli,
wsporniki do półek metalowe [części mebli], wsporniki do półek nie‑
metalowe [części mebli].

Nr 4/2019

(111) 316828
(220) 2018 08 09
(210) 489218
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 24
(732) MUSZALSKI MICHAŁ INNOVATICA, Kolonia Poczesna, PL.
(540) INNOVATICA
(510), (511) 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
analizy chemiczne, analizy dotyczące poszukiwania pokładów ro‑
ponośnych, analizy pisma ręcznego [grafologia], analizy systemów
komputerowych, analizy wody, audyt energetyczny, badania bak‑
teriologiczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania
geologiczne, badania naukowe, badania techniczne, badania w dzie‑
dzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie
mechaniki, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], do‑
radztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo w dziedzinie bez‑
pieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie oprogramowa‑
nia komputerowego, doradztwo w zakresie oszczędności energii,
doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu kompute‑
rowego, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowa‑
niu za pośrednictwem strony internetowej, eksploracja podwodna
[akwanautyka], elektroniczne monitorowanie aktywności związanej
z kartami kredytowymi w celu wykrywania oszustw w Internecie,
elektroniczne monitorowanie identyfikujących informacji w celu
wykrywania kradzieży tożsamości w Internecie, hosting serwerów,
hosting stron internetowych, instalacja oprogramowania kompu‑
terowego, kalibrowanie [pomiary], konserwacja oprogramowania
komputerowego, kontrola jakości, kontrola szybów naftowych, kon‑
wersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwersja
programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizyczna,
miernictwo [pomiary], monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, monitorowanie systemów komputero‑
wych w celu wykrywania awarii, monitorowanie systemów kom‑
puterowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub
naruszeń bezpieczeństwa danych, ocena jakości drewna na pniu,
ocena jakości wełny, odblokowywanie telefonów komórkowych,
odzyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie oprogra‑
mowania w ramach publikacji oprogramowania, opracowywanie
projektów technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisa‑
nie techniczne, platforma jako usługa [PaaS], pomiary geodezyjne,
pomiary pól naftowych, poszukiwania geologiczne, poszukiwa‑
nia ropy naftowej, powielanie programów komputerowych, prace
badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
prognozowanie pogody, prognozy meteorologiczne, programowa‑
nie komputerów, projektowanie budowlane, projektowanie dekora‑
cji wnętrz, projektowanie mody, projektowanie opakowań, projekto‑
wanie 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, testowa‑
nie materiałów, tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi in‑
formatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją
użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek internetowych, udziela‑
nie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji
dwutlenku węgla, usługi architektoniczne, usługi chemiczne, usłu‑
gi doradcze w dziedzinie technologii, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, usługi doradcze w dziedzinie technolo‑
gii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi inżynieryjne, usługi
kartograficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, usługi
konsultacyjne w dziedzinie technologii informacyjnej, usługi pod‑
miotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki, usługi szyfrowania
danych, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w za‑
kresie ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do
przetwarzania danych, wynajmowanie serwerów WWW, wypożycza‑
nie oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.
(111) 316829
(220) 2018 08 08
(210) 489193
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) LIPRO PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Żnin, PL.
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(540) LIPRO PETROL
(540)

(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) 5 NIESPODZIANEK
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 26.01.03, 26.04.05, 26.04.18, 26.01.18, 26.07.05, 01.15.15,
27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi związane z prowadzeniem sklepów na stacjach
paliwowych w zakresie następujących towarów: artykuły spożywcze,
artykuły przemysłowe, artykuły higieniczne, prasa, mapy, atlasy, ar‑
tykuły motoryzacyjne, akcesoria samochodowe, artykuły tytoniowe,
napoje alkoholowe, piwo, papierosów elektronicznych, płynów do
papierosów elektronicznych [e‑liquid] zawierających glikol propyle‑
nowy, płynów do papierosów elektronicznych [e‑liquid] zawierają‑
cych glicerynę roślinną, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pa‑
liwami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami, 37 usługi
tankowania paliwa do pojazdów, stacje obsługi pojazdów, naprawy,
konserwacja i tankowanie pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów,
usługi tankowania benzyną pojazdów silnikowych, usługi tankowa‑
nia gazem naturalnym pojazdów silnikowych, stacje obsługi (stacje
benzynowe), usługi prowadzenia stacji paliw, wulkanizacja opon
[naprawa], usługi myjni pojazdów, czyszczenie i mycie samochodów,
udostępnianie samoobsługowej myjni samochodowej, 39 dostar‑
czanie paliwa, usługi dystrybucji paliw, organizowanie magazyno‑
wania paliw, udostępnianie miejsc parkingowych, udostępnianie
parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, oferowanie żywności i napojów
w bistrach, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi, usługi gastro‑
nomiczne na stacjach paliw, usługi świadczone przez bary bistro,
przygotowywanie posiłków i napojów.
(111) 316830
(220) 2018 08 08
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) SCECH TOMASZ, Szczecin, PL.
(540) Gerappa! ENERGY
(540)

(210) 489191

Kolor znaku: różowy, czarny, biały
(531) 03.07.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 napoje energetyzujące.
(111) 316831
(220) 2018 08 02
(210) 488983
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) LILA Tęczowy Jednorożec! Mindig követlek! Roztomilý
jednorožec!
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, biały, niebieski
(531) 18.02.01, 25.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabawki pluszowe.
(111) 316832
(151) 2019 01 09

1233

(220) 2018 08 02
(441) 2018 09 17

(210) 488977

Kolor znaku: zielony, biały, żółty, czerwony, niebieski, fioletowy,
czarny, szary
(531) 05.05.20, 26.02.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki
z niespodzianką, figurki zabawkowe do kolekcjonowania.
(111) 316833
(220) 2018 06 22
(151) 2019 01 02
(441) 2018 08 27
(732) HAR MARCIN VITAMED, Smardzewice, PL.
(540) My Sticker Pro
(540)

(210) 487463

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 26.04.04, 27.05.01, 24.17.05, 24.13.04
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do ciała, olejki nielecznicze, olejki
do ciała i twarzy, plastry kosmetyczne, żele kosmetyczne, maści ko‑
smetyczne, 5 wyroby medyczne, plastry, plastry lecznicze, plastry,
opatrunki, plastry na cellulit, plastry na redukcje tkanki tłuszczowej,
plastry zapobiegające wypadaniu włosów, plastry na afty, plastry na
blizny, plastry na opryszczkę, kremy lecznicze, aerozole lecznicze,
żele lecznicze, maści lecznicze, kremy farmaceutyczne, kremy lecz‑
nicze, lecznicze pastylki do ssania, pastylki na kaszel, kapsułki do
celów leczniczych, spraye lecznicze, lekarstwa, wyroby chemiczne
do celów farmaceutycznych, mieszaniny farmaceutyczne, syropy do
użytku farmaceutycznego, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
lecznicze żele do ciała, preparaty farmaceutyczne, kremy farmaceu‑
tyczne, środki farmaceutyczne homeopatyczne, farmaceutyczne
produkty dermatologiczne, preparaty chemiczno‑farmaceutyczne,
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyczne bal‑
samy do ust, farmaceutyczne płyny do skóry, preparaty i substancje
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do użytku w dermatolo‑
gii, kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, plastry, opatrunki,
suplementy żywnościowe, suplementy diety, suplementy ziołowe,
odżywcze suplementy diety, 35 administrowanie działalnością han‑
dlową, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowy‑
mi, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchi‑
singu, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej,
administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, dystrybucja
materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych,
zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe usługi do‑
radcze dotyczące franchisingu, handlowe informacje i porady udzie‑
lane 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 kontrak‑
tu franczyzowego, przetwarzanie danych, reklama, marketing, udo‑
stępnianie informacji handlowych, usługi handlu elektronicznego,
mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem
sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, wy‑
najmowanie powierzchni na cele reklamowe, zarządzanie bizneso‑
we dla sklepów, sprzedaż detaliczna i/lub hurtowa następujących
towarów: kosmetyki, kremy do ciała, olejki nielecznicze, olejki do
ciała i twarzy, plastry kosmetyczne, żele kosmetyczne, maści ko‑
smetyczne, wyroby medyczne, plastry, plastry lecznicze, plastry,
opatrunki, plastry na cellulit, plastry na redukcje tkanki tłuszczowej,
plastry zapobiegające wypadaniu włosów, plastry na afty, plastry na
blizny, plastry na opryszczkę, kremy lecznicze, aerozole lecznicze,
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żele lecznicze, maści lecznicze, kremy farmaceutyczne, kremy lecz‑
nicze, lecznicze pastylki do ssania, pastylki na kaszel, kapsułki do
celów leczniczych, spraye lecznicze, lekarstwa, wyroby chemiczne
do celów farmaceutycznych, mieszaniny farmaceutyczne, syropy do
użytku farmaceutycznego, farmaceutyki i naturalne środki lecznicze,
lecznicze żele do ciała, preparaty farmaceutyczne, kremy farmaceu‑
tyczne, środki farmaceutyczne homeopatyczne, farmaceutyczne
produkty dermatologiczne, preparaty chemiczno‑farmaceutyczne,
farmaceutyczne substancje dermatologiczne, farmaceutyczne bal‑
samy do ust, farmaceutyczne płyny do skóry, preparaty i substancje
farmaceutyczne, preparaty farmaceutyczne do użytku w dermatolo‑
gii, kremy do ciała do użytku farmaceutycznego, plastry, opatrunki,
suplementy żywnościowe, suplementy diety, suplementy ziołowe,
odżywcze suplementy diety.

(111) 316834
(220) 2018 06 11
(210) 486935
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 27
(732) CARREFOUR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SMAK KARIERY
(510), (511) 35 marketing, rekrutacja personelu, reklama, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, pro‑
spektów, broszur], organizowanie praktyk i staży dla studentów
i absolwentów, organizowanie targów pracy, opracowywanie CV
dla osób trzecich, pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
badania rynku, analizy rynkowe, dobór personelu za pomocą me‑
tod psychotechnicznych, public relations, 41 edukacja, nauczanie,
organizowanie i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowa‑
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie sym‑
pozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
przyjęć (rozrywka), organizacja wystaw związanych z kulturą lub
edukacją, poradnictwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub
kształcenia], 43 wynajmowanie sal na posiedzenia, pokazy, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wypożyczanie urzą‑
dzeń do gotowania.
(111) 316835
(220) 2018 06 11
(210) 486951
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 20
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) OCUHELP
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych.
(111) 316836
(220) 2018 06 12
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) TRADIX GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Tradix Group
(540)

(210) 486988

Kolor znaku: niebieski, żółty, czarny, różowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.15, 29.01.15, 26.01.01, 26.01.06,
26.01.18, 26.01.19
(510), (511) 35 usługa handlu hurtowego, detalicznego oraz za po‑
średnictwem stron internetowych następujących towarów: kosme‑
tyki, wyroby perfumeryjne, suplementy diety, wyroby fannaceutycz‑
ne, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.
(111) 316837
(220) 2018 07 10
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 10
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.

(210) 488043

Nr 4/2019

(540) SOLINEA IRIBOS Suplement diety Lactobacillus plantarum
CECT7484 i CECT7485 Pediococcus acidilactici CECT7483
(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, różowy, czarny, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 27.07.01, 27.07.11, 19.13.21, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.06,
26.04.08, 26.04.16, 26.04.17, 26.04.18, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.10,
26.11.13
(510), (511) 5 preparaty wspomagające pracę układu pokarmowego.
(111) 316838
(220) 2018 07 10
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wadowice Górne, PL.
(540) KUKURYKU Premium WĘDLINY DROBIOWE
(540)

(210) 488051

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 29 kiełbasy, kiełbasy z kurczaka, szynka, wędliny, 35 re‑
klama, prezentowanie towarów w mediach dla celów sprzedaży de‑
talicznej, promocja sprzedaży, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysył‑
kowej oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż on‑line) towarów
obejmujących: kiełbasy, kiełbasy z kurczaka, szynkę, wędliny.
(111) 316839
(220) 2018 07 11
(210) 488114
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) Immucol suplement diety 3+ odporność zawiera 3
standaryzowane ekstrakty czarny bez aloes aronia z witaminą C
dla dzieci od 3. roku życia SOLINEA Syrop
(540)

Kolor znaku: zielony, fioletowy, biały, różowy
(531) 24.01.05, 26.01.01, 26.02.07, 26.05.08, 26.05.09, 26.05.10,
27.05.05, 27.07.25, 29.01.14
(510), (511) 5 preparat wspomagający działanie układu odporno‑
ściowego.
(111) 316840
(151) 2019 01 04

(220) 2018 07 11
(441) 2018 09 10

(210) 488115

Nr 4/2019
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(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) Immucol suplement diety 6+ odporność zawiera 3
standaryzowane ekstrakty czarny bez aloes aronia z witaminą C
dla dzieci od 6. roku życia SOLINEA Syrop
(540)

Kolor znaku: fioletowy, zielony, pomarańczowy, biały, różowy
(531) 24.01.05, 26.01.01, 26.02.07, 26.05.08, 26.05.09, 26.05.10,
27.05.05, 27.07.25, 29.01.15
(510), (511) 5 preparat wspomagający działanie układu odporno‑
ściowego.
(111) 316841
(220) 2018 07 11
(210) 488127
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków, PL.
(540) PERBIT
(510), (511) 19 materiały budowlane z bitumu, arkusze i powłoki
bitumiczne do użytku w budownictwie, płyty z PCV i bitumiczne,
emulsje i mieszanki bitumiczne, bitumowe materiały i membrany
uszczelniające, materiały budowlane niemetalowe, profile nieme‑
talowe dla budownictwa, listwy niemetalowe, płyty budowlane
niemetalowe, niemetalowe dystanse i podkładki dla budownictwa,
taśmy niemetalowe dla budownictwa, okładziny niemetalowe dla
budownictwa.
(111) 316842
(220) 2018 07 11
(210) 488154
(151) 2019 01 02
(441) 2018 08 27
(732) WIŚNICKI PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWO‑USŁUGOWE KIELECKA FABRYKA MEBLI, Kielce, PL.
(540) KIELECKA FABRYKA MEBLI
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, ramy do obrazów i luster, wyroby z drewna
zawarte w tej klasie, 35 agencje importowo‑eksportowe, doradztwo
specjalistyczne dla firm, zgrupowanie na rzecz osób trzecich rożnych
towarów pozwalające nabywcy je oglądać i kupować w sklepie z ar‑
tykułami meblarskimi, 39 wynajmowanie pojazdów, wynajmowanie
samochodów, 42 usługi w zakresie projektowania i wyposażenia
wnętrz, projektowanie mebli.
(111) 316843
(220) 2018 07 12
(210) 488169
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) STABLA‑MACIEJAK EWA YAKONA, Rybnik, PL.
(540) YAKONA
(510), (511) 3 mydła i żele, preparaty do kąpieli, preparaty do pielę‑
gnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, chusteczki jed‑
norazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy, chu‑
steczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego,
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, chustecz‑
ki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych, emulsje do
mycia ciała nie zawierające mydła, kosmetyki do pielęgnacji urody,
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kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki funkcjonalne, oczysz‑
czające maseczki do twarzy, olejki do ciała i twarzy, olejki do kąpieli
i pod prysznic [nielecznicze], olejki do masażu ciała, olejki do masa‑
żu twarzy, preparaty myjące do użytku osobistego, preparaty pod
prysznic, płynne kremy [kosmetyki], płyny do włosów i ciała, płyny
pielęgnacyjne, środki do czyszczenia rąk, żel pod prysznic i do ką‑
pieli, żele do ciała, żele do rąk, żele do twarzy i ciała [kosmetyki],
kremy nielecznicze, krem bazowy, kremy przeciwzmarszczkowe, kre‑
my perfumowane, kremy złuszczające, kremy oczyszczające, kremy
ochronne, kremy odżywcze, kremy samoopalające, kremy kosme‑
tyczne, kremy BB, kremy korygujące, kremy nawilżające, mleczka na‑
wilżające, mleczka kosmetyczne, nielecznicze mleczka, mleczka do
demakijażu, mleczka do ciała, mleczka do pielęgnacji skóry, mleczka
oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczka do opalania.

(111) 316844
(220) 2018 07 16
(210) 488280
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 20
(732) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, PL.
(540) VIONELLI
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 316845
(220) 2018 07 17
(210) 488326
(151) 2019 01 07
(441) 2018 08 20
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek, PL.
(540) Parówkowóz
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski,
pomrańczowy, czerwony, żółty, biały, czarny, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 kiełbasy, parówki.
(111) 316846
(220) 2018 07 17
(210) 488327
(151) 2019 01 07
(441) 2018 08 20
(732) SOBEK JAKUB JKSO, Czarny Dunajec, PL.
(540) DZIKI BYK
(510), (511) 29 zupy z makaronem, zupy i wywary, ekstrakty mię‑
sne, zupy, sałatki warzywne, mięso i wędliny, ryby, drób, jaja, mleko,
mleczne produkty, kefir [napój mleczny], jogurt, buliony, nabiał i sub‑
stytuty nabiału, hamburgery, sałatki owocowe, zapiekanki [żywność],
frytki, desery owocowe, desery mleczne, 35 zarządzanie biznesowe
restauracjami, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej do‑
tyczące zakładania restauracji, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, wsparcie w dzie‑
dzinie zarządzania biznesowego w zakresie działalności restauracji,
doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia restauracji w oparciu
o umowę franczyzy, wsparcie w dziedzinie zarządzania biznesowego
w zakresie otwierania restauracji i ich działalności, pomoc w zarzą‑
dzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc
w komercjalizacji produktu w ramach kontraktu franczyzowego,
usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadze‑
niem franczyz, wsparcie w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwa‑
mi działającymi w oparciu o franczyzę, usługi świadczone przez fran‑
czyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 43 usługi
restauracyjne, udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi
barów i restauracji, informacja o usługach restauracyjnych, dokony‑
wanie rezerwacji restauracji i posiłków, restauracje oferujące dania
na wynos, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowa‑
nie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żyw‑
ności i napojów w restauracjach i barach, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary.
(111) 316847
(220) 2018 07 17
(210) 488335
(151) 2019 01 07
(441) 2018 08 20
(732) USZOK JOANNA FIRMA USŁUGOWA, Katowice, PL.
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(540) PETSI the dog’s out fun!
(540)

(531) 27.05.01, 03.01.09, 03.01.16
(510), (511) 41 nauczanie indywidualne psów, szkolenie psów prze‑
wodników dla osób niewidomych, szkolenia dla osób niewidomych
w zakresie korzystania z psów przewodników, tresura zwierząt, or‑
ganizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
w tematyce hodowli psów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie] z zakresu hodowli psów, usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły hodowli psów, pokazy psów, organizowanie konkursów
dla psów, 43 hotele dla zwierząt, 45 usługi wyprowadzania psów,
usługi odnajdywania zaginionych psów.
(111) 316848
(220) 2018 07 18
(210) 488401
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 03
(732) KOLENDOWICZ MACIEJ TESTOSTERONE.PL, Grajewo, PL.
(540) testosterone.pl
(540)

Nr 4/2019

(540) magia prezentów
(540)

Kolor znaku: brązowy, granatowy
(531) 01.01.01, 01.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 zestawy kosmetyczne, 16 karty upominkowe, bony
upominkowe, książki upominkowe, upominkowe artykuły papier‑
nicze, upominkowe etui na przybory do pisania, folia i papier do
pakowania prezentów, pudełka kartonowe na drobne upominki,
opakowania na prezenty, 30 kawa, herbata, słodycze, 33 napoje alko‑
holowe, wino, 39 pakowanie towarów na upominki, organizowanie
doręczania upominków, dostarczanie upominków, dostarczanie ko‑
szy upominkowych z wybranymi towarami w związku ze szczególną
okazją lub tematem.
(111) 316852
(220) 2018 07 23
(210) 488562
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 03
(732) GARDECKI STANISŁAW GARITECH, Poznań, PL.
(540) HOLARSYS
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.15, 26.07.25
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, 25 odzież sportowa.
(111) 316849
(220) 2018 07 19
(210) 488480
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) PIETRAŚ MICHAŁ BRAND NEW, Ciecierzyn, PL.
(540) ZAKAZANA LINIJKA
(510), (511) 16 linijki, linijki bez podziałki, linijki do szkicowania, linij‑
ki do rysowania, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne.
(111) 316850
(220) 2018 07 19
(210) 488481
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) NEXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Goczałkowice‑Zdrój, PL.
(540) nexx DEVELOPER
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.19,
27.05.24, 26.11.05, 26.11.08, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 36 inwestowanie w nieruchomości, usługi zarządzania
nieruchomościami i inwestowania w nieruchomości, planowanie
inwestycji w nieruchomości, administrowanie nieruchomościami,
doradztwo w zakresie nieruchomości, ocena i wycena nierucho‑
mości, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości,
organizowanie wynajmu nieruchomości, wynajem nieruchomości,
organizowanie najmu nieruchomości na wynajem, 37 usługi bu‑
dowlane i konstrukcyjne, budowa budynków na zamówienie, budo‑
wa nieruchomości [budownictwo], wznoszenie budynków i innych
konstrukcji, nadzór budowlany, usługi nadzoru budowlanego w za‑
kresie projektów budowlanych, zarządzanie projektami na miejscu
inwestycji w zakresie konstruowania budynków, 42 planowanie [pro‑
jektowanie] budynków, projektowanie budowlane, usługi doradcze
związane z projektowaniem budynków, usługi projektowe związane
z nieruchomościami.
(111) 316851
(220) 2018 07 23
(210) 488557
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) SCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.

(531) 26.03.04, 27.05.01
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży, awaryjne generatory prądo‑
twórcze, części maszyn, dezyntegratory, długopisy do druku 3D,
drukarki 3D, dziurkarki [maszyny], dźwigi [urządzenia do podno‑
szenia i wyciągania], elektryczne zgrzewarki, etykieciarki, eżektory
[wyrzutniki], formy odlewnicze, frezarki, galwanizacyjne urządzenia
i maszyny, generatory elektryczności, giętarki, imaki do narzędzi do
obrabiarek, instalacje kondensacyjne, kable sterownicze do maszyn
i silników, koła garncarskie, koła maszyn, kosiarki, kowarki, krajarki
[maszyny], krosna, manipulatory przemysłowe [maszyny], maszyny
przemysłowe, maszyny do przetwarzania tworzyw sztucznych, ma‑
szyny do przetwórstwa metali, napełniarki, narzędzia [części maszyn],
narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, obrabiarki, obudowy
[części maszyn], osłony maszyn, pakowarki, pistolety [narzędzia na
naboje wybuchowe], pługi śnieżne, podnośniki [urządzenia, windy],
podstawy [statywy] maszyn, pompy [części maszyn lub silników],
pompy [maszyny], prasy [maszyny do celów przemysłowych], pro‑
wadnice do maszyn, przebijaki dziurkarek, przeciągarki [ciągarki]
do metalu, przecinarki [obrabiarki], przekładnie do maszyn, przeno‑
śniki, przędzarki, przyrządy do przenoszenia ładunków na podusz‑
kach powietrznych, regulatory [części maszyn], regulatory ciśnienia
[części maszyn], regulatory prędkości obrotowej do maszyn, silników
i silników elektrycznych, roboty przemysłowe, skrobaki do czyszcze‑
nia rur, sortownice, sterowniki, stoły do maszyn, stoły do pił [części
maszyn], tokarki, transportery pneumatyczne, ugniatarki mecha‑
niczne, urządzenia elektryczne, urządzenia hydrauliczne, urządzenia
pneumatyczne, urządzenia przemysłowe, urządzenia mechaniczne,
urządzenia podnośnikowe, urządzenia przeładunkowe do załadun‑
ku i wyładunku, walcarki, wibratory [maszyny] do celów przemysło‑
wych, wirówki, wytłaczarki, 9 alarmy, aparatura naukowa i badawcza,
aparatura pomiarowa, aplikacje komputerowe czarne skrzynki [reje‑
stratory danych], czujniki i sensory, instalacje elektryczne, instalacje
do zdalnego sterowania, interaktywne terminale z ekranami dotyko‑
wymi, interfejsy komputerowe, komputery, komputery do noszenia
na ciele lub w ubraniach, logi [instrumenty pomiarowe], meble labo‑
ratoryjne, nadajniki i odbiorniki [telekomunikacja], plotery, roboty do
nadzoru bezpieczeństwa, roboty edukacyjne, roboty humanoidalne,
roboty laboratoryjne, roboty latające roboty przemysłowe, robo‑
ty manipulacyjne, roboty mobilne, satelity do celów naukowych,
skrzynki akumulatorowe, sondy do celów naukowo‑badawczych,
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sprzęt komputerowy, sprzęt peryferyjny do komputerów, sygnali‑
zacja świetlna lub mechaniczna, szafy rozdzielcze [elektryczność],
tablety, tablice połączeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tabli‑
ce sterownicze [elektryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub
mechaniczne, tace laboratoryjne, urządzenia diagnostyczne nie do
celów medycznych, urządzenia do pomiarów precyzyjnych, urządze‑
nia do przetwarzania danych, urządzenia dydaktyczne, urządzenia
elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami, urządzenia
elektryczne, urządzenia i panele sterujące, urządzenia i przyrządy
naukowe, urządzenia inteligentne, urządzenia przemysłowe, urzą‑
dzenia automatyczne, urządzenia testujące, inne niż do celów me‑
dycznych, urządzenia zdalnego sterowania, wzorniki [przyrządy
pomiarowe], 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowe‑
go, analizy systemów komputerowych, badania naukowe, badania
techniczne, certyfikacja urządzeń, chmura obliczeniowa, doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczęd‑
ności energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego, eksploracja podwodna [akwanautyka], in‑
stalacja oprogramowania komputerowego, kalibrowanie [pomiary],
konserwacja oprogramowania komputerowego, kontrola jakości,
miernictwo [pomiary], monitoring systemów komputerowych przy
użyciu dostępu zdalnego, opracowywanie projektów technicznych,
oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie techniczne, platforma
jako usługa [PaaS], prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi pro‑
duktami dla osób trzecich, programowanie komputerów, projekto‑
wanie oprogramowania komputerowego, projektowanie robotów,
projektowanie systemów komputerowych, projektowanie urządzeń,
przechowywanie danych elektronicznych, stylizacja [wzornictwo
przemysłowe], testowanie [kontrola] urządzeń pod kątem sprawno‑
ści, testowanie materiałów, udzielanie informacji naukowej i doradz‑
twa w zakresie robotyki i automatyki, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputero‑
wej, usługi doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej,
usługi inżynieryjne, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii in‑
formacyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informa‑
tyki, usługi szyfrowania danych, usługi świadczone przez laboratoria
naukowe, wynajem sprzętu do przetwarzania danych, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(111) 316853
(220) 2018 08 09
(210) 489230
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 24
(732) SAŁATA JERZY BIFORIA, Sandomierz, PL.
(540) Czarna Wdowa
(510), (511) 33 wódka, alkohole wysokoprocentowe, winogronowe
wino musujące, wino, wino alkoholizowane, brandy, gin, likiery, rum,
sake, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż internetowa al‑
koholu, alkoholu wysokoprocentowego, wódki, wina, rumu, likieru.
(111) 316854
(220) 2018 07 21
(210) 488494
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) RESEARCH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Inowrocław, PL.
(540) Exclusive Line Carbon
(510), (511) 11 instalacje do oczyszczania, odsalania i uzdatniania
wody, urządzenia do zmiękczania wody, urządzenia do uzdatniania
wody, filtry do wody, dystrybutory wody, jonizatory wody, instalacje
do oczyszczania wody, urządzenia do oczyszczania wody, instalacje
do odsalania, urządzenia do odsalania wody, instalacje do uzdatnia‑
nia wody, urządzenia do uzdatniania wody, instalacje do zmiękcza‑
nia wody, urządzenia do zmiękczania wody, instalacje do filtrowania
wody, urządzenia do filtrowania wody, instalacje do obróbki wody
w procesie osmozy, urządzenia do filtracji za pomocą osmozy odwró‑
conej [sprzęt do uzdatniania wody], instalacje jonowymienne, zmięk‑
czacze wody.
(111) 316855
(220) 2018 07 23
(210) 488567
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 03
(732) WYJĄTKOWE MIEJSCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Sensorysie
(510), (511) 25 ubrania, ubrania codzienne, ubrania dla dzieci,
odzież, nakrycia głowy, czapki, ubrania dla niemowląt, 28 gry, za‑
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bawki i akcesoria do zabawy, wyposażenie sal zabaw i placów za‑
baw i wesołych miasteczek, przyrządy na place zabaw, konstrukcje
do wspinania ze zjeżdżalnią jako urządzenia do zabawy dla dzieci,
41 usługi rozrywkowe dla dzieci, usługi edukacyjne świadczone dla
nauczycieli dzieci, szkolenia ruchowe dla dzieci, usługi edukacyjne
związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, udostępnia‑
nie obszarów rekreacyjnych w postaci placów zabaw dla dzieci, szko‑
lenia w zakresie kultury fizycznej dla dorosłych i dzieci, udostępnia‑
nie obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, usługi parków rozrywki,
organizacja rozrywki na imprezy urodzinowe, mobilne sale zabaw,
usługi rozwojowe i edukacyjne dla dzieci i niemowląt, usługi kultu‑
ralne dla dzieci i niemowląt.

(111) 316856
(220) 2018 06 07
(210) 486838
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 20
(732) SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO
‑KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA, Gdynia, PL.
(540) Pożyczka Zaratka
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 36 udzielanie pożyczek.
(111) 316857
(220) 2018 06 07
(210) 486839
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO
‑KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA, Gdynia, PL.
(540) Pożyczka Fit
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 29.01.03
(510), (511) 36 udzielanie pożyczek.
(111) 316858
(220) 2018 06 07
(210) 486842
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 20
(732) SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO
‑KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA, Gdynia, PL.
(540) Pożyczka Zaratka
(510), (511) 36 udzielanie pożyczek.
(111) 316859
(220) 2018 08 09
(210) 489224
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 24
(732) FLEXHR DORADZTWO PERSONALNE AGENCJA
ZATRUDNIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) HR W BIZNESIE
(540)

Kolor znaku: czerwony, fioletowy, różowy, biały
(531) 25.01.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, usłu‑
gi nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi online z zakresu
nawiązywania kontaktów zawodowych, usługi online z zakresu na‑
wiązywania kontaktów biznesowych, 41 konferencje (organizowanie
i prowadzenie-), organizowanie i prowadzenie konferencji związa‑
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nych z biznesem, edukacją, rekrutacją pracowników i zarządzaniem
zasobami ludzkimi, organizowanie i prowadzenie wykładów, usługi
w zakresie wykładów związane z umiejętnościami zarządzania pra‑
cownikami, kursy szkoleniowe, prowadzenie warsztatów [szkolenia],
szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, usługi szkoleniowe lub
edukacyjne w dziedzinie life coachingu, usługi wydawnicze i repor‑
terskie, usługi publikacji.

(111) 316860
(220) 2018 07 19
(210) 488445
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) CP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BEE CREATIVE
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usłu‑
gi w zakresie biznesu, zarządzania, administrowania i doradztwa do‑
tyczącego prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie
czynności biurowych, pomoc w prowadzeniu działalności gospodar‑
czej, 36 wynajem biur do coworkingu, wynajmowanie pomieszczeń
handlowych, usługowych oraz biurowych (nieruchomości), zarzą‑
dzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami,
dzierżawa nieruchomości.
(111) 316861
(220) 2018 06 07
(210) 486846
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 20
(732) SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO
‑KREDYTOWA IM. FRANCISZKA STEFCZYKA, Gdynia, PL.
(540) Pożyczka Fit
(510), (511) 36 udzielanie pożyczek.
(111) 316862
(220) 2018 06 08
(210) 486866
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 20
(732) STEFAŃSKA‑BOSZHARD KINGA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ROZETTE, Łowicz, PL.
(540) Rozette
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 05.05.20, 05.05.21,
01.01.05, 26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 16 papiery do pakowania, opakowania papierowe
i z tworzyw sztucznych, torby papierowe i z tworzyw sztucznych.
(111) 316863
(220) 2018 06 08
(210) 486867
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) EKO‑VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) JUICE&amp;ENERGY
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 316864
(220) 2018 06 08
(210) 486870
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) FHU WILMAT L. MATECKI A. WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Toruń, PL.
(540) FREE‑E
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 7 filtry powietrza do silników motocyklowych, rozruszni‑
ki nożne do motocykli, dynama do rowerów, 8 narzędzia ręczne do
naprawy pojazdów, podnośniki do motocykli obsługiwane ręcznie,
9 kaski motocyklowe, gogle dla motocyklistów, kaski ochronne dla
motocyklistów, artykuły odzieży ochronnej dla motocyklistów do
ochrony przed wypadkami lub urazami, kaski dla rowerzystów, kaski
ochronne dla rowerzystów, okulary dla rowerzystów, zamki rowe‑
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rowe (elektryczne), prędkościomierze rowerowe, 11 oświetlenie do
motocykli, światła do rowerów, 12 rowery, rowery elektryczne, moto‑
cykle, motorowery, części i akcesoria do motocykli, części i akcesoria
do motorowerów, części i akcesoria do rowerów, 25 buty motocyklo‑
we, rękawice motocyklowe, kurtki motocyklowe, stroje nieprzema‑
kalne dla motocyklistów, odzież skórzana dla motocyklistów, odzież
do jazdy na motocyklu, odzież dla rowerzystów, rękawiczki dla ro‑
werzystów, buty do jazdy na rowerze, 35 usługi handlu detalicznego
związane z akcesoriami do rowerów, 37 konserwacja, serwis i napra‑
wa rowerów, konserwacja, serwis i naprawa motocykli, konserwacja,
serwis i naprawa motorowerów.

(111) 316865
(220) 2018 06 08
(210) 486871
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 24
(732) EFCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) EAT FIT CATERING DIETETYCZNY EFCG
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.01, 11.01.05, 21.03.13
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack‑bary], kafeterie [bufety],
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i trans‑
portem, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi
restauracyjne.
(111) 316866
(220) 2018 06 19
(210) 487256
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 03
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) FENIREX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych.
(111) 316867
(220) 2018 06 05
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) ZIELIŃSKI RAFAŁ TERMWALL, Rzeszów, PL.
(540) Karpaty Zdrój
(540)

(210) 486739

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 06.01.01
(510), (511) 32 woda mineralna, woda stołowa, woda gazowana,
woda źródlana, napoje izotoniczne.
(111) 316868
(220) 2018 06 06
(210) 486796
(151) 2019 01 07
(441) 2018 07 23
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) Hialiq Spectrum
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do
pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów ko‑
smetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne,
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów per‑
fumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne,
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji
włosów, pomady do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia
zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpie‑
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li i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne
i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsło‑
necznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększa‑
jące, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do
depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.

(111) 316869
(220) 2018 06 08
(210) 486883
(151) 2019 01 09
(441) 2018 07 30
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) GOLD 24K TOTAL BENEFIT D 24K
(540)

(531) 27.07.01, 26.05.02, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do
pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów ko‑
smetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne,
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów per‑
fumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne,
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
żele pod prysznic, mydła, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji
włosów, pomady do celów kosmetycznych, środki do czyszczenia
zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej, sole do kąpie‑
li i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne
i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsło‑
necznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększa‑
jące, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do
depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.
(111) 316870
(220) 2018 06 11
(210) 486929
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 27
(732) WIELKOPOLSKA TELEWIZJA KABLOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) WTK
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.17, 27.05.23, 27.05.24, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.18,
29.01.12
(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, projektowanie ma‑
teriałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne przy wyko‑
rzystaniu 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, usługi marketingowe, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, reklamy online, publi‑
kowanie materiałów reklamowych online, reklama online za pośred‑
nictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, trans‑
krypcja wiadomości [prace biurowe], usługi public relations, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro‑
wanie działalnością gospodarczą, badania rynkowe, badania opinii
publicznej, informacja o działalności gospodarczej, uaktualnianie
materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie hote‑
lami, impresariat w działalności artystycznej, 38 telewizja kablowa
nadająca informacje, nadawanie telewizji kablowej, transmisja tele‑
wizji kablowych, usługi nadawania programów telewizji kablowej
i telewizji, nadawanie programów w telewizji, użytkowanie syste‑
mów telewizji kablowej, usługi transmisji strumieniowej w zakresie
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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, usłu‑
gi nadawania programów telewizyjnych, nadawanie programów
przez satelitę, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie
programów telewizyjnych i radiowych, transmisja programów radio‑
wych i telewizyjnych, emisja programów telewizyjnych i radiowych,
transmisja programów telewizyjnych drogą kablową, interaktywne
usługi nadawania programów i łączności, emitowanie i transmito‑
wanie programów telewizji kablowej, emisja programów telewizyj‑
nych za pośrednictwem Internetu, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych przez satelitę, nadawanie programów za pośrednic‑
twem globalnej sieci komputerowej, retransmisja programów te‑
lewizyjnych za pośrednictwem satelity pozaziemskiej, nadawanie
programów wizualnych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu,
usługi transmisji audiowizualnej, usługi łączności audiowizualnej,
transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej, przesyłanie in‑
formacji drogą online, łączność poprzez terminale komputerowe,
łączność telegraficzna, przesyłanie faksów, przesyłanie wiadomości,
zapewnianie dostępu do treści multimedialnych online, wypoży‑
czanie urządzeń do przesyłania wiadomości, wypożyczanie faksów,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie
urządzeń do przesyłania wiadomości, 41 usługi rozrywkowe tele‑
wizji przemysłowej, usługi związane z produkcją rozrywki w po‑
staci 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, produkcja programów
telewizyjnych na żywo do celów edukacyjnych, produkcja progra‑
mów telewizyjnych na żywo, produkcja tematycznych programów
telewizyjnych, udzielanie informacji dotyczących programów telewi‑
zyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, produkcja
i prezentacja programów radiowych, przygotowywanie programów
rozrywkowych do emisji, usługi w zakresie produkcji programów
radiowych, przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych
i radiowych, usługi programów informacyjnych dla radia lub telewi‑
zji, produkcja programów telewizyjnych na żywo w celach rozrywko‑
wych, rozrywka interaktywna online, usługi w zakresie publikowania
online, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie
informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, udostęp‑
nianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednic‑
twem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych
i online, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednic‑
twem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych
i online, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja],
usługi studia nagrań, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypoży‑
czanie filmów kinowych, wypożyczanie taśm wideo, publikowanie
książek, publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, 42 usługi w zakresie technologii informacyj‑
nych.

(111) 316871
(220) 2018 06 11
(210) 486934
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 27
(732) WIELKOPOLSKA TELEWIZJA KABLOWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) epoznan.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, niebieski, granatowy
(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.03, 26.13.25, 29.01.14
(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, projektowanie ma‑
teriałów reklamowych, usługi reklamowe i promocyjne przy wyko‑
rzystaniu 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, usługi marketingowe, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, reklamy online, publi‑
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kowanie materiałów reklamowych online, reklama online za pośred‑
nictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam dla osób
trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online w Internecie, trans‑
krypcja wiadomości [prace biurowe], usługi public relations, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro‑
wanie działalnością gospodarczą, badania rynkowe, badania opinii
publicznej, informacja o działalności gospodarczej, uaktualnianie
materiałów reklamowych, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie hote‑
lami, impresariat w działalności artystycznej, 38 interaktywne usługi
nadawania programów i łączności, emisja programów telewizyjnych
za pośrednictwem Internetu, nadawanie programów za pośrednic‑
twem globalnej sieci komputerowej, nadawanie programów wizual‑
nych i dźwiękowych za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji
audiowizualnej, usługi łączności audiowizualnej, transmisja informa‑
cji w dziedzinie audiowizualnej, przesyłanie informacji drogą online,
łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telegraficzna,
przesyłanie faksów, przesyłanie wiadomości, zapewnianie dostępu
do treści multimedialnych online, wypożyczanie urządzeń do przesy‑
łania wiadomości, wypożyczanie faksów, wypożyczanie modemów,
wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania
wiadomości, agencje informacyjne, udostępnianie internetowego
forum dyskusyjnego, transmisja danych przez Internet, transmisja
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej lub Internetu, zapewnianie dostępu do treści,
stron internetowych i portali, 41 przygotowywanie programów
rozrywkowych do emisji, usługi w zakresie produkcji programów
radiowych, przygotowywanie i realizacja programów telewizyjnych
i radiowych, usługi programów informacyjnych dla radia lub telewi‑
zji, rozrywka interaktywna online, usługi w zakresie publikowania
online, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie
informacji online związanych z mediami audiowizualnymi, udostęp‑
nianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednic‑
twem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych
i online, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednic‑
twem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych
i online, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [produkcja],
usługi studia nagrań, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypoży‑
czanie filmów kinowych, wypożyczanie taśm wideo, publikowanie
książek, publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie
nagrań dźwiękowych, usługi wydawnicze i reporterskie, elektronicz‑
na publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie,
pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, pro‑
gramowanie serwisów informacyjnych do transmisji przez Internet,
publikacja gazet elektronicznych online, publikacja treści redakcyj‑
nych stron dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci kompute‑
rowej, publikowanie elektroniczne, udostępnianie elektronicznych
publikacji on‑line, usługi prezenterów telewizyjnych i radiowych,
usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów rekla‑
mowych, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych, hosting
portali internetowych.

(111) 316872
(220) 2018 01 16
(210) 481195
(151) 2018 12 19
(441) 2018 07 30
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) SIEMA
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, słuchawki telefo‑
niczne, telefony przenośne, urządzenia do nadawania, przekazy‑
wania i odbioru w systemie telefonii komórkowej, aparaty do re‑
jestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia
do przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z kom‑
puterami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, programy
komputerowe, programy gier komputerowych, programy kompu‑
terowe antywirusowe, programy komputerowe nagrane, programy
sterujące komputerowe nagrane, oprogramowanie do gier, sprzęt
komputerowy do gier komputerowych działający z zewnętrznym
ekranem wyświetlającym, publikacje elektroniczne, audiobooki,
ebooki, czyste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i vi‑
deo, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów
komórkowych, nagrane płyty kompaktowe, płyty DVD i CD ROM,
nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizu‑
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alne, grafiki na tapetę jako oprogramowania, wygaszacze ekranu
jako oprogramowania, telewizory, zestawy kina domowego, kame‑
ry cyfrowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, urządzenia
do nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek,
komputery typu tablet, komputery przenośne, komputerowe urzą‑
dzenia peryferyjne, programy gier do domowych konsoli do gier
wideo, programy zapisane na obwodach elektronicznych i dyskach
CD‑ROM do podręcznych gier z wyświetlaczami ciekłokrystalicz‑
nymi, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzy‑
ka, treści audio, wideo i obrazy do pobrania, 35 reklama, organi‑
zacja kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na reklamy dla sprzedaży następujących towarów i usług: aparaty
telefoniczne systemu telefonii komórkowej, urządzenia do nada‑
wania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej,
38 usługi transmisji strumieniowej, usługi telekomunikacyjne, usłu‑
gi w zakresie telekomunikacji komórkowej oraz stacjonarnej, usłu‑
gi przesyłania i pobierania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu
przez portale telekomunikacyjne, usługi przesyłania i pobierania
danych, wiadomości, dźwięku i obrazu przez portale internetowe,
usługi w zakresie sieci telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu
Internetu, usługi pobierania wysyłania poczty elektronicznej, na‑
tychmiastowego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usług
przesyłania informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach
telekomunikacyjnych, usług informacyjne i doradcze dotyczące
którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, przesyłanie infor‑
macji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci
informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali
komputerowych, przesyłanie wiadomości, danych, głosu i obrazu
za pomocą przekazu satelitarnego, usługi przekazywania poczty
elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i te‑
lefonów komórkowych, udostępnianie połączeń z sieciami infor‑
matycznymi, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania
głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej,
satelitarnej, udostępnianie stron internetowych za pośrednictwem
telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu te‑
lefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za pośred‑
nictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów
informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych,
programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych
i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji
z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji telewizyjnej i ra‑
diowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi przekazu cy‑
frowego, organizowania systemów transmisyjnych dźwięku, obra‑
zu i sygnału cyfrowego, usługi komunikacyjne za pośrednictwem
przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowe‑
go, usługi przekazu telewizyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru
spośród wielu programów i inteligentnej automatycznej selekcji
programów które mają być nagrywane, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki i konkursów, usługi
umożliwiania dostępu do stron WWW za pośrednictwem przekazu
telewizyjnego poprzez interaktywny portal telewizyjny, wynajem
urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowe‑
go, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, usługi teleko‑
munikacyjne spersonalizowane‑w zakresie dostępu do treści infor‑
macyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abonen‑
ta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abonenta
do operatora w celu wyboru usług, uczestniczenia w grach, kon‑
kursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym
przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunika‑
cyjne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów
poprzez bezpośrednią komunikację z klientem, telewizja kablowa,
transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkowni‑
kom dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie
bezprzewodowe (usługi wireless broadcasting), usługi w zakresie
nadawania programów telewizyjnych świadczone online z sieci
komputerowej oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo
na żądanie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmo‑
wych i zbiorów obrazów w sieci internetowej i telekomunikacyjnej
oraz za pośrednictwem przekazu telewizyjnego, usługi nadawcze
dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi wideo na
życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputerowego, na‑
ziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści audio‑
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wizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi
dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych i multi‑
medialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na żąda‑
nie, wideotransmisja, transmisja głosu, danych, obrazów, sygnałów,
wiadomości i informacji, streaming treści audiowizualnych i multi‑
medialnych za pośrednictwem Internetu, przekazywanie i dostar‑
czanie treści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem
Internetu, usługi transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne
i doradcze dotyczące którychkolwiek z wyżej wymienionych usług,
usługi w zakresie telekomunikacji komórkowej.

(111) 316873
(220) 2018 06 04
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 20
(732) BIAŁOBRZESKI ROBERT, Wrząsowice, PL.
(540) a achti
(540)

(210) 486670

(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 25 czapki, szaliki, rękawiczki, opaski, pulowery, swetry,
apaszki, nakrycia głowy, wyroby dziewiarskie, bluzy, berety, kaszkie‑
ty, odzież sportowa, skarpetki, kostiumy, slipy kąpielowe.
(111) 316874
(220) 2018 06 04
(210) 486680
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 27
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) DESOLUX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sani‑
tarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów lecz‑
niczych.
(111) 316875
(220) 2018 06 05
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 24
(732) AUTO1 Group GmbH, Berlin, DE.
(540) AUTO1.com
(540)

(210) 486722

Kolor znaku: biały, niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.09
(510), (511) 9 programy i oprogramowania komputerowe na‑
grane na magnetycznych nośnikach danych do pobrania z ze‑
wnętrznych sieci komputerowych, mobilne aplikacje, 12 pojazdy,
pojazdy do użytku na lądzie, samochody, zasilane elektrycznie
pojazdy mechaniczne, 35 reklama (zwłaszcza reklama w Inter‑
necie), zarządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie
działalnością gospodarczą, dostarczanie komercyjnych usług
informacyjnych dla konsumentów przez Internet, zamówienia
kontraktów na konserwację i naprawy samochodów, w tym na
organizację kontraktów, usługi handlu detalicznego i usługi
sprzedaży hurtowej związane z pojazdami i akcesoriami samo‑
chodowymi, usługi handlu detalicznego i usługi hurtowe za po‑
średnictwem Internetu w odniesieniu do pojazdów i akcesoriów
samochodowych, udostępnianie rynku on‑line dla kupujących
i sprzedających pojazdy, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi fi‑
nansowe, sprawy monetarne, usługi finansowania, pośrednic‑
two ubezpieczeniowe, wyceny finansowe pojazdów, 37 usługi
stacji naprawy pojazdów, 38 usługi telekomunikacyjne świad‑
czone za pośrednictwem platform i portali internetowych, za‑
pewnianie dostępu do informacji w Internecie, strumieniowa
transmisja danych wideo przez Internet.
(111) 316876
(220) 2018 06 05
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 24
(732) AUTO1 Group GmbH, Berlin, DE.
(540) kupimytwojsamochod

(210) 486723
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(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02, 18.01.09, 18.01.19
(510), (511) 9 programy i oprogramowania komputerowe nagrane
na magnetycznych nośnikach danych do pobrania z zewnętrznych
sieci komputerowych, mobilne aplikacje, 12 pojazdy, pojazdy do
użytku na lądzie, samochody, zasilane elektrycznie pojazdy mecha‑
niczne, 35 reklama (zwłaszcza reklama w Internecie), zarządzanie
działalnością gospodarczą, administrowanie działalnością gospo‑
darczą, dostarczanie komercyjnych usług informacyjnych dla kon‑
sumentów przez Internet, zamówienia kontraktów na konserwację
i naprawy samochodów, w tym na organizację kontraktów, usługi
handlu detalicznego i usługi sprzedaży hurtowej związane z pojaz‑
dami i akcesoriami samochodowymi, usługi handlu detalicznego
i usługi hurtowe za pośrednictwem Internetu w odniesieniu do po‑
jazdów i akcesoriów samochodowych, udostępnianie rynku on‑line
dla kupujących i sprzedających pojazdy, 36 usługi ubezpieczeniowe,
usługi finansowe, sprawy monetarne, usługi finansowania, pośred‑
nictwo ubezpieczeniowe, wyceny finansowe pojazdów, 37 usługi
stacji naprawy pojazdów, 38 usługi telekomunikacyjne świadczone
za pośrednictwem platform i portali internetowych, zapewnianie
dostępu do informacji w Internecie, strumieniowa transmisja danych
wideo przez Internet.
(111) 316877
(220) 2007 02 12 K
(210) 486804
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 10
(732) A.I.A. AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE S.P.A., San Martino
Buon Albergo, IT.
(540) MONTORSI F. & F.
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób i dziczyzna, jaja.
(111) 316878
(220) 2018 06 06
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 27
(732) Six Continents Limited, Denham, GB.
(540) VOCO AN IHG HOTEL
(540)

(210) 486811

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 35 usługi zarządzania hotelem na rzecz osób trzecich,
usługi franchisingu dotyczące hoteli, mianowicie oferowanie po‑
mocy w zarządzaniu działalnością gospodarczą w zakładaniu i pro‑
wadzeniu hoteli, usługi doradztwa i konsultacji biznesowych w za‑
kresie zarządzania, prowadzenia i franchisingu dotyczącego hoteli,
43 usługi hotelarskie, usługi w zakresie tymczasowego zakwatero‑
wania, usługi barów i restauracji, usługi koktajlbarów, usługi w za‑
kresie rezerwacji miejsc w hotelach, usługi cateringowe w zakresie
dostarczania żywności i napojów, udostępnianie obiektów i sprzętu
na konferencje, spotkania, wystawy i imprezy ogólne.
(111) 316879
(220) 2018 06 06
(210) 486822
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 27
(732) Six Continents Limited, Denham, GB.
(540) VOCO AN IHG HOTEL
(510), (511) 35 usługi zarządzania hotelem na rzecz osób trzecich,
usługi franchisingu dotyczące hoteli, mianowicie oferowanie po‑
mocy w zarządzaniu działalnością gospodarczą w zakładaniu i pro‑
wadzeniu hoteli, usługi doradztwa i konsultacji biznesowych w za‑
kresie zarządzania, prowadzenia i franchisingu dotyczącego hoteli,
43 usługi hotelarskie, usługi w zakresie tymczasowego zakwatero‑
wania, usługi barów i restauracji, usługi koktajlbarów, usługi w za‑
kresie rezerwacji miejsc w hotelach, usługi cateringowe w zakresie
dostarczania żywności i napojów, udostępnianie obiektów i sprzętu
na konferencje, spotkania, wystawy i imprezy ogólne.
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(111) 316880
(220) 2018 06 15
(210) 487162
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 24
(732) H/2 Credit Manager LP, Stamford, US.
(540) H/2
(510), (511) 36 usługi finansowe, działalność finansowa, usługi zapew‑
niania finansów dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie inwestycji na
niepublicznym rynku kapitałowym, inwestycje kapitałowe, inwestycje
finansowe, usługi w zakresie inwestycji powierniczych, usługi inwesty‑
cyjne, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie aktywami, usługi badań
dotyczących finansów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
związane ze wszystkimi wyżej wymienionymi usługami.
(111) 316881
(220) 2016 04 04
(210) 454417
(151) 2019 01 08
(441) 2016 07 04
(732) GHELAMCO GP 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PL. EUROPEJSKI 1 SPÓŁKA
KOMANDYTOWO‑AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) WARSAW SPIRE
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, a miano‑
wicie: afisze, plakaty, aktówki‑artykuły biurowe, almanachy‑roczniki,
atlasy, bielizna stołowa papierowa, biuletyny informacyjne, bloki
‑artykuły papiernicze, bony wartościowe, broszury, chorągiewki pa‑
pierowe, czasopisma‑periodyki, etykiety nie z materiału tekstylnego,
gazety, kalendarze, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi,
koperty‑artykuły piśmienne, koperty na butelki z kartonu lub papieru,
książki, mapy geograficzne, materiały do pisania, materiały do ryso‑
wania, materiały drukowane, nalepki, naklejki
‑materiały piśmienne,
notatniki‑notesy, obrazy‑malarstwo, oprawione lub nie, obrazy i zdję‑
cia, okładki, obwoluty‑artykuły papiernicze, oprawy książek, papier
do pisania‑listowy, papier do zawijania, papier w arkuszach‑artykuły
piśmienne, podkładki na biurko, podręczniki‑książki, pudełka kartono‑
we lub papierowe, pudełka na pióra, ramki i stojaki do fotografii, sko‑
roszyty, skoroszyty do dokumentów, teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania‑artykuły papiernicze, teczki z notatnikiem i przyborami do
pisania‑zestawy, torby papierowe, torebki do pakowania‑koperty, wo‑
reczki z papieru lub tworzyw sztucznych, ulotki, wstążki papierowe, ze‑
szyty do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, druki, materiały intro‑
ligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub
domowych, materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do
pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i in‑
struktażowe z wyjątkiem przyrządów, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania nie ujęte w innych klasach, czcionki drukarskie, matryce
drukarskie, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy jako galanteria tekstylna,
odzież reklamowa, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, usługi me‑
nedżerskie, prowadzenie interesów osób trzecich, usługi badania rynku,
w tym w celach handlowych, promocja inwestycji w zakresie nierucho‑
mości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozryw‑
kowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowy‑
mi, kompleksowa oferta różnorodnych towarów z branży odzieżowej,
papierniczej, spożywczej oraz związanej z pamiątkami i upominkami
umożliwiająca nabywcom rozeznanie i zakup tych towarów, organizo‑
wanie aukcji, wernisaży, zarządzanie kolekcjami sztuki, zgrupowanie na
rzecz osób trzecich różnych towarów z branży odzieżowej, papierniczej,
spożywczej oraz związanej z pamiątkami i upominkami pozwalające
nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobran‑
żowym, galerii handlowej i supermarkecie, wynajmowanie kopiarek, do‑
bór personelu za pomocą testów, 36 ubezpieczenia, działalność finanso‑
wa, bankowość, majątek nieruchomy, ubezpieczenia, analizy finansowe,
doradztwo w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe, sprze‑
daż na kredyt, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w tym
kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi,
sprzedaż na raty, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami,
prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, emisja i obsługa bonów war‑
tościowych i kart kredytowych, usługi wyceny finansowej, prowadzenie
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rozliczeń finansowych transakcji w tym związanych z najmem, kupnem
lub sprzedażą nieruchomości, sponsorowanie finansowe, wycena dzieł
sztuki, przyjmowanie przedmiotów w depozyt, pośrednictwo ubezpie‑
czeniowe, badania rynku nieruchomości, prowadzenie punktów wyko‑
nujących operacje bankowe, prowadzenie punktów wyceny biżuterii,
prowadzenie kantorów wymiany walut, 37 usługi budowlane, naprawy
betonu, naprawy elementów betonowych, usługi instalacyjne, usługi
budowlane, montaż i naprawy budynków i budowli, naprawa i czysz‑
czenie pojazdów w stacjach obsługi, informacja budowlana, sprzątanie
budynków, usługi punktów pralniczych, instalowanie, konserwacja i na‑
prawy komputerów, konstruowanie pawilonów handlowych i sklepów,
budowa i naprawy obiektów magazynowych, instalacja, konserwacja
i naprawy maszyn, montaż rusztowań, mycie okien, instalowanie i na‑
prawy instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, naprawa
i wymiana opon samochodowych, instalowanie i naprawy urządzeń
przeciwpożarowych i antywłamaniowych, instalowanie i naprawy urzą‑
dzeń łączności w tym telefonów, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka,
działalność sportowa i kulturalna, usługi klubów fitness, klubów gier
komputerowych, kręgielni, sal kinowych, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie loterii, organizowanie zawodów sporto‑
wych, wypożyczanie nagrań filmowych i dźwiękowych, organizowanie
i prowadzenie dyskotek, organizowanie festiwali sztuki w tym festiwali
filmowych, usługi klubów sportowych, organizowanie konkursów roz‑
rywkowych, usługi lunaparków, kultura fizyczna, organizowanie konkur‑
sów piękności, muzea, planowanie przyjęć, informacja o wypoczynku,
organizowanie wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego, filmo‑
wanie, reportaże fotograficzne, wypożyczanie konstrukcji przenośnych
w postaci namiotów, podestów i estrad, 42 badania oraz usługi,-nauko‑
we i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, budowa i analizy systemów komputerowych, badanie
i udoskonalanie nowych produktów, dekoracja wnętrz, odpłatne udo‑
stępnianie komputerowych baz danych, wypożyczanie komputerów,
konserwacja oprogramowania komputerów, usługi grafiki artystycznej,
identyfikacja dzieł sztuki, projektowanie budowlane, 43 usługi zaopa‑
trzenia w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, dostarczanie
potraw i napojów, usługi barów, restauracji, kafeterii, fast‑foodów, wy‑
najmowanie dystrybutorów automatycznych, opieka nad dziećmi, za‑
łatwianie formalności związanych z tymczasowym zakwaterowaniem,
44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny
i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnic‑
twem i leśnictwem, 45 opieka prawna, administrowanie prawami autor‑
skimi w zakresie dzieł sztuki, informacja o modzie.

(111) 316882
(220) 2018 06 15
(210) 487165
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 24
(732) H/2 Credit Manager LP, Stamford, US.
(540) H/2 CAPITAL PARTNERS
(510), (511) 36 usługi finansowe, działalność finansowa, usługi za‑
pewniania finansów dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie inwestycji
na niepublicznym rynku kapitałowym, inwestycje kapitałowe, inwe‑
stycje finansowe, usługi w zakresie inwestycji powierniczych, usłu‑
gi inwestycyjne, zarządzanie inwestycjami, zarządzanie aktywami,
usługi badań dotyczących finansów, usługi informacyjne, doradcze
i konsultacyjne związane ze wszystkimi wyżej wymienionymi usłu‑
gami.
(111) 316883
(220) 2017 02 03
(210) 467076
(151) 2019 01 02
(441) 2018 09 10
(732) INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADING AND
PRODUCTION AFAMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(531) 26.13.25, 01.15.15

Nr 4/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(510), (511) 30 chleb pita jasny, chleb pita ciemny (razowy), ciastka
arabskie na bazie orzechów (orzechy włoskie, pistacja, migdały, ner‑
kowca, orzechy ziemne), ciasto na bazie orzechów (orzechy włoskie,
pistacja, migdały, nerkowca, orzechy ziemne), babeczki, babeczki
(ciasto) płaskie, babki nasycane syropem, z aromatem rumowym [Sa‑
varin], babki Panettone, bagietki, chleb o niskiej zawartości soli, chleb
i bułki, chleb bezdrożdżowy, chleb bezglutenowy, chleb w kształcie
placków, chleb wielozbożowy, chleb słodowy, ciasta drożdżowe z na‑
dzieniem z owoców, ciastka z daktylami (dates), ciasta [słodkie lub
słone], ciasta z bakaliami, ciasta z melasą, ciasteczka, ciastka, ciastka
migdałowe, ciasto biszkoptowe, ciastka zbożowe do spożycia przez
ludzi, ciasto kruche, ciasto migdałowe, ciasto na bazie jaj, ciasto na
biszkopty, ciasto na słodkie wypieki, herbatniki, przekąski w postaci
ciast owocowych, słodycze zawierające owoce, smażone ciasteczka
plecione, smażone ciasteczka, wyroby cukiernicze na bazie migda‑
łów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych.

(111) 316884
(220) 2017 12 08
(210) 479895
(151) 2018 05 29
(441) 2018 02 12
(732) ENGAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, PL.
(540) Viaduct Hotel
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi, kawiarnie, kafeterie, restaura‑
cje, puby, usługi barów kawowych, usługi barów piwnych, zapew‑
nianie i oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach
i barach, rezerwowanie miejsc w hotelach, usługi hotelowe, usługi
restauracji hotelowych, hotelowe usługi cateringowe, obsługa ga‑
stronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, or‑
ganizowanie przyjęć weselnych, wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 316885
(220) 2017 12 19
(210) 480299
(151) 2018 11 22
(441) 2018 07 30
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK.
(540) CiACHO 3 GÓRALKI smak kakaowy TRZY CIASTKA
ZANURZONE W PRZYJEMNOŚCI
(540)
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(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, szary, żółty, czerwony,
pomarańczowy
(531) 02.09.12, 08.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, krakersy, wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, ciasteczka, tarty i her‑
batniki, słodycze o smaku owocowym, słodycze zawierające owoce,
słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane, cukierki, batoniki
i wafle, pierniki, biszkopty, wyroby cukiernicze do ozdabiania cho‑
inek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, batoniki musli, ba‑
tony na bazie pszenicy, artykuły spożywcze ze zbóż.
(111) 316887
(220) 2017 12 19
(210) 480302
(151) 2018 11 21
(441) 2018 07 30
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK.
(540) ORYGINAŁ GÓRALKI orzechowe TRADYCYJNY WAFELEK
KREMEM PRZEKŁADANY
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, jasnobrązowy, czarny, czerwony,
szary
(531) 08.01.09, 02.09.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, krakersy, wypieki,
wyroby cukiernicze, czekolada i desery, ciasta, ciasteczka, tarty i her‑
batniki, słodycze o smaku owocowym, słodycze zawierające owoce,
słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane, cukierki, batoniki
i wafle, pierniki, biszkopty, wyroby cukiernicze do ozdabiania cho‑
inek, jadalne ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe,
wyroby cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, batoniki musli, ba‑
tony na bazie pszenicy, artykuły spożywcze ze zbóż.

Kolor znaku: biały, brązowy, czerwony, czarny, szary, zielony,
żółty, pomarańczowy, jasnozielony
(531) 05.07.06, 08.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki, wyroby
cukiernicze, ciasteczka, słodycze o smaku owocowym, słodycze za‑
wierające owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane,
wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na
choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe, wyroby cukiernicze na
bazie migdałów, słodycze, artykuły spożywcze ze zbóż.

(111) 316886
(220) 2017 12 19
(210) 480300
(151) 2018 11 22
(441) 2018 07 30
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK.
(540) CiACHO 3 GÓRALKI smak maślany TRZY CIASTKA ZANURZONE
W PRZYJEMNOŚCI

(111) 316888
(220) 2017 12 19
(210) 480305
(151) 2018 11 22
(441) 2018 07 30
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK.
(540) ORYGiNAŁ GÓRALKI nugatowe TRADYCYJNY WAFELEK
KREMEM PRZEKŁADANY
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Nr 4/2019

(540)

(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czerwony, czarny, ciemnobrązowy,
jasnobrązowy, żółty, szary, ciemnoczerwony
(531) 05.07.06, 27.05.01, 29.01.15, 08.01.09
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki, wyroby
cukiernicze, ciasteczka, słodycze o smaku owocowym, słodycze za‑
wierające owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane,
wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na
choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe, wyroby cukiernicze na
bazie migdałów, słodycze, artykuły spożywcze ze zbóż.

Kolor znaku: biały, brązowy, czerwony, szary, żółty, czarny
(531) 05.07.06, 29.01.15, 08.01.09, 27.05.01
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki, wyroby
cukiernicze, ciasteczka, słodycze o smaku owocowym, słodycze
zawierające owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze nadzie‑
wane, wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne
ozdoby na choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe, wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, słodycze, artykuły spożywcze ze
zbóż.

(111) 316889
(220) 2017 12 19
(210) 480306
(151) 2018 11 22
(441) 2018 07 30
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK.
(540) ORYGiNAŁ GÓRALKI mleczne TRADYCYJNY WAFELEK
KREMEM PRZEKŁADANY
(540)

(111) 316891
(220) 2017 12 19
(210) 480310
(151) 2018 11 22
(441) 2018 07 30
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK.
(540) ORYGINAŁ GÓRALKI z czekoladą TRADYCYJNY WAFELEK
KREMEM PRZEKŁADANY
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnobrązowy, czarny, czerwony,
jasnoniebieski, niebieski, szary, żółty
(531) 11.03.04, 11.03.14, 08.01.09, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki, wyroby
cukiernicze, ciasteczka, słodycze o smaku owocowym, słodycze za‑
wierające owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane,
wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na
choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe, wyroby cukiernicze na
bazie migdałów, słodycze, artykuły spożywcze ze zbóż.

Kolor znaku: czerwony, szary, brązowy, biały, żółty
(531) 08.01.09, 08.01.20, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 ciasto o przedłużonej trwałości, wypieki, wyroby
cukiernicze, ciasteczka, słodycze o smaku owocowym, słodycze za‑
wierające owoce, słodycze wykonane z cukru, słodycze nadziewane,
wafle, wyroby cukiernicze do ozdabiania choinek, jadalne ozdoby na
choinki, wafle czekoladowe, rurki waflowe, wyroby cukiernicze na
bazie migdałów, słodycze, artykuły spożywcze ze zbóż.

(111) 316890
(220) 2017 12 19
(210) 480307
(151) 2018 11 22
(441) 2018 07 30
(732) I.D.C. Holding, a.s., Bratysława, SK.
(540) ORYGiNAŁ GÓRALKI kokosowe TRADYCYJNY WAFELEK
KREMEM PRZEKŁADANY

(111) 316892
(220) 2018 05 14
(210) 485914
(151) 2018 11 08
(441) 2018 07 23
(732) LIBERDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.; EXACTUS EWA MASTALERZ,
MAREK WIKTOROWSKI SPÓŁKA JAWNA, Łódź, PL.
(540) osteokonfrontacje

Nr 4/2019
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(540)

Kolor znaku: różowy, fioletowy, biały
(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa prowadzenia i zarządza‑
nia działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych i promocyjnych, pomoc i organizacja w działalno‑
ści gospodarczej, organizowanie wystaw, targów i pokazów towarów
w celach handlowych i reklamowych, organizacja wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, imprez biznesowych, informacja
i doradztwo handlowe, prowadzenia i zarządzania działalnością go‑
spodarczą, marketing, informacja handlowa, doradztwo w zakresie
pośrednictwa w zawieraniu transakcji handlowych, 41 usługi orga‑
nizowania, prowadzenia i obsługi konferencji, kongresów, zjazdów,
sympozjów, szkoleń, kursów, seminariów, imprez edukacyjnych,
organizowanie wystaw medycznych i edukacyjnych, kursy kore‑
spondencyjne, kształcenie dorosłych, nauczanie i kształcenie prak‑
tyczne, edukacja, informacja o edukacji, kluby promujące zdrowy
styl życia, kluby zdrowia, e‑learning, organizowanie akcji i imprez
dobroczynnych, kulturalno ‑ oświatowych, 44 fizykoterapia, fizjote‑
rapia, hydroterapia, laseroterapia, kliniki medyczne, lecznice, salo‑
ny odnowy biologicznej, kliniki i usługi rehabilitacyjne, medycyna
niekonwencjonalna‑leczenie niekonwencjonalnymi metodami, aku‑
punktura, odnowa medyczna, hydromasaże, krioterapia, spa, opieka
zdrowotna, konsultacje medyczne, usługi poprawiania kondycji, do‑
radztwo w sprawie zdrowego stylu życia.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 316893
(220) 2018 06 20
(210) 487326
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 24
(732) NARODOWY STARY TEATR IM. HELENY MODRZEJEWSKIEJ
W KRAKOWIE, Kraków, PL.
(540) STARY TEATR KRAKÓW
(540)

(531) 02.01.01, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje, broszury, czasopisma, gazety, druki, afi‑
sze, plakaty, kalendarze, fotografie, książki, almanachy, periodyki,
prospekty, katalogi, reprodukcje graficzne, ulotki, akwarele, rysunki,
karty pocztówkowe, karty okolicznościowe, koperty, bilety, blan‑
kiety, etykiety z papieru lub kartonu, kartki z życzeniami, materiały
piśmienne, notatniki‑notesy, bloczki do notowania, okładki, obwo‑
luty jako artykuły papiernicze, papier do pisania‑listowy, drukowa‑
ne materiały opakowaniowe z papieru, skoroszyty, tablice ogłosze‑
niowe z kartonu lub papieru, teczki z notatnikiem i przyborami do
pisania‑artykuły papiernicze, torby papierowe, torebki do pakowa‑
nia z papieru, transparenty z papieru, zakładki do książek, zakładki
do stron, zeszyty do pisania lub rysowania, pudełka tekturowe do
prezentów, 35 reklama, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i promocyjnych, reklama internetowa, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników reklamowych,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, zarządzanie profesjonalną
działalnością artystyczną, usługi impresariów w działalność arty‑
stycznej, usługi modelek i modeli w zakresie promocji sprzedaży
i reklamy, promocja i reklama imprez artystyczno‑rozrywkowych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pro‑
mocja sprzedaży dla osób trzecich w zakresie działalności filmowej,
telewizyjnej, teatralnej, estradowej, plastycznej i literackiej, usługi re‑
klamowe i marketingowe świadczone za pomocą mediów społecz‑
nościowych, rozpowszechnianie reklam i materiałów reklamowych
za pośrednictwem internetowych sieci komunikacyjnych, 41 naucza‑
nie, kształcenie, rozrywka, działalność kulturalna, usługi w zakresie
prowadzenia teatru, usługi artystów teatralnych, usługi teatralne, or‑
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ganizowanie i prowadzenie koncertów, produkcja przedstawień te‑
atralnych, realizacja przedstawień teatralnych, wystawianie spektakli
teatralnych i muzycznych, rezerwacja miejsc na spektakle, obsługa
sal kinowych i teatralnych, pisanie scenariuszy imprez artystycznych,
usługi studia nagrań, studia filmowe, produkcja filmów, nagrywa‑
nia filmów na taśmach wideo, usługi reporterskie, fotoreportaże,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo,
publikowanie książek, wydawnictwa, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, publikacje elektroniczne on‑line, mikrowydawnic‑
twa, udostępnianie filmów on‑line, udostępnianie baz danych on
‑line, edukacja w dziedzinie filmu, telewizji, estrady, sztuk scenicz‑
nych i plastycznych oraz literatury, organizowanie i prowadzenie
pracowni specjalistycznych, organizowanie i obsługa kongresów,
konferencji, zjazdów, organizowanie i obsługa wystaw i konkursów,
organizowanie balów i przyjęć, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
wypożyczanie filmów kinematograficznych, wypożyczanie dekoracji
teatralnych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej do dekoracji te‑
atralnych lub do studiów telewizyjnych, biura rezerwacji biletów, or‑
ganizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizacja i prezen‑
tacja przedstawień na żywo, informacja o imprezach rozrywkowych
i kulturalnych, reżyserowanie sztuk.

(111) 316894
(220) 2018 06 20
(210) 487338
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 03
(732) PRESS GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Nowa Wieś, PL.
(540) 3D SHAPE
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, szary
(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, szkło okienne dla
budownictwa, szkło budowlane, szkło izolacyjne dla budownictwa,
okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okna witra‑
żowe, szklarnie przenośne niemetalowe, niemetalowe konstrukcje
szklarni, konstrukcje budowlane niemetalowe, niemetalowe ma‑
teriały na pokrycia dachowe, ramy okienne niemetalowe, ościeżni‑
ce drzwiowe niemetalowe, futryny drzwiowe niemetalowe, płyty
drzwiowe niemetalowe, bramy niemetalowe, budynki niemetalowe
przenośne, pokrycia dachowe niemetalowe, drewno budowlane,
materiały do budowy i pokryć dróg, drzwi niemetalowe, okna nie‑
metalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
profile niemetalowe dla budownictwa, kątowniki niemetalowe, okry‑
cia niemetalowe dla budownictwa, schody niemetalowe, sztuczny
kamień, ścianki działowe niemetalowe, ekrany przeciwhałasowe
wykonane ze szkła, bariery, niemetalowe, 21 włókno szklane inne
niż do izolacji lub użytku włókienniczego, wyroby szklane malowa‑
ne, szkło jako naczynia, szkło mleczne, szkło na szyby do pojazdów
jako półprodukty, szkło płaskie walcowane jako materiał surowy,
nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło z wyjątkiem szkła sto‑
sowanego w budownictwie, szkło sproszkowane do dekoracji, szkło
emaliowane, szkło z cienkimi przewodnikami elektrycznymi, kryształ
jako wyroby szklane, wata szklana inna niż do izolacji, szkło ozdobne,
40 usługi obróbki materiałów, usługi obróbki szkła, dmuchanie szkła,
szlifowanie szkła, ścieranie, barwienie szyb poprzez pokrywanie ich
powierzchni, barwienie szkła, łączenie materiałów na zamówienie
dla osób trzecich, trawienie szkła‑wytrawianie, polerowanie szkła,
usługi malowania szkła, hartowanie szkła, cieplna obróbka szkła.
(111) 316895
(220) 2018 06 21
(210) 487370
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 24
(732) FUNDACJA PRO MUSICA VIVA, Warszawa, PL.
(540) CAPPELLA CORALE VARSAVIANA
(510), (511) 9 nagrane kasety magnetofonowe, nagrane taśmy wi‑
deo, nagrane taśmy muzyczne, nagrane dyski kompaktowe, wstęp‑
nie nagrane kasety, wstępnie nagrane filmy, nagrane dyski wideo,
nagrane płyty VCD, nagrane płyty DVD, nagrane dyski laserowe,
płyty [nagrania dźwiękowe], muzyczne nagrania wideo, muzycz‑
ne nagrania dźwiękowe, pobieralne nagrania dźwiękowe, nagrane
taśmy dźwiękowe z nagraniami muzycznymi, nagrane płyty DVD
z nagraniami muzycznymi, nagrane kasety wideo z nagraniami mu‑
zycznymi, nagrane taśmy wideo z nagraniami muzycznymi, taśmy
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z nagraniami, płyty nagrane z dźwiękiem, wstępnie nagrane taśmy
audio, wstępnie nagrane taśmy video, wstępnie nagrane kasety wi‑
deo, wstępnie nagrane filmy kinematograficzne, wstępnie nagrane
dyski kompaktowe, płyty nagrane z obrazami, wstępnie nagrane
filmy kinowe, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane płyty
CD ROM, nagrane płyty CD‑i, nagrane taśmy audio nie muzyczne,
muzyczne nagrania na taśmach, nagrania muzyczne na taśmach, na‑
grania audio i wideo, taśmy zawierające nagrania audio, nagrania wi‑
deo z muzyką, nagrania wideo z filmami, nagrania wideo do pobra‑
nia, taśmy z nagraniami muzyki, nagrane płyty kompaktowe [płyty
CD], nagrane płyty DVD z ćwiczeniami, nagrane cyfrowe taśmy audio
[DAT], nagrane kasety wideo z kreskówkami, nagrane płyty kompak‑
towe z muzyką, muzyczne nagrania dźwiękowe do pobrania, nagra‑
nia muzyczne w formie dysków, nagrania muzyczne w postaci płyt,
chipy zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe, magnetyczne
nośniki danych, płyty do nagrań, nagrania wideo z muzyką, po po‑
brania, taśmy wideo z nagranymi filmami rysunkowymi, płyty wideo
z nagranymi filmami animowanymi, 41 koncerty muzyczne, usługi
koncertów śpiewu, usługi koncertów muzycznych, koncerty muzycz‑
ne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, koncerty
muzyczne za pośrednictwem telewizji, występy muzyczne na żywo,
realizacja nagrań fonograficznych, realizacja nagrań audiowizual‑
nych, usługi w zakresie nagrań audio i wideo, nagrywanie taśm wi‑
deo, nagrywanie na taśmach wideo.

(111) 316896
(220) 2018 06 21
(210) 487408
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 27
(732) WYDRO JAN LOCK‑TEL, Bochnia, PL.
(540) FUNNY CASE
(510), (511) 9 osłony na telefony komórkowe, 35 detaliczny handel
akcesoriami dla telefonów komórkowych, 40 usługi drukowania
‑introligatorstwo.
(111) 316897
(220) 2018 06 25
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) GEO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Imielin, PL.
(540) GEO POLSKA
(540)

(210) 487479

Kolor znaku: czarny, jasnozielony, szary, zielony
(531) 05.03.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi importowo‑eksportowe, usługi pośrednictwa
handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowa‑
dzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach oraz za pośrednic‑
twem strony internetowej towarów takich jak: produkty dla ogrod‑
nictwa i szkółkarstwa, folie ogrodnicze, folia bąbelkowa, listwy do
mocowania folii, systemy mocowania i pompowania foli, systemy
mocowania siatek, taśmy do naprawy folii, maty, siatki cieniujące,
tkaniny do głuszenia chwastów, sznurek ogrodniczy i rolniczy, ręczne
i elektryczne napędy do budowy wietrzników, wietrzniki tunelowe
i szklarniowe, części i elementy do budowy wietrzników, wentylatory
i nawilżacze do obiektów ogrodniczych i rolniczych, tunele foliowe,
elementy i części konstrukcji obiektów ogrodniczych, zbiorniki re‑
tencyjne, karbowane węże grzewcze, usługi w zakresie marketingu
i prezentacji, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materia‑
łów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów,
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo
i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go‑
spodarczej, 42 prace badawczo‑rozwojowe w dziedzinie nauk tech‑
nicznych dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych,
projektowanie obiektów ogrodniczych, badania techniczne i eks‑
pertyzy inżynieryjne w zakresie obiektów ogrodniczych, kontrola
jakości, testowanie materiałów, wzornictwo przemysłowe, doradz‑
two techniczne i technologiczne w zakresie budowy i modernizacji
obiektów ogrodniczych, doradztwo w zakresie ochrony środowiska.
(111) 316898
(151) 2019 01 03

(220) 2018 06 25
(441) 2018 09 10

(210) 487490
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(732) KWIECIEŃ ROBERT ENGER, Miechów, PL.
(540) enger
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 klamki do drzwi metalowe, 20 klamki do drzwi nieme‑
talowe.
(111) 316899
(220) 2018 06 25
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) GRUCZEK RENATA, Wołomin, PL.
(540) CELMA
(540)

(210) 487481

Kolor znaku: ciemnogranatowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 7 narzędzia o napędzie elektrycznym lub pneumatycz‑
nym: wiertarki, wiertarki udarowe, wkrętarki, wiertarko‑wkrętarki,
wiertarko‑wkrętarki udarowe, wkrętaki, szlifierki, szlifierki kątowe,
szlifierki proste, szlifierki do pracy na mokro, szlifierki do kamienia,
szlifierki do betonu, szlifierki do płaszczyzn, strugarki wzdłużne, dłu‑
townice łańcuszkowe, bezsznurowe narzędzia o napędzie elektrycz‑
nym, przycinarki do żywopłotów, narzędzia pneumatyczne, pneu‑
matyczne wkrętaki, pneumatyczne narzędzia do wbijania gwoździ,
sprężarki powietrzne, przenośne źródła energii elektrycznej z napę‑
dem spalinowym, agregaty prądotwórcze, bruzdownice, gwintowni‑
ce, gwoździarki, opalarki, zacieraczki, zakrętarki, giętarki, zaciskarki,
zszywacze, mini‑szlifierki, szlifierki tarczowe, szlifierki stołowe, szli‑
fierki taśmowe, szlifierki do drewna, polerki, młoty, młoty udarowe,
młoto‑wiertarki, młoty wyburzeniowe, młoty obrotowe, równiarki
do betonu, piły tarczowe, piły łańcuchowe, piły taśmowe, pilarki,
przecinarki, obcinarki, okrawarki, nożyce, nożyce wibracyjne, stru‑
garki, wyrzynarki, grzebietnice, frezarki, frezy kształtowe, ostrzałki
narządzi, mieszarki, mieszalniki, mieszarki do płynów, kruszarki, skro‑
baki, klucze udarowe, dmuchawy, odkurzacze, maszyny do obróbki
drewna, 8 narzędzia i przyrządy ręcznie sterowane, przecinarki, przy‑
rządy do cięcia, ściernice, wiertła, tarcze tnące, tarcze szlifierskie, tar‑
cze ścierne, tarcze do polerowania, brzeszczoty, frezy, gwintownice,
grzechotki, kamienie ścierne, kamienie szlifierskie, klucze, mieszadła,
młotki, narzędzia ścierne, piły, podnośniki.
(111) 316900
(220) 2018 06 25
(210) 487497
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) KRAJEWSKA TURYCZYN KATARZYNA, Rumia, PL.
(540) WYSOKA SZPILKA
(540)

(531) 09.09.05, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygoto‑
wanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy],
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie konkursów piękności, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, planowanie przy‑
jęć [rozrywka], redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe],
studia filmowe (fotograficzne), usługi pokazów filmowych (fotogra‑
ficznych), usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi w zakresie
opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], organizowanie i prowadzenie kon‑
ferencji, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, publi‑
kowanie książek, publikowanie on‑line elektronicznych książek i cza‑
sopism, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi
klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi reporterskie, wystawianie
spektakli na żywo, organizowanie konkursów [edukacja lub rozryw‑
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ka], 42 projektowanie mody, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, usługi graficzne, doradztwo w zakresie projek‑
towania stron internetowych, hosting stron internetowych, tworze‑
nie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich.

(111) 316901
(220) 2018 06 25
(210) 487510
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) Faktoria win a la carte
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i stoisk z winem, usługi handlu
detalicznego, hurtowego, w tym on‑line winem, usługi reklamowe,
usługi marketingowe, informacje handlowe i porady udzielane kon‑
sumentom, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowa‑
nie działalnością gospodarczą, prace biurowe.
(111) 316902
(220) 2018 06 25
(210) 487512
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) S‑LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ,
Mirków, PL.
(540) POLSKI producent leków
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.01.01, 26.01.16
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty medyczne i wete‑
rynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żyw‑
ność i substancje dostosowane do użytku leczniczego lub weteryna‑
ryjnego, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt,
plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, środki przeciwbó‑
lowe, antybiotyki, antyseptyki, balsamy do użytku medycznego, pre‑
paraty diagnostyczne, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, alkohol
leczniczy, zioła lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, apteczki
przenośne z wyposażeniem, środki przeciw pasożytom, preparaty far‑
maceutyczne do pielęgnacji skóry, roztwory do szkieł kontaktowych,
preparaty do sterylizacji, sterydy, czopki, tkaniny chirurgiczne, szcze‑
pionki, preparaty witaminowe, wyroby medyczne zawarte w tej klasie,
chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, leki wzmacniające,
10 aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologicz‑
ne i weterynaryjne, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania
stosowane w chirurgii, artykuły antykoncepcyjne, aparatura diagno‑
styczna do celów medycznych, zestawy do irygacji, termometry do
celów medycznych, części, wyposażenie i akcesoria do uprzednio wy‑
mienionych towarów, urządzenia, narzędzia i przybory chirurgiczne
i do leczenia ran, 44 usługi medyczne, usługi weterynaryjne, opieka
w zakresie higieny i urody ludzi lub zwierząt, usługi medycyny alterna‑
tywnej, usługi doradcze w zakresie zdrowia, udostępnianie informacji
w zakresie żywienia, usługi klinik medycznych, pomoc medyczna, po‑
rady w zakresie farmakologii, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie
opieki zdrowotnej dla ludzi, usługi farmaceutyczne, usługi dentystycz‑
ne, usługi optyczne.
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(540) alpix Specjalistyczne Prace Wysokościowe
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, biały, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 35 reklama‑montaże, demontaże, konserwacja, dekora‑
cje sklepowe, wykorzystanie technik dostępu linowego, 37 czyszcze‑
nie, budowa, malowanie, uszczelnianie, izolacje, renowacje, naprawy
i konserwacja dachów, mycie, czyszczenie, montaż rusztowań, de‑
montaże, wykorzystanie technik dostępu linowego.
(111) 316905
(220) 2018 06 26
(210) 487547
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Osiedle Tercet
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakre‑
sie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w za‑
kresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności
gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w za‑
kresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w za‑
kresie instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi
w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych
w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń go‑
spodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projek‑
towania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi de‑
koratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkal‑
nych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa.

(111) 316903
(220) 2018 06 26
(210) 487535
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) HAUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) VISCORT
(510), (511) 5 suplementy diety, 10 wyroby medyczne.

(111) 316906
(220) 2018 06 26
(210) 487549
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Tercet
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakre‑
sie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w za‑
kresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności
gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w za‑
kresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w za‑
kresie instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi
w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych
w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń go‑
spodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projek‑
towania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi de‑
koratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkal‑
nych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa.

(111) 316904
(220) 2018 06 26
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 13
(732) KRZYMOWSKI MARIUSZ, Warszawa, PL.

(111) 316907
(220) 2018 06 27
(210) 487586
(151) 2019 01 10
(441) 2018 08 20
(732) WIECZOREK ANNA BINGOEDU‑TIME, Warszawa, PL.

(210) 487542
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(540) B BingoBoy
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, jasnożołty, biały, czarny
(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 materiały służące do nauki języka angielskiego w po‑
staci publikacji elektronicznych nagranych na nośnikach danych,
programy komputerowe nagrane na nośnikach danych lub nadają‑
ce się do pobrania z Internetu, gry komputerowe, gry elektronicz‑
ne, gry interaktywne, gry z cyfrowymi funkcjami audio i video, gry
multimedialne, gry wirtualne, w tym: interaktywne gry edukacyj‑
ne, gry nagrane na nośnikach danych lub nadające się do pobrania
z Internetu, gry przystosowane do użytku z komputerami lub od‑
biornikami telewizyjnymi, programy komputerowe do obsługi gier,
elektryczne i elektroniczne urządzenia do obsługi gier, domowe
gry video i akcesoria do domowych gier video, elektroniczne, ma‑
gnetyczne, magneto‑optyczne i optyczne nośniki dźwięku, obrazu
i danych, aplikacje edukacyjne do pobrania, 16 nadruki, naklejki na
samochody, naklejki [kalkomanie], nalepki, naklejki [materiały pi‑
śmienne], materiały drukowane o charakterze edukacyjnym, służą‑
ce do nauki języków obcych, w szczególności podręczniki i zeszyty
ćwiczeń, materiały szkoleniowe i instruktażowe, instrukcje na nośni‑
kach papierowych dotyczące korzystania z gier, publikacje drukowa‑
ne, książki, czasopisma, katalogi, broszury informacyjne, prospekty,
ulotki, kalendarze, albumy, almanachy, afisze i plakaty, drukowane
rozkłady godzinowe, diagramy, rysunki, fotografie, obrazy, przezro‑
cza, odbitki i reprodukcje graficzne, zakładki do książek, karty pocz‑
towe, etykiety, torby i torebki kartonowe i papierowe, opakowania
wykonane z papieru, tektury i tworzyw sztucznych, pudła i pudełka
kartonowe i papierowe, chorągiewki papierowe, statuetki z papie‑
ru typu mache, szyldy i tablice ogłoszeniowe z kartonu, tektury lub
papieru, przybory do pisania, pióra, długopisy, flamastry, ołówki,
zestawy przyborów do pisania, piórniki, etui na pióra, podstawki do
długopisów i ołówków, przyciski do papieru, notesy, bloczki do pi‑
sania, papier listowy, koperty, papeteria, ozdobne kasetki na pape‑
terię, teczki, skoroszyty, segregatory, papierowe obwoluty i oprawy
na luźne kartki i na dokumenty, 24 naszywki materiałowe na ubra‑
nia, etykiety z materiału tekstylnego, naszywki z materiałów tek‑
stylnych, materiały tekstylne do produkcji odzieży, tkaniny będące
materiałami w belach, materiały pokryte motywami rysunkowymi
do haftowania, materiały przylepne w formie naklejek [tkanina],
bielizna pościelowa z tekstylnych materiałów nietkanych, materiały
tekstylne przeznaczone na bieliznę pościelową, materiały tekstylne
do użytku jako zasłony do okien, materiały tekstylne w belach do
produkcji poszewek na poduszki, 26 tekstylne naszywki do napra‑
sowania, ozdobne emblematy z materiału, emblematy wyszywane,
aplikacje z tkanin, 41 usługi edukacyjne, w tym dostarczane przez In‑
ternet, usługi edukacyjne w zakresie nauki języków obcych, prowa‑
dzenie edukacyjnych kursów internetowych, udzielanie informacji
dotyczących edukacji za pośrednictwem Internetu, usługi doradcze
w zakresie edukacji, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia
szkoleń, kursów, kursów nauki języków obcych, usługi przeprowa‑
dzania sprawdzianów edukacyjnych, usługi tłumaczy, udostępnianie
edukacji multimedialnej za pomocą strony internetowej, publikacja
materiałów dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu,
usługi w zakresie konkursów świadczone za pośrednictwem Interne‑
tu, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu pu‑
blikacji, które mogą być przeglądane, udostępnianie interaktywnych
gier komputerowych z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem In‑
ternetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi rozryw‑
kowe oferowane w systemie on‑line z komputerowej bazy danych
lub z Internetu, gry internetowe [nie do pobrania], usługi w zakresie
wypożyczania nośników dźwięku, obrazu i/lub danych z nagranymi
na nich publikacjami, materiałami szkoleniowymi, grami, nagraniami
audio i video oraz prezentacjami multimedialnymi, usługi w zakresie
organizowania i obsługi zjazdów, sympozjów, seminariów, szkoleń,
konferencji i kongresów poświęconych tematyce nauczania, usługi
w zakresie organizowania wystaw związanych z kulturą lub edukacją,
usługi w zakresie organizowania i prowadzenia pokazów oraz loterii
i konkursów o charakterze edukacyjnym, usługi klubowe w zakresie
nauczania, usługi w zakresie organizowania pokazów filmowych
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oraz przedstawień teatralnych, usługi w zakresie rezerwacji miejsc
na seanse i spektakle, usługi w zakresie organizowania i prowadze‑
nia obozów wakacyjnych, usługi świadczone przez studia filmowe
oraz studia nagrań dźwiękowych, produkcja filmów szkoleniowych,
produkcja nagrań dźwiękowych i nagrań wideo, produkcja nagrań
audiowizualnych, produkcja przedstawień muzycznych, produkcja
filmów animowanych, produkcja filmów w celach edukacyjnych, pro‑
dukcja filmów wideo i DVD.

(111) 316908
(220) 2018 06 28
(210) 487648
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) GRUSZCZYK‑KOLCZYŃSKA EDYTA, Warszawa, PL.
(540) KOMPLET POMOCY DYDAKTYCZNYCH opisanych w serii
publikacji „Dziecięca Matematyka” autorstwa Edyty Gruszczyk
‑Kolczyńskiej
(510), (511) 41 edukacja przedszkolna.
(111) 316909
(220) 2018 07 02
(210) 487705
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) CEFARM‑WROCŁAW‑ CENTRUM ZAOPATRZENIA
FARMACEUTYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Grupa Farmacol
(540)

Kolor znaku: granatowy, szary, biały
(531) 03.11.01, 24.13.17, 26.11.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, olejki eteryczne, środki do higieny
jamy ustnej, środki perfumeryjne, 5 preparaty farmaceutyczne dla
ludzi i zwierząt, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność przystosowana dla celów medycznych, żywność dla nie‑
mowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry opatrunkowe,
środki opatrunkowe, materiały dentystyczne, woski dentystyczne,
dentystyczne materiały do odcisków, preparaty dezynfekcyjne, pre‑
paraty do zwalczania robactw a, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, dentystyczne i weterynaryjne,
protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, 16 gazety, czasopisma, książki, 35 reklama, zarządzanie
działalnością gospodarczą, administrowanie działalności gospodar‑
czej, usługi sekretarskie, usługi badania rynku, usługi badania opinii
publicznej, prenumerata czasopism, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, produkcja filmów reklamowych, sprzedaż
dla osób trzecich suplementów diety, lekarstw, wyrobów medycz‑
nych, kosmetyków, środków żywieniowych, usług reklamowych
oraz marketingowych, reklama za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, 38 komunikacja wizyjna i foniczna, usługi z zakresu nadawania
programów radiowych i telewizyjnych, 39 pakowanie, dostarczanie
i przewożenie towarów, składowanie, przechowywanie i spedycja
towarów, transport samochodowy, wynajmowanie pojazdów i po‑
wierzchni magazynowych, załadunek i wyładunek, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie paczek,
zaopatrzenie, dystrybucja gazet, 41 nauczanie, rozrywka, organizo‑
wanie konferencji i seminariów, organizowanie wystaw, organizowa‑
nie imprez sportowych oraz koncertów i spektakli, usługi związane
z produkcją programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów
innych niż reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, publiko‑
wanie książek, publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 badania tech‑
niczne, prace badawczo‑rozwojowe dla osób trzecich, projektowa‑
nie architektoniczno-budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania kompu‑
terowego, projektowanie systemów komputerowych, administro‑
wanie stronami internetowymi z zakresu zdrowia, farmacji i reklamy,
44 pomoc medyczna, szpitale, kliniki medyczne, hospicja, pomoc
weterynaryjna, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturo‑
wych, chirurgia plastyczna, salony piękności, manicure, masaż, usłu‑
gi w zakresie korzystania z łaźni, sauny, solariów: usługi optyczne,
usługi kuracji uzdrowiskowych, ogrodnictwo, tępienie szkodników
w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie, zabiegi pielęgnacyjne zwie‑
rząt domowych.
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(111) 316910
(220) 2018 07 02
(210) 487704
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) CEFARM‑WROCŁAW‑ CENTRUM ZAOPATRZENIA
FARMACEUTYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) F Farmacol S.A.
(540)

Kolor znaku: granatowy, szary, biały
(531) 24.13.17, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05, 03.11.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, olejki eteryczne, środki do higieny
jamy ustnej, środki perfumeryjne, 5 preparaty farmaceutyczne dla
ludzi i zwierząt, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność przystosowana dla celów medycznych, żywność dla nie‑
mowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry opatrunkowe,
środki opatrunkowe, materiały dentystyczne, woski dentystyczne,
dentystyczne materiały do odcisków, preparaty dezynfekcyjne, pre‑
paraty do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, dentystyczne i weterynaryjne,
protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, 16 gazety, czasopisma, książki, 35 reklama, zarządzanie
działalnością gospodarczą, administrowanie działalności gospodar‑
czej, usługi sekretarskie, usługi badania rynku, usługi badania opinii
publicznej, prenumerata czasopism, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, produkcja filmów reklamowych, sprzedaż
dla osób trzecich suplementów diety, lekarstw, wyrobów medycz‑
nych, kosmetyków, środków żywieniowych, usług reklamowych
oraz marketingowych, reklama za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, 38 komunikacja wizyjna i foniczna, usługi z zakresu nadawania
programów radiowych i telewizyjnych, 39 pakowanie, dostarczanie
i przewożenie towarów, składowanie, przechowywanie i spedycja
towarów, transport samochodowy, wynajmowanie pojazdów i po‑
wierzchni magazynowych, załadunek i wyładunek, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie paczek,
zaopatrzenie, dystrybucja gazet, 41 nauczanie, rozrywka, organizo‑
wanie konferencji i seminariów, organizowanie wystaw, organizowa‑
nie imprez sportowych oraz koncertów i spektakli, usługi związane
z produkcją programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów
innych niż reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, publiko‑
wanie książek, publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 badania tech‑
niczne, prace badawczo‑rozwojowe dla osób trzecich, projektowa‑
nie architektoniczno‑budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania kompu‑
terowego, projektowanie systemów komputerowych, administro‑
wanie stronami internetowymi z zakresu zdrowia, farmacji i reklamy,
44 pomoc medyczna, szpitale, kliniki medyczne, hospicja, pomoc
weterynaryjna, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturo‑
wych, chirurgia plastyczna, salony piękności, manicure, masaż, usłu‑
gi w zakresie korzystania z łaźni, sauny, solariów, usługi optyczne,
usługi kuracji uzdrowiskowych, ogrodnictwo, tępienie szkodników
w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie, zabiegi pielęgnacyjne zwie‑
rząt domowych.
(111) 316911
(220) 2018 07 02
(210) 487707
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) CEFARM‑WROCŁAW‑ CENTRUM ZAOPATRZENIA
FARMACEUTYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540)

Kolor znaku: granatowy, szary, biały
(531) 03.11.01, 24.13.17, 26.11.03, 26.11.08, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, olejki eteryczne, środki do higieny
jamy ustnej, środki perfumeryjne, 5 preparaty farmaceutyczne dla
ludzi i zwierząt, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność przystosowana dla celów medycznych, żywność dla nie‑
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mowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry opatrunkowe,
środki opatrunkowe, materiały dentystyczne, woski dentystyczne,
dentystyczne materiały do odcisków, preparaty dezynfekcyjne, pre‑
paraty do zwalczania robactw a, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, dentystyczne i weterynaryjne,
protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania stosowane
w chirurgii, 16 gazety, czasopisma, książki, 35 reklama, zarządzanie
działalnością gospodarczą, administrowanie działalności gospodar‑
czej, usługi sekretarskie, usługi badania rynku, usługi badania opinii
publicznej, prenumerata czasopism, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom, produkcja filmów reklamowych, sprzedaż
dla osób trzecich suplementów diety, lekarstw, wyrobów medycz‑
nych, kosmetyków, środków żywieniowych, usług reklamowych
oraz marketingowych, reklama za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, 38 komunikacja wizyjna i foniczna, usługi z zakresu nadawania
programów radiowych i telewizyjnych, 39 pakowanie, dostarczanie
i przewożenie towarów, składowanie, przechowywanie i spedycja
towarów, transport samochodowy, wynajmowanie pojazdów i po‑
wierzchni magazynowych, załadunek i wyładunek, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie paczek,
zaopatrzenie, dystrybucja gazet, 41 nauczanie, rozrywka, organizo‑
wanie konferencji i seminariów, organizowanie wystaw, organizowa‑
nie imprez sportowych oraz koncertów i spektakli, usługi z wiązane
z produkcją programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów
innych niż reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, publiko‑
wanie książek, publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 badania tech‑
niczne, prace badawczo‑rozwojowe dla osób trzecich, projektowa‑
nie architektoniczno-budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania kompu‑
terowego, projektowanie systemów komputerowych, administro‑
wanie stronami internetowymi z zakresu zdrowia, farmacji i reklamy,
44 pomoc medyczna, szpitale, kliniki medyczne, hospicja, pomoc
weterynaryjna, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturo‑
wych, chirurgia plastyczna, salony piękności, manicure, masaż, usłu‑
gi w zakresie korzystania z łaźni, sauny, solariów: usługi optyczne,
usługi kuracji uzdrowiskowych, ogrodnictwo, tępienie szkodników
w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie, zabiegi pielęgnacyjne zwie‑
rząt domowych.

(111) 316912
(220) 2018 07 02
(210) 487715
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) medilinen
(510), (511) 10 pościel dla osób chorych, prześcieradła dla osób cho‑
rych .
(111) 316913
(220) 2018 07 03
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) FOLLY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zduńska Wola, PL.
(540) FOLLY Nail
(540)

(210) 487753

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetycz‑
ne, lakiery do paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, olejki do ce‑
lów kosmetycznych, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do
polerowania, produkty perfumeryjne, waciki do celów kosmetycz‑
nych, woda perfurnowana, zmywacze do paznokci.
(111) 316914
(220) 2018 07 03
(210) 487788
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) PHARMACANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Marycan
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(510), (511) 5 słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, diete‑
tyczne słodziki do użytku medycznego, farmaceutyki, leki, preparaty
farmaceutyczne, lekarstwa, wyroby medyczne przeznaczone do za‑
pobiegania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób, suplementy
diety, odżywki, zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do
celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów leczni‑
czych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, prosz‑
ki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżówki,
wierzbownicy i aloesu, materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne,
substancje odżywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne
dla celów leczniczych, żywność dla niemowląt: suplementy diety
do celów medycznych, produkty weterynaryjne, preparaty diagno‑
styczne, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
materiały opatrunkowe‑plastry, opatrunki gipsowe, materiały do
plombowania zębów, woski dentystyczne, 10 inhalatory, inhalatory
medyczne, inhalatory do użytku medycznego, inhalatory do użytku
leczniczego, strzykawki, strzykawki medyczne, 35 usługi reklamy,
promocji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednic‑
twem sieci komputerowej i Internetu takich artykułów jak: żywność,
żywność ekologiczna, żywność tradycyjna, kosmetyki, kosmetyki
naturalne oraz artykuły do pielęgnacji, detergenty naturalne, pre‑
paraty ziołowe w tym kremy, lotiony, olejki i balsamy, suplementy
diety i odżywki, miody, zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki zioło‑
we do celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów
leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze,
proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżów‑
ki, wierzbownicy i aloesu, leki, preparaty farmaceutyczne, materiały
opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu:
specjalistycznych produktów pszczelich i roślinnych, miodu, produk‑
tów farmaceutycznych, suplementów diety, wyrobów medycznych,
odżywek, olejków antyseptycznych i przeciwzapalnych, żywności
organicznej, żywności dla wegan i wegetarian, soków, napojów,
kosmetyków organicznych, naturalnych kosmetyków, dermoko‑
smetyków, produktów propolisowych, propolisu pszczelego (kitu
pszczelego), przypraw, syropów, ekologicznych środków czystości,
środków czyszczących biodegradowalnych, mydeł i kostek do mycia,
czekolad, sprzedaż hurtowa i detaliczna leków, wyrobów farmaceu‑
tycznych i medycznych, 42 badania naukowe, medyczne badania
naukowe, badania naukowe dotyczące kosmetyków, badania nauko‑
we dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania
naukowe dotyczące chemii, badania naukowe wspomagane kom‑
puterowo, badania i analizy naukowe, badania naukowe z zakresu
bakteriologii, badania naukowe z zakresu biologii, badania naukowe
w dziedzinie farmacji, badania naukowe z zakresu genetyki, badania
naukowe do celów medycznych, badania naukowe w zakresie ge‑
netyki roślin, badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej,
usługi naukowe i badania w tym zakresie, badania naukowe prowa‑
dzone przy użyciu baz danych, badania naukowe w zakresie gene‑
tyki i inżynierii genetycznej, badania naukowe związane z produkta‑
mi do pielęgnacji włosów, badania naukowe do celów medycznych
w zakresie chorób nowotworowych, zintegrowane badania nauko‑
we w zakresie szkodników występujących w cieplarniach i plonach,
44 uprawa roślin, usługi doradcze związane z uprawą roślin, upra‑
wa roślin włóknistych, uprawa roślin przyprawowych i aromatycz‑
nych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów
farmaceutycznych, usługi lekarskie, przygotowywanie i wydawanie
lekarstw, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie lekar‑
skich wizyt domowych, doradztwo w zakresie pomocy medycznej
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, fi‑
zjoterapia, usługi fizjoterapii.

(111) 316915
(220) 2018 07 03
(210) 487789
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) PHARMACANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Marylite
(510), (511) 5 słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, diete‑
tyczne słodziki do użytku medycznego, farmaceutyki, leki, preparaty
farmaceutyczne, lekarstwa, wyroby medyczne przeznaczone do za‑
pobiegania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób, suplementy
diety, odżywki, zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do
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celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów leczni‑
czych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, prosz‑
ki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżówki,
wierzbownicy i aloesu, materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne,
substancje odżywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne
dla celów leczniczych, żywność dla niemowląt: suplementy diety
do celów medycznych, produkty weterynaryjne, preparaty diagno‑
styczne, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
materiały opatrunkowe‑plastry, opatrunki gipsowe, materiały do
plombowania zębów, woski dentystyczne, 10 inhalatory, inhalatory
medyczne, inhalatory do użytku medycznego, inhalatory do użytku
leczniczego, strzykawki, strzykawki medyczne, 35 usługi reklamy,
promocji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednic‑
twem sieci komputerowej i Internetu takich artykułów jak: żywność,
żywność ekologiczna, żywność tradycyjna, kosmetyki, kosmetyki
naturalne oraz artykuły do pielęgnacji, detergenty naturalne, pre‑
paraty ziołowe w tym kremy, lotiony, olejki i balsamy, suplementy
diety i odżywki, miody, zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki zioło‑
we do celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów
leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze,
proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżów‑
ki, wierzbownicy i aloesu, leki, preparaty farmaceutyczne, materiały
opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu:
specjalistycznych produktów pszczelich i roślinnych, miodu, produk‑
tów farmaceutycznych, suplementów diety, wyrobów medycznych,
odżywek, olejków antyseptycznych i przeciwzapalnych, żywności
organicznej, żywności dla wegan i wegetarian, soków, napojów,
kosmetyków organicznych, naturalnych kosmetyków, dermoko‑
smetyków, produktów propolisowych, propolisu pszczelego (kitu
pszczelego), przypraw, syropów, ekologicznych środków czystości,
środków czyszczących biodegradowalnych, mydeł i kostek do mycia,
czekolad, sprzedaż hurtowa i detaliczna leków, wyrobów farmaceu‑
tycznych i medycznych, 42 badania naukowe, medyczne badania
naukowe, badania naukowe dotyczące kosmetyków, badania nauko‑
we dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania
naukowe dotyczące chemii, badania naukowe wspomagane kom‑
puterowo, badania i analizy naukowe, badania naukowe z zakresu
bakteriologii, badania naukowe z zakresu biologii, badania naukowe
w dziedzinie farmacji, badania naukowe z zakresu genetyki, badania
naukowe do celów medycznych, badania naukowe w zakresie ge‑
netyki roślin, badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej,
usługi naukowe i badania w tym zakresie, badania naukowe prowa‑
dzone przy użyciu baz danych, badania naukowe w zakresie gene‑
tyki i inżynierii genetycznej, badania naukowe związane z produkta‑
mi do pielęgnacji włosów, badania naukowe do celów medycznych
w zakresie chorób nowotworowych, zintegrowane badania nauko‑
we w zakresie szkodników występujących w cieplarniach i plonach,
44 uprawa roślin, usługi doradcze związane z uprawą roślin, upra‑
wa roślin włóknistych, uprawa roślin przyprawowych i aromatycz‑
nych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów
farmaceutycznych, usługi lekarskie, przygotowywanie i wydawanie
lekarstw, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie lekar‑
skich wizyt domowych, doradztwo w zakresie pomocy medycznej
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, fi‑
zjoterapia, usługi fizjoterapii.

(111) 316916
(220) 2018 07 03
(210) 487790
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) PHARMACANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Marydiol
(510), (511) 5 słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, diete‑
tyczne słodziki do użytku medycznego, farmaceutyki, leki, preparaty
farmaceutyczne, lekarstwa, wyroby medyczne przeznaczone do za‑
pobiegania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób, suplementy
diety, odżywki, zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do
celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów leczni‑
czych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, prosz‑
ki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżówki,
wierzbownicy i aloesu, materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne,
substancje odżywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne
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dla celów leczniczych, żywność dla niemowląt: suplementy diety
do celów medycznych, produkty weterynaryjne, preparaty diagno‑
styczne, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
materiały opatrunkowe‑plastry, opatrunki gipsowe, materiały do
plombowania zębów, woski dentystyczne, 10 inhalatory, inhalatory
medyczne, inhalatory do użytku medycznego, inhalatory do użytku
leczniczego, strzykawki, strzykawki medyczne, 35 usługi reklamy,
promocji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednic‑
twem sieci komputerowej i Internetu takich artykułów jak: żywność,
żywność ekologiczna, żywność tradycyjna, kosmetyki, kosmetyki
naturalne oraz artykuły do pielęgnacji, detergenty naturalne, pre‑
paraty ziołowe w tym kremy, lotiony, olejki i balsamy, suplementy
diety i odżywki, miody, zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki zioło‑
we do celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów
leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze,
proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżów‑
ki, wierzbownicy i aloesu, leki, preparaty farmaceutyczne, materiały
opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu:
specjalistycznych produktów pszczelich i roślinnych, miodu, produk‑
tów farmaceutycznych, suplementów diety, wyrobów medycznych,
odżywek, olejków antyseptycznych i przeciwzapalnych, żywności
organicznej, żywności dla wegan i wegetarian, soków, napojów,
kosmetyków organicznych, naturalnych kosmetyków, dermoko‑
smetyków, produktów propolisowych, propolisu pszczelego (kitu
pszczelego), przypraw, syropów, ekologicznych środków czystości,
środków czyszczących biodegradowalnych, mydeł i kostek do mycia,
czekolad, sprzedaż hurtowa i detaliczna leków, wyrobów farmaceu‑
tycznych i medycznych, 42 badania naukowe, medyczne badania
naukowe, badania naukowe dotyczące kosmetyków, badania nauko‑
we dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania
naukowe dotyczące chemii, badania naukowe wspomagane kom‑
puterowo, badania i analizy naukowe, badania naukowe z zakresu
bakteriologii, badania naukowe z zakresu biologii, badania naukowe
w dziedzinie farmacji, badania naukowe z zakresu genetyki, badania
naukowe do celów medycznych, badania naukowe w zakresie ge‑
netyki roślin, badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej,
usługi naukowe i badania w tym zakresie, badania naukowe prowa‑
dzone przy użyciu baz danych, badania naukowe w zakresie gene‑
tyki i inżynierii genetycznej, badania naukowe związane z produkta‑
mi do pielęgnacji włosów, badania naukowe do celów medycznych
w zakresie chorób nowotworowych, zintegrowane badania nauko‑
we w zakresie szkodników występujących w cieplarniach i plonach,
44 uprawa roślin, usługi doradcze związane z uprawą roślin, upra‑
wa roślin włóknistych, uprawa roślin przyprawowych i aromatycz‑
nych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów
farmaceutycznych, usługi lekarskie, przygotowywanie i wydawanie
lekarstw, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie lekar‑
skich wizyt domowych, doradztwo w zakresie pomocy medycznej
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, fi‑
zjoterapia, usługi fizjoterapii.

(111) 316917
(220) 2018 07 03
(210) 487793
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) PHARMACANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Marydica
(510), (511) 5 słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, diete‑
tyczne słodziki do użytku medycznego, farmaceutyki, leki, preparaty
farmaceutyczne, lekarstwa, wyroby medyczne przeznaczone do za‑
pobiegania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób, suplementy
diety, odżywki, zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do
celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów leczni‑
czych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, prosz‑
ki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżówki,
wierzbownicy i aloesu, materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne,
substancje odżywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne
dla celów leczniczych, żywność dla niemowląt: suplementy diety
do celów medycznych, produkty weterynaryjne, preparaty diagno‑
styczne, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
materiały opatrunkowe‑plastry, opatrunki gipsowe, materiały do
plombowania zębów, woski dentystyczne, 10 inhalatory, inhalatory
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medyczne, inhalatory do użytku medycznego, inhalatory do użytku
leczniczego, strzykawki, strzykawki medyczne, 35 usługi reklamy,
promocji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednic‑
twem sieci komputerowej i Internetu takich artykułów jak: żywność,
żywność ekologiczna, żywność tradycyjna, kosmetyki, kosmetyki
naturalne oraz artykuły do pielęgnacji, detergenty naturalne, pre‑
paraty ziołowe w tym kremy, lotiony, olejki i balsamy, suplementy
diety i odżywki, miody, zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki zioło‑
we do celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów
leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze,
proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżów‑
ki, wierzbownicy i aloesu, leki, preparaty farmaceutyczne, materiały
opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu:
specjalistycznych produktów pszczelich i roślinnych, miodu, produk‑
tów farmaceutycznych, suplementów diety, wyrobów medycznych,
odżywek, olejków antyseptycznych i przeciwzapalnych, żywności
organicznej, żywności dla wegan i wegetarian, soków, napojów,
kosmetyków organicznych, naturalnych kosmetyków, dermoko‑
smetyków, produktów propolisowych, propolisu pszczelego (kitu
pszczelego), przypraw, syropów, ekologicznych środków czystości,
środków czyszczących biodegradowalnych, mydeł i kostek do mycia,
czekolad, sprzedaż hurtowa i detaliczna leków, wyrobów farmaceu‑
tycznych i medycznych, 42 badania naukowe, medyczne badania
naukowe, badania naukowe dotyczące kosmetyków, badania nauko‑
we dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania
naukowe dotyczące chemii, badania naukowe wspomagane kom‑
puterowo, badania i analizy naukowe, badania naukowe z zakresu
bakteriologii, badania naukowe z zakresu biologii, badania naukowe
w dziedzinie farmacji, badania naukowe z zakresu genetyki, badania
naukowe do celów medycznych, badania naukowe w zakresie ge‑
netyki roślin, badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej,
usługi naukowe i badania w tym zakresie, badania naukowe prowa‑
dzone przy użyciu baz danych, badania naukowe w zakresie gene‑
tyki i inżynierii genetycznej, badania naukowe związane z produkta‑
mi do pielęgnacji włosów, badania naukowe do celów medycznych
w zakresie chorób nowotworowych, zintegrowane badania nauko‑
we w zakresie szkodników występujących w cieplarniach i plonach,
44 uprawa roślin, usługi doradcze związane z uprawą roślin, upra‑
wa roślin włóknistych, uprawa roślin przyprawowych i aromatycz‑
nych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów
farmaceutycznych, usługi lekarskie, przygotowywanie i wydawanie
lekarstw, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie lekar‑
skich wizyt domowych, doradztwo w zakresie pomocy medycznej
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, fi‑
zjoterapia, usługi fizjoterapii.

(111) 316918
(220) 2018 07 05
(210) 487874
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 13
(732) MARCHALEWSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE MARSZAL, Zawroty, PL.
(540) SINCE 1997 Marszal
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, żołty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 03.04.02, 03.04.18, 26.05.15, 26.05.16,
26.05.18
(510), (511) 31 zwierzęta gospodarskie, żywe zwierzęta, 35 sprzedaż
żywca wieprzowego i wołowego, 39 transport zwierząt, 44 hodowla
zwierząt.
(111) 316919
(220) 2018 07 18
(210) 488367
(151) 2018 11 15
(441) 2018 08 20
(732) KAWULSKI MACIEJ FUTURE SPACE, Warszawa, PL.
(540) FFF
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(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czerwony, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja gal sportów walki, organizacja zawodów
sportowych, prowadzenie zespołu zawodników, tworzenie rozrywki
dla potrzeb telewizji.
(111) 316920
(220) 2018 07 26
(210) 488696
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 17
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) SOLINEA UROMYCIN Suplement diety Ekstrakt z owoców
żurawiny Lactobacillus plantarum CECT8675, CECT8677 Witamina C
(540)

Kolor znaku: różowy, czarny, biały
(531) 26.11.01, 19.13.21, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 5 suplement diety, preparat na zakażenia dróg moczo‑
wych.
(111) 316921
(220) 2014 03 13
(210) 425998
(151) 2018 11 28
(441) 2014 06 23
(732) DODO4STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DoDo4Story
(510), (511) 28 gry, 41 doradztwo zawodowe [porady w zakresie
edukacji lub kształcenia], edukacja, usługi gier świadczone on‑line,
nauczanie, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów
na taśmach wideo [filmowanie], organizowanie i prowadzenie kon‑
certów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie seminariów, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], produkcja filmów innych niż reklamowych, pisanie sce‑
nariuszy, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji,
publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, publikowanie
książek.
(111) 316922
(220) 2014 08 04
(210) 431939
(151) 2019 01 04
(441) 2014 11 24
(732) IMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) dom.pl
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży projektów budowlanych,
materiałów budowlanych, izolacyjnych, wykończeniowych i wypo‑
sażenia wnętrz, w sklepach, hurtowniach, oraz za pośrednictwem
Internetu, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, publiko‑
wanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo‑
wych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam,
zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 usługi deweloperskie, po‑
średnictwo handlu i obrotu nieruchomościami, wycena, administro‑
wanie, wynajem, dzierżawa, pośrednictwo i doradztwo w sprawach
inwestycji i kupna, sprzedaży oraz najmu, doradztwo finansowe
w zakresie kredytów oraz obrotu nieruchomościami, 37 komplek‑
sowe usługi budowlane, budowa obiektów, naprawy, remonty,
konserwacja, modernizacja obiektów, kompleksowa realizacja in‑
westycji budowlanych, roboty instalacyjne, prace konserwatorskie
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i archeologiczne, nadzór budowlany, usługi nadzoru technicznego
inwestorskiego oraz sporządzania opinii dotyczących nieruchomo‑
ści, wynajem narzędzi i sprzętu budowlanego, 42 usługi projektowe
i architektoniczne w zakresie budownictwa, opracowania projekto‑
we, analityczne, inwentaryzacyjne, urbanistyczne, ekspertyzy bu‑
dowlane, nadzór autorski, projektowanie wnętrz, tworzenie i admi‑
nistrowanie stron www i portali internetowych, analizy systemów
komputerowych, obsługa baz danych dostępnych przez Internet,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, projektowa‑
nie oprogramowania komputerowego, tworzenie i administrowanie
informatycznych systemów marketingowych, tworzenie i admini‑
strowanie systemów obsługi klienta dostępnych przez Internet.

(111) 316923
(220) 2015 04 09
(151) 2019 01 02
(441) 2015 07 20
(732) EKO‑WAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedliska, PL.
(540) EKOwap
(540)

(210) 441214

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony
(531) 05.03.11, 27.05.01, 26.01.01, 01.07.12, 29.01.03
(510), (511) 1 nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia
gleby, nawozy dla rolnictwa, 5 środki dezynfekcyjne do celów higie‑
nicznych, preparaty weterynaryjne, preparaty chemiczne do celów
weterynaryjnych.
(111) 316924
(220) 2015 05 04
(210) 442119
(151) 2019 01 07
(441) 2015 08 17
(732) SPOŁECZNY INSTYTUT WYDAWNICZY ZNAK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) AUTORSKA
(540)

(531) 20.07.02, 26.05.18, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za
pośrednictwem Internetu artykułów piśmienniczych, książek,
czasopism, gazet, utworów muzycznych, literackich, programów
komputerowych i gier komputerowych na nośnikach, a także za‑
bawek i akcesoriów dla dzieci, słodyczy, sprzętu elektroniczne‑
go, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicznego,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doręczanie gazet osobom trzecim dystrybucja ma‑
teriałów reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, sprzedaż usług reklamowych i usług
w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, wynajem powierzchni reklamowych, usługi zarządzania
w zakresie zamówień w handlu, organizowania targów w celach
handlowych lub reklamowych, 38 transfer strumieniowy danych,
transmisja plików cyfrowych, 41 publikacje elektroniczne on‑line
książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on‑line nie do
pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów [innych niż
teksty reklamowe], informacja o imprezach rozrywkowych, organi‑
zowanie konkursów, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji, organizowanie i prowadzenie koncertów organizowanie
i prowadzenie konferencji.
(111) 316925
(220) 2016 02 08
(210) 452115
(151) 2019 01 10
(441) 2016 05 09
(732) GALERIA LIBERO‑PROJEKT ECHO‑120 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) Libero KATOWICE
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 05.03.11, 05.03.14, 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów
promocji działalności centrów handlowych, 25 ubrania w tym ko‑
szule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji dzia‑
łalności centrów handlowych, 43 bary szybkiej obsługi (snack bary),
kafeterie, restauracje, kawiarnie w ramach działalności centrów han‑
dlowych.
(111) 316926
(220) 2016 05 17
(210) 456599
(151) 2018 12 04
(441) 2016 07 04
(732) SUPER‑PHARM (Israel) Ltd., Herzlia Pituach, IL.
(540) Life
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.01.02, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 preparaty wybielające oraz inne substancje stosowa‑
ne do prania, preparaty stosowane do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, perfumy, wody
toaletowe i kolońskie, woda zapachowa, esencje olejków zapacho‑
wych, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy, emulsje, płyny,
żele, oliwki i balsamy do skóry, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki
do mycia i pielęgnacji włosów, olejki eteryczne, dezodoranty i środki
przeciw poceniu, środki do makijażu i demakijażu, środki do pielę‑
gnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci,
środki do higieny intymnej, środki do opalania i chroniące przed
promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samo opalania, środki
do depilacji, pudry do makijażu, pudry po kąpieli, pudry higieniczne,
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykuły toaletowe, lotiony
do włosów, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, pasty
do obuwia, 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne,
substancje dietetyczne przystosowane do medycznego stosowania,
żywność dla niemowląt, witaminy, suplementy diety, plastry, mate‑
riały opatrunkowe, środki dezynfekujące, kosmetyki do celów lecz‑
niczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole
do kąpieli do celów medycznych preparaty służące do zwalczania
robactwa, środki grzybobójcze i chwastobójcze, 16 papier oraz wy‑
roby z papieru, materiały drukowane, fotografie, materiały piśmien‑
ne i biurowe, wydawnictwa i czasopisma, serwetki papierowe, chu‑
steczki papierowe, ręczniki papierowe, papier toaletowy, worki na
śmieci, materiały do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych,
upominkowe artykuły papiernicze, plakietki papierowe, kalendarze,
katalogi, materiały drukowane, drukowane publikacje, gazety, książ‑
ki, magazyny, 25 odzież, bielizna, wyroby pończosznicze, 28 zabaw‑
ki, balony do zabawy, bańki mydlane, czapeczki na przyjęcia, domki
dla lalek, gry, gry planszowe, gry towarzyskie (salonowe), grzechotki,
hulajnogi, karty do gry, klocki, kukiełki, lalki, latawce, misie pluszo‑
we, modele pojazdów przeskalowane, puzzle, szachy, warcaby, za‑
bawki ruchome, zabawki wypchane, ozdoby choinkowe, 29 suszone
owoce, mieszanki suszonych owoców i/lub orzechów, preparowane
orzechy i migdały, kandyzowane owoce, bakalie, 30 kawa, herba‑
ta, kakao, cukier, musli, mleko, produkty zbożowe, napoje na bazie
mleka, kawy, kakao lub herbaty, wyroby cukiernicze i słodycze, lody
spożywcze, gumy do żucia, cukierki, czekolada, batony czekoladowe,
wyroby z kakao, pralinki, wafelki w czekoladzie, herbatniki, karmelki,
musy owocowe, produkty zbożowe, bakalie, przekąski ryżowe, prze‑
kąski zbożowe, 31 orzechy, nasiona, orzechy, orzeszki arachidowe,
migdały, pistacje, ziarna zbóż, pestki owoców, 32 napoje owocowe,
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soki owocowe i warzywne, w tym dla dzieci, napoje bezalkoholowe,
wody mineralne, napoje gazowane, soki owocowe, syropy i inne pre‑
paraty do produkcji napojów, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
rozpowszechnianie informacji i materiałów reklamowych, marketing
w szczególności w postaci tworzenia programów lojalnościowych
z udziałem sprzedaży po promocyjnych cenach.

(111) 316927
(220) 2016 05 17
(210) 456600
(151) 2018 12 04
(441) 2016 07 04
(732) SUPER‑PHARM (Israel) Ltd., Herzlia Pituach, IL.
(540) Life
(540)

(531) 26.01.02, 26.01.03, 27.05.01
(510), (511) 3 preparaty wybielające oraz inne substancje stosowa‑
ne do prania, preparaty stosowane do czyszczenia, polerowania,
szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, perfumy, wody
toaletowe i kolońskie, woda zapachowa, esencje olejków zapacho‑
wych, kosmetyki, kosmetyki upiększające, kremy, emulsje, płyny,
żele, oliwki i balsamy do skóry, mydła, środki do mycia i kąpieli, środki
do mycia i pielęgnacji włosów, olejki eteryczne, dezodoranty i środki
przeciw poceniu, środki do makijażu i demakijażu, środki do pielę‑
gnacji i malowania ust, środki do pielęgnacji i malowania paznokci,
środki do higieny intymnej, środki do opalania i chroniące przed
promieniowaniem ultrafioletowym, środki do samo opalania, środki
do depilacji, pudry do makijażu, pudry po kąpieli, pudry higieniczne,
środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, artykuły toaletowe, lotiony
do włosów, odżywki do włosów, płyny do pielęgnacji włosów, pasty
do obuwia, 5 produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne,
substancje dietetyczne przystosowane do medycznego stosowania,
żywność dla niemowląt, witaminy, suplementy diety, plastry, mate‑
riały opatrunkowe, środki dezynfekujące, kosmetyki do celów lecz‑
niczych, kremy, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy lecznicze, sole
do kąpieli do celów medycznych preparaty służące do zwalczania
robactwa, środki grzybobójcze i chwastobójcze, 16 papier oraz wy‑
roby z papieru, materiały drukowane, fotografie, materiały piśmien‑
ne i biurowe, wydawnictwa i czasopisma, serwetki papierowe, chu‑
steczki papierowe, ręczniki papierowe, papier toaletowy, worki na
śmieci, materiały do pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych,
upominkowe artykuły papiernicze, plakietki papierowe, kalendarze,
katalogi, materiały drukowane, drukowane publikacje, gazety, książ‑
ki, magazyny, 25 odzież, bielizna, wyroby pończosznicze, 28 zabaw‑
ki, balony do zabawy, bańki mydlane, czapeczki na przyjęcia, domki
dla lalek, gry, gry planszowe, gry towarzyskie (salonowe), grzechotki,
hulajnogi, karty do gry, klocki, kukiełki, lalki, latawce, misie pluszo‑
we, modele pojazdów przeskalowane, puzzle, szachy, warcaby, za‑
bawki ruchome, zabawki wypchane, ozdoby choinkowe, 29 suszone
owoce, mieszanki suszonych owoców i/lub orzechów, preparowane
orzechy i migdały, kandyzowane owoce, bakalie, 30 kawa, herba‑
ta, kakao, cukier, musli, mleko, produkty zbożowe, napoje na bazie
mleka, kawy, kakao lub herbaty, wyroby cukiernicze i słodycze, lody
spożywcze, gumy do żucia, cukierki, czekolada, batony czekoladowe,
wyroby z kakao, pralinki, wafelki w czekoladzie, herbatniki, karmelki,
musy owocowe, produkty zbożowe, bakalie, przekąski ryżowe, prze‑
kąski zbożowe, 31 orzechy, nasiona, orzechy, orzeszki arachidowe,
migdały, pistacje, ziarna zbóż, pestki owoców, 32 napoje owocowe,
soki owocowe i warzywne, w tym dla dzieci, napoje bezalkoholowe,
wody mineralne, napoje gazowane, soki owocowe, syropy i inne pre‑
paraty do produkcji napojów, 35 reklama, zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
rozpowszechnianie informacji i materiałów reklamowych, marketing
w szczególności w postaci tworzenia programów lojalnościowych
z udziałem sprzedaży po promocyjnych cenach.
(111) 316928
(220) 2016 08 24
(210) 460675
(151) 2018 11 29
(441) 2017 03 27
(732) NOVA GRUPA APTECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraśnik, PL.
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(540)
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty
(531) 29.01.13, 26.04.03, 26.04.09, 24.13.01
(510), (511) 3 antyperspiranty, dezodoranty, kosmetyki, kremy do
skóry, kremy do twarzy, lotiony do skóry z filtrem przeciwsłonecz‑
nym, mydła, olejki eteryczne, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty
do barwienia włosów, preparaty do czyszczenia i pielęgnacji włosów,
preparaty do depilacji, preparaty do golenia, produkty perfumeryj‑
ne, zestawy kosmetyków, żele do kąpieli, 5 leki dla celów medycz‑
nych, leki weterynaryjne, leki i materiały dentystyczne, zioła do ce‑
lów leczniczych i medycznych, materiały opatrunkowe, materiały
i środki sanitarne i higieniczne, materiały do celów medycznych, pro‑
dukty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające,
środki do zwalczania robactwa, 35 usługi sprzedaży przez internet
odnoszących się do: akcesoria dla matek karmiących, akcesoria oraz
produkty komplementarne do wszystkich powyższych elementów,
akcesoriów dla dzieci, w tym: akcesoria do wózków dziecięcych, maty
dla noworodków, kosmetyki dla dzieci, butelki, smoczki, zabawki dla
dzieci, homeopatii i preparatów naturalnych, kosmetyków, leków,
okularów, produktów do pielęgnacji skóry, produktów dla niemow‑
ląt oraz do pielęgnacji niemowląt, produktów higieny osobistej, so‑
czewek kontaktowych, substancji dietetycznych i witamin, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa: suplementów diety, środków farmaceu‑
tycznych, środków weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, żywności ekologicznej, detaliczne usługi sprzedaży
odnoszących się do: akcesoria dla matek karmiących, akcesoria oraz
produkty komplementarne do wszystkich powyższych elementów,
akcesoriów dla dzieci, w tym: akcesoria do wózków dziecięcych, maty
dla noworodków, kosmetyki dla dzieci, butelki, smoczki, zabawki dla
dzieci, homeopatii i preparatów naturalnych, kosmetyków, leków,
okularów, produktów do pielęgnacji skóry, produktów dla niemowląt
oraz do pielęgnacji niemowląt, produktów higieny osobistej, socze‑
wek kontaktowych, 44 doradztwo w dziedzinie farmacji, doradztwo
w dziedzinie preparatów medycznych i przyrodniczych i żywienia,
pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, usługi doradcze
w dziedzinie zdrowia, usługi w zakresie prowadzenia aptek, usługi
farmaceutyczne w zakresie sporządzania leków recepturowych.
(111) 316929
(220) 2017 08 31
(210) 475990
(151) 2018 10 26
(441) 2018 07 09
(732) GUSTAB DARIUSZ AGENCJA REKLAMY I PROMOCJI EVEREST,
Wałbrzych, PL.
(540) 1762 Kminkówka Wrocławska
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, czerwony, biały
(531) 07.01.01, 27.05.01, 29.01.14, 05.13.07
(510), (511) 33 likiery, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, napo‑
je alkoholowe destylowane, wino, napoje alkoholowe zawierające
owoce, wódka, napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.

(111) 316930
(220) 2017 10 17
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 10
(732) VELLES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Velles
(540)

Nr 4/2019
(210) 477792

Kolor znaku: szary, czerwony, czarny
(531) 26.15.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 armatura przemysłowa metalowa, zbiorniki metalowe
i tworzywowe i ich części‑mieszadła, rury zanurzeniowe, sita, arma‑
tura przemysłowa, zbiorniki metalowych i tworzywowe i ich części
wykładane, pokrywane polimerami fluorowymi, polietylenem, far‑
bami chemoodpornymi, 17 armatura przemysłowa niemetalowa,
zbiorniki niemetalowe, metalowe i tworzywowe oraz ich części
‑mieszadła, rury zanurzeniowe, sita, armatura przemysłowa niemeta‑
lowa, zbiorniki niemetalowe i tworzywowe oraz ich części‑mieszadła,
rury zanurzeniowe, sita pokrywane polimerami fluorowymi, poli‑
etylenem, farbami chemoodpornymi, 35 sprzedaż armatury prze‑
mysłowej, zbiorników metalowych i tworzyw sztucznych oraz ich
części‑mieszadła, rury zanurzeniowe, sita, zbiorników metalowych
i tworzyw sztucznych wykładanych, pokrywanych polimerami flu‑
orowymi, polietylenem, farbami chemoodpornymi, sprzedaż nastę‑
pujących towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemy‑
słu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa
i leśnictwa, nieprzetworzone żywice syntetyczne, nieprzetworzone
tworzywa sztuczne, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia
ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, substancje che‑
miczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
‑spoiwa przeznaczone dla przemysłu, farby, pokosty, lakiery, środki
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, powłoki
farb fluoroelastomerowe i fluoropolimerowe na bazie wody do za‑
bezpieczania elementów armatury w środowiskach korozyjnych
zaprawy farbiarskie, surowe żywice naturalne, folie metaliczne i for‑
my proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, oleje
i tłuszcze przemysłowe, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawil‑
żające i wiążące, paliwa w tym benzyna i materiały oświetleniowe,
świece i knoty do oświetlenia, środki wybielające i inne substancje
stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania
i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, produkty
farmaceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do ce‑
lów medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczni‑
czych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy die‑
ty dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do
plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki
do zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy, metale nieszlachet‑
ne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne budynki
metalowe, materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych,
przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych, drobne
wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, armatura
przeznaczona do wykorzystania w procesach chemicznych, wykła‑
danej teflonem, zawory, rury i łączniki‑również wykładane polietyle‑
nem UHMWPE o wysokiej odporności na ścieranie, węże procesowe,
pompy, zbiorniki, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, rudy‑kruszce,
maszyny i obrabiarki, silniki z wyjątkiem stosowanych w pojazdach
lądowych, mechanizmy sprzęgania i napędu z wyjątkiem stosowa‑
nych w pojazdach lądowych, narzędzia rolnicze o napędzie innym niż
ręczny, inkubatory do jaj, automaty sprzedające, urządzenia i przy‑
rządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematogra‑
ficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do
ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do
przewodzenia, przełączania, przekształcenia, gromadzenia, sterowa‑
nia i regulacji energii elektrycznej, urządzenia do nagrywania, prze‑
syłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki
danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań
cyfrowych, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzuce‑
nie monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, osprzęt do przetwa‑
rzania danych, komputery, programy komputerowe, urządzenia do
gaszenia ognia, narzędzia i przyrządy ręczne o napędzie ręcznym,
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sztućce, broń biała, brzytwy, maszynki do golenia, aparatura i instru‑
menty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne,
protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do
zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia do oświetlania, ogrze‑
wania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentyla‑
cji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, pojazdy, urządze‑
nia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, broń
palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie,
metale szlachetne i ich stopy, wyroby jubilerskie, kamienie szlachet‑
ne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, materiały intro‑
ligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych
lub domowych, materiały dla artystów, pędzle malarskie, maszyny
do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucz‑
nych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego,
kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i substytuty tych wszystkich
materiałów, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w pro‑
dukcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izo‑
lacyjne, rury elastyczne niemetalowe, skóra i imitacje skóry, wyroby
z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, skóry zwierzęce, skóry
surowe, walizy i torby podróżne, parasolki i parasole przeciwsłonecz‑
ne, uprzęże i wyroby rymarskie, materiały budowlane niemetalowe,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła
i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe,
meble, lustra, ramki obrazów, nieprzetworzone lub półprzetworzo‑
ne kości, rogi, kość słoniowa, fiszbin lub macica perłowa, muszle, se‑
piolit, bursztyn, przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa
domowego, grzebienie i gąbki, pędzle z wyjątkiem pędzli malarskich,
materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna, wata
stalowa, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło z wyjątkiem
szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane, porcelanowe
i ceramiczne, liny i sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle,
worki, materiały na obicia i do wypełniania z wyjątkiem gum lub two‑
rzyw sztucznych, nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze,
przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i substytuty tekstyliów,
narzuty na łóżka, obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki
i hafty, wstążki i sploty, guziki, haftki, szpilki i igły, sztuczne kwiaty,
dywany, chodniki, maty i słomianki, linoleum i inne materiały do po‑
krywania podłóg, kilimy nietekstylne, gry i zabawki, artykuły sporto‑
we i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna,
ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i wa‑
rzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne,
oleje i tłuszcze jadalne, 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, produkty rolne,
ogrodnicze i leśne, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, świeże
owoce i warzywa, naturalne rośliny i kwiaty, żywe zwierzęta, karma
dla zwierząt, słód, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne na‑
poje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne
preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe z wyjątkiem
piwa, tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, 37 wykładanie płytami
z polimerów, malowanie farbami, montaż armatury przemysłowej,
40 piaskowanie.

(111) 316931
(220) 2011 08 18 K
(210) 451735
(151) 2018 12 06
(441) 2016 03 14
(732) Skn Corporation (Fze) (Société Régie Selon La Loi N° 2 De
1995 Décrétée Par Le Cheik Sultan Bin Mohammed Al Qassimi,
Souverain De Sharjah (Emirats Arabes Unis), Sharjah, AE.
(540) SAFETIX
(510), (511) 9 obuwie ochronne, urządzenia do ochrony osobistej
przed wypadkami, odzież i rękawice ochronne chroniące przed wy‑
padkami, napromieniowaniem i ogniem, okulary ochronne, kaski
ochronne, osłony ochronne na twarz dla pracowników, zatyczki do
uszu, nakolanniki dla pracowników, kamizelki ratunkowe, kamizelki
kuloodporne, szelki bezpieczeństwa (inne niż do siedzeń w pojaz‑
dach lub wyposażenia sportowego), osłony i okulary do ochrony
przed oślepieniem, kombinezony ochronne dla lotników, maski do
oddychania, inne niż do sztucznego oddychania, 35 Usługi handlu
detalicznego lub handlu hurtowego, bezpośrednia sprzedaż wysył‑
kowa, usługi handlu detalicznego lub hurtowego za pośrednictwem
internetu lub za pośrednictwem innych środków elektronicznych do
zamawiania na odległość, w zakresie następujących towarów: obu‑
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wia ochronnego, urządzeń do ochrony osobistej przed wypadkami,
odzieży i rękawic chroniących przed wypadkami, okularów ochron‑
nych, kasków ochronnych, osłon ochronnych na twarz dla pracow‑
ników, kombinezonów ochronnych dla lotników, gromadzenie na
rzecz innych osób urządzeń do ochrony osobistej przed wypadkami
(poza ich transportem), w celu umożliwienia klientom wygodnego
oglądania i kupowania tych towarów.

(111) 316932
(220) 2018 05 28
(210) 486448
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POL IN ENG
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha‑
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil‑
mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo‑
wego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do
nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewi‑
zyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej,
gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy kompute‑
rowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do
klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albu‑
my, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, pa‑
pier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne
narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do
przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z za‑
wodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wkle‑
jania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie
z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne
niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, arty‑
kuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby
choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie mul‑
timedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations,
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na
rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i progra‑
mów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i ar‑
tykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżo‑
wych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow‑
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć te‑
lewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
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cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reporta‑
ży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on‑line z komputerowych baz danych, usłu‑
gi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on‑line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audioteksto‑
wych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wy‑
dawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi‑
kacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, produkcja progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, re‑
kreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interak‑
tywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i stu‑
diów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projekto‑
wania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.

(111) 316933
(220) 2018 05 28
(210) 486452
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POLAND IN ENGLISH
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13, 26.04.18
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski: mecha‑
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil‑
mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo‑
wego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do
nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewi‑
zyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej,
gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy kompute‑
rowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do
klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albu‑
my, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, pa‑
pier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne
narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do
przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z za‑
wodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wkle‑
jania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie
z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne
niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, arty‑
kuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby
choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie mul‑
timedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations,
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merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na
rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i progra‑
mów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i ar‑
tykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżo‑
wych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow‑
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć te‑
lewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reporta‑
ży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on‑line z komputerowych baz danych, usłu‑
gi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on‑line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audioteksto‑
wych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wy‑
dawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi‑
kacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, produkcja progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, re‑
kreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interak‑
tywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i stu‑
diów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projekto‑
wania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.

(111) 316934
(220) 2018 05 30
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) PYRZYK WIKTOR PLANTWEAR, Biała, PL.
(540)
(540)

(210) 486529

(531) 26.02.24, 26.13.25
(510), (511) 9 okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okula‑
rów, akcesoria okularowe, łańcuszki, sznurki, etui do okularów, pojem‑
niki na szkła kontaktowe, artykuły optyczne, części do okularów, noski
do okularów, woreczki na okulary, okulary z drewna, etui na okulary
z drewna, soczewki korekcyjne [optyka], etui na akcesoria optyczne,
osłony do okularów, zauszniki do okularów, podstawki do: tabletów,
telefonów, smartfonów, rękawiczki do ekranów dotykowych, głośniki,
słuchawki, kamery, etui i futerały na: telefony, smartfony, tablety, pły‑
ty DVD, etui, futerały, torby: na komputery, laptopy, notebooki, sprzęt
fotograficzny, kamery, obudowy do sprzętu i akcesoriów komputero‑
wych, obudowy do: telefonów, smartfonów, tabletów, sprzętu teleko‑
munikacyjnego i audio‑wizualnego, etui na telefony z drewna, kable,
przejściówki, ładowarki, akumulatory, diody świecące (LED), termo‑
metry, wagi, alarmy, dzwonki alarmowe, urządzenia elektroniczne do
pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia, alkoholomierze, płyty
kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki danych, komputery oraz
sprzęt i akcesoria komputerowe, urządzenia peryferyjne do kompute‑
rów, sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne, sprzęt radiowo‑telewizyjny,
sprzęt audiowizualny, urządzenia audio, głośniki, radia, odtwarzacze
muzyczne, telefony i akcesoria do telefonów, sprzęt fotograficzny, no‑
śniki danych, nagrane nośniki danych, płyty (dyski), dyski twarde, pa‑
mięci USB, programy komputerowe, gry komputerowe, urządzenia
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu
i kartograficzne, 14 kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich
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imitacje, biżuteria i wyroby jubilerskie, biżuteria z drewna, kółka na
klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, przyrządy do mierzenia cza‑
su, pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, ozdoby wykonane z lub
pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub kamieniami
i ich imitacjami, posągi i figurki wykonane z lub pokryte szlachetnymi
i półszlachetnymi metalami lub kamieniami i ich imitacjami, artykuły
ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do użytku osobistego, bibeloty z brą‑
zu, dzieła sztuki z metali szlachetnych, monety, puchary z metali szla‑
chetnych, pudełka z metali szlachetnych, płytki identyfikacyjne z me‑
tali szlachetnych, pudełka na zegarki, pudełka na biżuterię [szkatułki
lub puzderka], organizery na biżuterię, szkatułki na biżuterie i zegarki,
stojaki na biżuterię, akcesoria do wyrobu biżuterii, biżuteria damska,
biżuteria dla dzieci, biżuteria osobista, biżuteria szlachetna, biżuteria
z tworzyw sztucznych, biżuteria z kryształu, biżuteria wykonana z pla‑
terowanych metali szlachetnych, ozdoby [biżuteria], artykuły zegar‑
mistrzowskie, bransolety do zegarków, zegary i zegarki z drewna, bu‑
dziki, chronografy, czasomierze [zegarki], części i akcesoria do
przyrządów zegarmistrzowskich, pomiaru czasu w sporcie [stopery],
paski do zegarków, obudowy zegarów, zegarki, etui na zegarki [pre‑
zentacja], instrumenty i przyrządy chronometryczne, przyrządy do
stoperów, zegary i zegarki, zegary z radiem, etui do zegarków i zega‑
rów, futerały na przyrządy chronometryczne, kasetki do prezentacji
artykułów zegarmistrzowskich, kasetki na biżuterię, kasetki skórzane
na biżuterię, małe szkatułki na biżuterię, nie z metali szlachetnych, sa‑
szetki na biżuterię do składowania, skrzynki na biżuterię z drewna,
stojaki na pierścionki wykonane z metali szlachetnych, stojaki na ze‑
gary, woreczki na zegarki, zwijane etui na biżuterię, zwijane torby po‑
dróżne na biżuterię, szkatułki na biżuterię nie z metalu, szkatułki na
biżuterię wykonane z metali nieszlachetnych, 20 meble i akcesoria
meblowe wyposażenia domu, statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby
i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub
z tworzyw sztucznych, zawarte w tej klasie, meble z drewna, akcesoria
do przechowywania ubrań, biblioteczki [regały na książki], biurka
i stoły, blaty [części mebli], chodziki dla dzieci, cokoły [meble], drzwi
do mebli, elementy mebli segmentowych, niemetalowe [meble], ele‑
menty meblowe, fronty do szaf i szafek, garderoby, gabloty szklane,
haki niemetalowe do mebli, kanapy, kanapo‑tapczany, komody, koj‑
ce, komody [meble], komplety mebli do salonu, konsole, kredensy,
toaletki, komody, krzesełka do wanny, krzesła, leżaki do opalania, ła‑
wostoły, ławy [meble], łóżka plażowe, meble, meble antyczne, meble
biurowe, meble bambusowe, meble biurowe metalowe, meble dla
dzieci, meble do eksponowania towarów, meble do salonu, meble do
siedzenia, meble domowe, meble do wyposażenia sklepów, meble
gięte, meble komputerowe, meble kuchenne, meble modułowe
[kombinowane], meble ogrodowe, meble łazienkowe, meble skórza‑
ne, meble sypialne, meble rattanowe, meble szkolne, meble tapicero‑
wane, meble wielofunkcyjne, meble wypoczynkowe, meblościanki,
narożniki [meble], nogi stołowe, okiennice wewnętrzne, osprzęt nie‑
metalowy do mebli, panele meblowe, poduszki na krzesła, pokrycia
ochronne na meble [uformowane], półki ścienne [meble], pufy [me‑
ble], pulpity [meble], regały składane, sprzęt biurowy [meble], stelaże
tapczanów, stojaki wielofunkcyjne [meble], stojaki, półki, stoliki, stoły,
szafki [meble], szafy [meble], szezlongi, tablice w postaci mebli, tabo‑
rety, toaletki, witryny, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, wypo‑
sażenie łazienek w formie mebli, wsporniki, niemetalowe, do mebli,
wykończeniowe elementy z tworzyw sztucznych do mebli, zestawy
mebli kuchennych, zestawy części [sprzedawane razem], z których
montuje się meble, lustra {srebrzone szkło), ramy, wieszaki na ubrania,
wieszaki stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, łóżka, pościel,
materace, poduszki, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i za‑
słony do wnętrz, lustra [meble], ramy do obrazów, ramki do zdjęć,
ramki na obrazy i fotografie, ramy na szyldy, stojaki ramowe, uchwyty
do zdjęć [ramki], elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [po‑
duszki], kosze dla niemowląt, kosze do noszenia dzieci, łóżka, matera‑
ce, osprzęt niemetalowy do łóżek, podgłówki, wałki, podstawy pod
materace, podstawy łóżek, poduszki, poduszki dekoracyjne, poduszki
dla zwierząt domowych, poduszki siedziska, poręcze do łóżek, po‑
ściel, oprócz bielizny pościelowej, ramy do łóżek, wezgłowia, spręży‑
ny do łóżek, karnisze do firanek, karnisze do zasłon, osprzęt do zawie‑
szania zasłon, drewniane gałki do drzwi, drewniane klamki drzwiowe,
wiklina, tyczki bambusowe, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich,
niemetalowe, beczki i beczułki, niemetalowe, dekoracyjne skrzynki
drewniane, drewniane pudła i pudełka do przechowywania, kosze do
przechowywania, nie z metalu, kufry [szafki], niemetalowe pudła do
przechowywania, skrzynie, pudełka z drewna, pudełka ozdobne
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z tworzyw sztucznych, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domo‑
wych, 35 usługi w zakresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach, za
pośrednictwem Internetu (sprzedaż on‑line), sprzedaż wysyłkowa,
katalogowa, na podstawie zamówień telefonicznych następujących
towarów: okulary, okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów,
akcesoria okularowe, łańcuszki, sznurki, etui do okularów, pojemniki
na szkła kontaktowe, artykuły optyczne, części do okularów, noski do
okularów, woreczki na okulary, okulary z drewna, etui na okulary
z drewna, soczewki korekcyjne [optyka], etui na akcesoria optyczne,
osłony do okularów, zauszniki do okularów, podstawki do: tabletów,
telefonów, smartfonów, rękawiczki do ekranów dotykowych, głośniki,
słuchawki, kamery, etui i futerały na: telefony, smartfony, tablety, pły‑
ty DVD, etui, futerały, torby: na komputery, laptopy, notebooki, sprzęt
fotograficzny, kamery, obudowy do sprzętu i akcesoriów komputero‑
wych, obudowy do: telefonów, smartfonów, tabletów, sprzętu teleko‑
munikacyjnego i audio‑wizualnego, etui na telefony z drewna, kable,
przejściówki, ładowarki, akumulatory, diody świecące (LED), termo‑
metry, wagi, alarmy, dzwonki alarmowe, urządzenia elektroniczne do
pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia, alkoholomierze, płyty
kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki danych, komputery oraz
sprzęt i akcesoria komputerowe, urządzenia peryferyjne do kompute‑
rów, sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne, sprzęt radiowo‑telewizyjny,
sprzęt audiowizualny, urządzenia audio, głośniki, radia, odtwarzacze
muzyczne, telefony i akcesoria do telefonów, sprzęt fotograficzny, no‑
śniki danych, nagrane nośniki danych, płyty (dyski), dyski twarde, pa‑
mięci USB, programy komputerowe, gry komputerowe, urządzenia
nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu
i kartograficzne, wyroby jubilerskie, biżuteria, sztuczna biżuteria, ze‑
garki, zegary, budziki, stopery, przyrządy chronometryczne, biżuteria
optyczna, biżuteria komórkowa, biżuteria z drewna, kamienie szla‑
chetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, przyrządy do mierzenia
czasu, zegary i zegarki z drewna, pudełka na biżuterię i pudełka na
zegarki, ozdoby wykonane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachet‑
nymi metalami lub kamieniami I ich imitacjami, posągi i figurki wyko‑
nane z lub pokryte szlachetnymi i półszlachetnymi metalami lub ka‑
mieniami i ich imitacjami, artykuły ozdobne [ozdoby lub biżuteria] do
użytku osobistego, bibeloty z brązu, breloczki do kluczy [ozdoby],
dzieła sztuki z metali szlachetnych, ozdoby jubilerskie, artykuły deko‑
racji wnętrz, sprzęt kuchenny, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz
artykuły łazienkowe, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, sta‑
tuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki, zastawa stołowa, przybory ku‑
chenne i pojemniki, meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu,
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych, zawar‑
te w tej klasie, meble z drewna, akcesoria do przechowywania ubrań,
biblioteczki [regały na książki], biurka i stoły, blaty [części mebli], cho‑
dziki dla dzieci, cokoły [meble], drzwi do mebli, elementy mebli seg‑
mentowych, niemetalowe [meble], elementy meblowe, fronty do szaf
i szafek, garderoby, gabloty szklane, haki niemetalowe do mebli, ka‑
napy, kanapo‑tapczany, komody, kojce, komody [meble], komplety
mebli do salonu, konsole, kredensy, toaletki, komody, krzesełka do
wanny, krzesła, leżaki do opalania, ławostoły, ławy [meble], łóżka pla‑
żowe, meble, meble antyczne, meble biurowe, meble bambusowe,
meble biurowe metalowe, meble dla dzieci, meble do eksponowania
towarów, meble do salonu, meble do siedzenia, meble domowe, me‑
ble do wyposażenia sklepów, meble gięte, meble komputerowe, me‑
ble kuchenne, meble modułowe [kombinowane], meble ogrodowe,
meble łazienkowe, meble skórzane, meble sypialne, meble rattano‑
we, meble szkolne, meble tapicerowane, meble wielofunkcyjne, me‑
ble wypoczynkowe, meblościanki, narożniki [meble], nogi stołowe,
okiennice wewnętrzne, osprzęt niemetalowy do mebli, panele me‑
blowe, poduszki na krzesła, pokrycia ochronne na meble [uformowa‑
ne], półki ścienne [meble], pufy [meble], pulpity [meble], regały skła‑
dane, sprzęt biurowy [meble], stelaże tapczanów, stojaki
wielofunkcyjne [meble], stojaki, półki, stoliki, stoły, szafki [meble],
szafy [meble], szezlongi, tablice w postaci mebli, taborety, toaletki,
witryny, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, wyposażenie łazie‑
nek w formie mebli, wsporniki, niemetalowe, do mebli, wykończenio‑
we elementy z tworzyw sztucznych do mebli, zestawy mebli kuchen‑
nych, zestawy części [sprzedawane razem], z których montuje się
meble, lustra (srebrzone szkło), ramy, wieszaki na ubrania, wieszaki
stojące do ubrań [meble] i haczyki na ubrania, łóżka, pościel, matera‑
ce, poduszki, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon i zasłony do
wnętrz, lustra [meble], ramy do obrazów, ramki do zdjęć, ramki na ob‑
razy i fotografie, ramy na szyldy, stojaki ramowe, uchwyty do zdjęć
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[ramki], elementy wystroju wnętrz wykonane z tkanin [poduszki], ko‑
sze dla niemowląt, kosze do noszenia dzieci, łóżka, materace, osprzęt
niemetalowy do łóżek, podgłówki, wałki, podstawy pod materace,
podstawy łóżek, poduszki, poduszki dekoracyjne, poduszki dla zwie‑
rząt domowych, poduszki siedziska, poręcze do łóżek, pościel, oprócz
bielizny pościelowej, ramy do łóżek, wezgłowia, sprężyny do łóżek,
karnisze do firanek, karnisze do zasłon, osprzęt do zawieszania zasłon,
drewniane gałki do drzwi, drewniane klamki drzwiowe, wiklina, tyczki
bambusowe, pojemniki, spinacze i uchwyty do nich, niemetalowe,
beczki i beczułki, niemetalowe, dekoracyjne skrzynki drewniane,
drewniane pudła i pudełka do przechowywania, kosze do przecho‑
wywania, nie z metalu, kufry [szafki], niemetalowe pudła do przecho‑
wywania, skrzynie, pudełka z drewna, pudełka ozdobne z tworzyw
sztucznych, budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, doradz‑
two handlowe, promocja sprzedaży, poszukiwanie partnerów han‑
dlowych, tworzenie przedstawicielstw handlowych, pośrednictwo
handlowe, informacja handlowa, promocja sprzedaży, wdrażanie pro‑
duktów na rynek, pokazy towarów, organizowanie giełd, targów, au‑
kcji, przetargów, imprez handlowych, organizowanie wystaw w ce‑
lach handlowych i/lub reklamowych, organizacja stanowisk na
targach handlowych, usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne
dla konsumentów, usługi aukcyjne, prowadzenie sprzedaży detalicz‑
nej, hurtowej i internetowej artykułami elektrycznymi, budowlanymi,
drzewnymi, sprzętem AGD, artykułami wyposażenia wnętrz, artykuła‑
mi oświetleniowymi, doradztwo w sprawach zarządzania działalno‑
ścią gospodarczą, reklama, pokazy towarów, usługi marketingowe,
agencje eksportowo‑importowe.

nie, karty, koperty (artykuły piśmienne), linijki rysownicze, maszynki
do ostrzenia ołówków, materiały do rysowania, materiały klejące do
celów papierniczych, nalepki, naklejki, notatniki, notesy, notesy sa‑
moprzylepne, okładki, obwoluty, ołówki, papier do pakowania, papier
do pisania, pastele (kredki), pędzle, pieczęcie, pinezki, pióra, piórniki,
podstawki do długopisów i ołówków, przybory do pisania, przyrządy
do rysowania, segregatory, skoroszyty, taśmy przylepne do celów pa‑
pierniczych, taśmy klejące, teczki na dokumenty, skoroszyty, spinacze
biurowe, spinacze do papieru, temperówki do ołówków, zakładki do
książek, zakładki samoprzylepne z papieru lub folii PET do oznaczania
i klasyfikowania stron dokumentów, książek, ułatwiając wyszukania
ważnych informacji, zeszyty, zszywacze, zszywki biurowe, opakowania
i materiały opakowaniowe z papieru, tektury i tworzyw sztucznych, ta‑
śmy przylepne do celów opakowaniowych oraz do użytku biurowego
i domowego, taśmy malarskie i tynkarskie, taśmy naprawcze, przezna‑
czone do różnego rodzaju napraw, takie jak: taśmy pomocnicze do
chwilowego montażu, w celu szybkich napraw uszkodzeń, pęknięć,
rozerwań, zapobiegające dalszym uszkodzeniom takich materiałów
jak folie, przewody z tworzywa sztucznego, gumy, nieszczelne rury
PVC, pęknięte żagle, taśmy montażowe do uszczelniania, wyrównywa‑
nia nierówności w łączonych powierzchniach wykonanych z drewna,
metalu, szkła, tworzyw sztucznych, taśmy i etykiety ostrzegawcze,
17 folie z tworzyw sztucznych inne niż do pakowania, folie do stoso‑
wania w rolnictwie, folie przyciemniające do okien, taśmy i etykiety
przylepne z tworzyw sztucznych nie do użytku biurowego, medycz‑
nego lub domowego, 40 usługi drukowania na taśmach i etykietach
przylepnych z papieru i tworzyw sztucznych.

(111) 316935
(220) 2018 02 26
(210) 482803
(151) 2019 01 09
(441) 2018 05 21
(732) ŚWIĄTEK MARCIN, Radłów, PL.; URBANIAK MACIEJ,
Ostrów Wielkopolski, PL.; SZCZURASZEK MARIUSZ,
Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) BROWAR OSTRÓW WLKP
(540)

(111) 316937
(220) 2018 06 04
(210) 486684
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) ROLIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Iława, PL.
(540) ENZYMY CYTOKININA MINERAŁY BIOSTYMULANTY
(540)

(531) 05.11.15, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, 40 usługi browarnicze.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 316936
(220) 2018 02 27
(210) 482824
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 03
(732) DALPO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TRADING SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poznań, PL.
(540) DALPO
(510), (511) 16 wyroby z papieru i tektury takie jak: afisze, plakaty,
aktówki, albumy, atlasy, artykuły papiernicze, bloki listowe (papete‑
ria), chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa papierowe, figurki
(statuetki) z papieru mâché, filtry do kawy papierowe, gazety, kartki
z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, komiksy, mapy, mapy geogra‑
ficzne, materiały drukowane, obrusy papierowe, obwoluty papierowe
na dokumenty, opakowania do butelek z tektury lub papieru, osłony
na doniczki z papieru, papier do pakowania, papier do pisania, papier
do zwijania, papier filtracyjny, papier higieniczny, papier parafinowy,
papier pergaminowy, papier przebitkowy, papier toaletowy, papier
z miazgi drzewnej, papierowe lub tekturowe podstawki, w tym pod‑
stawki pod kufle na piwo oraz pod inne napoje, pojemniki papierowe
lub tekturowe, pudełka kartonowe lub papierowe, ręczniki papierowe,
serwetki stołowe papierowe, torby do pakowania z papieru, torebki na
śmieci z papieru, wydruki graficzne, wyroby z kartonu, druki, czasopi‑
sma i książki, artykuły introligatorskie, artykuły piśmienne, papeterie,
kleje do materiałów piśmiennych i do użytku domowego, artykuły
biurowe (z wyjątkiem mebli) i przybory szkolne takie jak: bloczki do
pisania, bibuły, bloki rysunkowe, broszury, cyrkle, dziurkacze, ekierki,
flamastry, formularze (blankiety, druki), globusy, kalendarze, kalkoma‑

Kolor znaku: biały, brązowy, niebieski, zielony, jasnoszary,
fioletowy, szary, czarny
(531) 05.07.01, 26.01.01, 26.01.02, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 31 nasiona, 44 pielęgnacja trawników.
(111) 316938
(220) 2018 06 05
(210) 486738
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) matostretch
(510), (511) 10 bandaże elastyczne.
(111) 316939
(220) 2018 06 13
(210) 487044
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 06
(732) POMORSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
PODIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecinek, PL.
(540) PODIMED sp. z o.o.
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 04.03.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 44 usługi medyczne.

(111) 316940
(220) 2018 06 13
(210) 487054
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 03
(732) BIGOSIŃSKI PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRO‑TECH
KONIN, Konin, PL.
(540) H HydroTech KONIN
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, szary
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 26.03.23, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, kolektory elek‑
tryczne, 11 pompy ciepła, regeneratory ciepła, wymienniki ciepła
inne niż części maszyn, termiczne kolektory słoneczne, piece sło‑
neczne, kotły grzewcze, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do
chłodzenia, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne urządzenia
do wytwarzania pary, urządzenia do oświetlania, instalacje sani‑
tarne, zawory do przewodów zaopatrujących w parę i w wodę,
urządzenia do zaopatrzenia w wodę, zawory regulujące poziom
wody w zbiornikach, zawory termostatyczne, 37 naprawa i serwis
oraz montaż urządzeń do wytwarzania energii cieplnej i elek‑
trycznej.
(111) 316941
(220) 2018 04 11
(210) 484694
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) RADOMIŃSKI RADOSŁAW COLOMBUS, Izabelin, PL.
(540) GLASSTAR
(510), (511) 17 materiały i produkty izolacyjne z włókien, żywic
i tworzyw sztucznych oraz syntetycznych wykorzystywanych
w budownictwie i przemyśle, w tym w postaci geosyntetyków,
geotkanin, geosiatek, geowłóknin, gekompozytów., 19 materiały
i produkty wzmacniające i stabilizujące z włókien, żywic i tworzyw
sztucznych oraz sytentycznych wykorzystywanych w budownic‑
twie i przemyśle, w tym w postaci geosyntetyków, geotkanin,
geosiatek, geowłóknin, geokompozytów, materiały budowlane
niemetalowe, w szczególności wykorzystywane przy budowie,
naprawie i remontach dróg, mostów, nasypów, skarp oraz bu‑
dynków, 37 usługi budowlano‑remontowe zwłaszcza w zakresie
budowy, napraw i remontów dróg, mostów, nasypów, skarp oraz
budynków.
(111) 316942
(220) 2018 06 19
(210) 487270
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 20
(732) HB INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wejherowo, PL.
(540) HB INWESTYCJE
(510), (511) 37 budowanie nieruchomości, remont nieruchomo‑
ści, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości
komercyjnych, budowa nieruchomości [budownictwo], budowa
budynków na zamówienie, budowa prywatnych budynków miesz‑
kalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, usługi
budowlane w zakresie stawiania budynków.
(111) 316943
(220) 2018 06 20
(210) 487327
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 10
(732) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) surgitouch
(510), (511) 10 rękawice chirurgiczne.
(111) 316944
(151) 2019 01 10

(220) 2018 06 20
(441) 2018 09 10

(210) 487331
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(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO‑TRANSPORTOWE
PRYMUS‑AGD WIESŁAWA I JAN ŚLAŻYŃSCY SPÓŁKA JAWNA,
Kowalanka, PL.
(540) EMALIA‑RYBNIK
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 11.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 wyroby metalowe i emaliowane takie jak: brytfanny,
cedzaki do użytku domowego, chochle do podawania, cukierni‑
ce, czajniki nieelektryczne i elektryczne, czarki, dzbanki, dziadki do
orzechów, formy i foremki‑przybory kuchenne, garnki kuchenne,
imbryki, konewki, kosze na chleb do użytku domowego, kosze na
papier, kosze na śmieci, kotły, kubki, kubły, lejki, łopatki do użytku
kuchennego, menażki, metalowe naczynia do przyrządzania lodów
i mrożonych napojów, miednice jako naczynia, miski, nocniki, patel‑
nie, patery, pojemniki kuchenne, pojemniki na chleb, pokrywki do
garnków, półmiski jako tace, pucharki na owoce, rondle, szybkowa‑
ry, tace do użytku domowego, talerze, wanienki, wiadra, 35 usługi
reklamowe w zakresie sprzedaży towarów, zgrupowania, selekcjo‑
nowania i promocji na rzecz osób trzecich realizowane w obrocie
krajowym i zagranicznym (eksport‑import), pozwalające nabywcy
wygodnie je oglądać i kupować w sklepach i innych placówkach
handlowo‑usługowych oraz w mediach, dotyczące towarów meta‑
lowych emaliowanych takich jak: brytfanny cedzaki do użytku do‑
mowego, chochle do podawania, cukiernice, czajniki nieelektryczne
i elektryczne, czarki, dzbanki, dziadki do orzechów, formy i foremki
‑przybory kuchenne, garnki kuchenne, imbryki, konewki, kosze na
chleb do użytku domowego, kosze na papier, kosze na śmieci, kotły
kubki, kubły lejki, łopatki do użytku kuchennego, menażki, metalowe
naczynia do przyrządzania lodów i mrożonych napojów, miednice
jako naczynia, miski, nocniki, patelnie, patery, pojemniki kuchenne,
pojemniki na chleb, pokrywki do garnków, półmiski‑tace, pucharki
na owoce, rondle, szybkowary, tace do użytku domowego, talerze,
wanienki, wiadra, promocja sprzedaży negocjowanie umów kupna
i sprzedaży towarów, handlowe informacje i porady udzielane kon‑
sumentom w wyborze towarów i usług, wystawy w celach handlo‑
wych lub reklamowych.
(111) 316945
(220) 2018 06 21
(210) 487383
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 10
(732) JUGEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Środa Wielkopolska, PL.
(540) jugema Środa Wlkp.
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do przetwórstwa warzyw i owo‑
ców, 11 urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i ob‑
róbki żywności i napojów: komory wędzarnicze, kotły warzelne,
autoklawy do sterylizacji i gotowania, bemary patelnie, 20 meble
wykonywane ze stali: meble kuchenne, regały, półki, lady robocze,
szafki do przechowywać żywności, zlewy.
(111) 316946
(220) 2018 06 25
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 10
(732) TELETORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) teletorium mobile & lifestyle

(210) 487472
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(111) 316949
(220) 2018 03 12
(210) 483379
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 20
(732) KAZBERUK JANUSZ ANTONI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU
ZAGRANICZNEGO KASOL, Białystok, PL.
(540)
(540)

(540)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy elektryczne przewo‑
dzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno
‑sterujące, akcesoria do telefonów komórkowych mianowicie:

anteny, urządzenia dopasowujące do anten, baterie, obudowy do te‑
lefonów komórkowych, karty pamięci, kable, klawiatury, telefonicz‑
ne zestawy głośnomówiące, ładowarki do telefonów komórkowych,
mikrofony, słuchawki, podzespoły elektroniczne, generatory dźwię‑
ku, wyświetlacze, złącze przejściowe, ładowarki do akumulatorków,
zestawy słuchawkowe, wyłączniki zasilania, złączki zasilania, uchwy‑
ty karty SIM, futerały, kasety, podstawki i pokrowce ochronne z pla‑
stiku lub tworzywa sztucznego do sprzętu łącznościowego, uchwyty
obrotowe z tworzyw sztucznych do telefonów komórkowych, 18 ka‑
sety jako pokrowce, pokrowce ochronne ze skóry lub imitacji skóry
na telefony i akcesoria komórkowe.
(111) 316947
(220) 2018 06 25
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 10
(732) TELETORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) me&my phone
(540)
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(210) 487474

(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01
(510), (511) 9 kable USB‑ C, kable micro‑USB, kable lightning, nakład‑
ki do telefonów, etui do telefonów, etui Bock Magnet do telefonów,
uchwyty samochodowe do telefonów, szkła i folie ochronne do te‑
lefonów, ładowarki sieciowe, ładowarki samochodowe, słuchawki
przewodowe, słuchawki bezprzewodowe, powerbanki, wideoreje‑
stratory, transmitery FM, smartwatche, smartbandy.
(111) 316948
(220) 2018 06 25
(210) 487482
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 13
(732) HUMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) HUMUS BLACK GOLD
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 05.05.20
(510), (511) 1 produkty humusowe, 35 handel, sprzedaż, import
‑export produkty humusowe.

Kolor znaku: brązowy
(531) 29.01.07, 05.11.05
(510), (511) 29 grzyby, warzywa, owoce oraz ich mieszanki: suszone,
gotowane, konserwowane, pasteryzowane, sterylizowane i w oleju,
sałatki warzywne, sałatki owocowe, sałatki grzybowe, konserwy i pa‑
sty warzywne, owocowe i grzybowe, płatki grzybów, płatki warzyw,
płatki owoców.
(111) 316950
(220) 2018 04 11
(210) 484695
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) RADOMIŃSKI RADOSŁAW COLOMBUS, Izabelin, PL.
(540) COLGRID
(510), (511) 17 materiały i produkty izolacyjne z włókien, żywic i two‑
rzyw sztucznych oraz syntetycznych wykorzystywanych w budow‑
nictwie i przemyśle, w tym w postaci geosyntetyków, geotkanin,
geosiatek, geowłóknin, geokompozytów, 19 materiały i produkty
wzmacniające i stabilizujące z włókien, żywic i tworzyw sztucznych
oraz syntetycznych wykorzystywanych w budownictwie i w prze‑
myśle, w tym w postaci geosyntetyków, geotkanin, geosiatek,
geowłóknin, geokompozytów, materiały budowlane niemetalo‑
we, w szczególności wykorzystywane przy budowie, naprawie i re‑
montach dróg, mostów, nasypów, skarp oraz budynków, 37 usługi
budowlano‑remontowe zwłaszcza w zakresie budowy, napraw i re‑
montów dróg, mostów, nasypów, skarp oraz budynków.
(111) 316951
(220) 2018 05 07
(210) 485645
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 27
(732) SZMATOWSKI ANDRZEJ, Bielawa, PL.
(540) TRZY BUKI WÓDKI SUDECKIE MANUFAKTURA BIELAWA EST. 2017
(540)

(531) 05.01.01, 05.01.07, 24.17.01, 24.17.02, 25.01.15, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 33 wódki.
(111) 316952
(220) 2018 04 11
(210) 484696
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) RADOMIŃSKI RADOSŁAW COLOMBUS, Izabelin, PL.
(540) PETGRID
(510), (511) 17 materiały i produkty izolacyjne z włókien, żywic i two‑
rzyw sztucznych oraz syntetycznych wykorzystywanych w budownic‑
twie i przemyśle, w tym w postaci geosyntetyków, geotkanin, geosiatek,
geowłóknin, geokompozytów, 19 materiały i produkty wzmacniające
i stabilizujące z włókien, żywic i tworzyw sztucznych oraz syntetycznych
wykorzystywanych w budownictwie i w przemyśle, w tym w postaci geo‑
syntetyków, geotkanin, geosiatek, geowłóknin, geokompozytów, ma‑
teriały budowlane niemetalowe, w szczególności wykorzystywane przy
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budowie, naprawie i remontach dróg, mostów, nasypów, skarp oraz bu‑
dynków, 37 usługi budowlano‑remontowe zwłaszcza w zakresie budowy,
napraw i remontów dróg, mostów, nasypów, skarp oraz budynków.

(111) 316953
(220) 2018 05 17
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 06
(732) SAMOŃ ŁUKASZ, Warszawa, PL.
(540) MNIEJ WIĘCEJ
(540)

(210) 486036

Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.14, 24.17.02
(510), (511) 38 fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych,
komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, nadawanie
bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej, transfer strumieniowy
danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów telewizyj‑
nych, transmisja satelitarna, transmisja wideo na żądanie, udostępnianie
forów internetowych on‑line, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi
związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunika‑
cyjne], 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług
typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie programów telewizyj‑
nych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo na
żądanie, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, mon‑
taż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, pisanie scenariuszy,
pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, produkcja filmów,
innych niż reklamowe, produkcja mikrofilmów, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, publikowanie on‑line elektronicznych ksią‑
żek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
radiowe programy rozrywkowe, sporządzanie napisów [np. do filmów],
telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów on‑line nie do po‑
brania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie,
udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi gier
oferowane w systemie on‑line za pośrednictwem sieci, usługi w zakresie
opracowania graficznego inne niż do celów reklamowych.
(111) 316954
(220) 2014 01 13 K
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 10
(732) VELVET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klucze, PL.
(540) Velvet
(540)

(210) 484899

Kolor znaku: biały, błękitny, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.03.01
(510), (511) 16 tektura, bibuła filtracyjna, filtry papierowe do kawy,
koperty, papeteria, worki na zużyte pieluszki i serwetki dla niemow‑
ląt, 21 pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, dozowniki
do ręczników papierowych.
(111) 316955
(220) 2018 05 28
(210) 486424
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 13
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TVP TYGODNIK
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.13
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(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha‑
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil‑
mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo‑
wego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do
nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewi‑
zyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej,
gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy kompute‑
rowe, programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów
do użycia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe
do obsługi interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do
klisz, 16 druki, wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albu‑
my, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej, pa‑
pier, tektura, karton, artykuły papiernicze, fotografie, fotografie
[wydrukowane], podpisane fotografie, albumy fotograficzne, odbitki
fotograficzne, minialbumy fotograficzne, urządzenia do oprawiania
fotografii, urządzenia do oprawiania fotografii, fotografie oprawione
i nieoprawione, narożniki do przyklejania fotografii, samoprzylepne
narożniki do fotografii, rogi do mocowania fotografii, pudełka do
przechowywania fotografii, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie,
karty do albumów fotograficznych, fotografie kolekcjonerskie z za‑
wodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy do wkle‑
jania [albumy fotograficzne], papier do drukowania fotografii [nie
z chemicznie zwiększoną czułością], materiały piśmienne, 25 odzież,
obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, gry komputerowe inne
niż telewizyjne, przenośne gry komputerowe, gry planszowe, arty‑
kuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte w innych klasach), ozdoby
choinkowe, 35 usługi reklamowe, produkcja reklam w systemie mul‑
timedialnym, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych,
wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach
masowego przekazu, tworzenie reklamowych i sponsorowanych
tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów reklamowych dla
telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public relations,
merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowanie na
rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i progra‑
mów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i ar‑
tykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżo‑
wych, spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtow‑
ni wielobranżowej i sklepie internetowym lub telesklepie, tak aby
umożliwić konsumentom dokonanie zakupu w dobrych warunkach,
38 obsługa przekazu i przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć te‑
lewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reporta‑
ży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi
emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki,
zbieranie i przekazywanie informacji poprzez sieci komunikacyjne,
dostarczanie informacji on‑line z komputerowych baz danych, usłu‑
gi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on‑line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audioteksto‑
wych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wy‑
dawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publi‑
kacje elektroniczne on‑line książek i periodyków, produkcja progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, re‑
kreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interak‑
tywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i stu‑
diów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projekto‑
wania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.
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(111) 316956
(220) 2018 05 21
(151) 2019 01 09
(441) 2018 07 30
(732) BIOMAXIMA SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, PL.
(540) BIOMAXIMA
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 486137

Kolor znaku: ciemnoszary, pomarańczowy
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 podchloryn sodowy, podchloryn sodu, alkaliczne, al‑
kaliczne płyny trawiące, biochemiczne substancje [inne niż do celów
medycznych], bufory płynne, preparaty biochemiczne do celów na‑
ukowych, prekursory biochemiczne do celów naukowych, enzymy
do użytku jako katalizatory biochemiczne, katalizatory do procesów
chemicznych i biochemicznych, katalizatory biochemiczne, kataliza‑
tory do użytku w procesach biochemicznych, preparaty biochemicz‑
ne inne niż do użytku medycznego, substancje chemiczne do użytku
w przemyśle biochemicznym, polimery do użytku w analizie sub‑
stancji biochemicznych, środki biochemiczne, mianowicie prekurso‑
ry dla inżynierii genetycznej in vitro, środki zagęszczające będące
produktami biochemicznymi do użytku w przemyśle, środki bioche‑
miczne do użytku naukowego in vitro i in vivo, środki biochemiczne,
mianowicie polipeptydy do użytku w badaniach in vitro, środki bio‑
chemiczne do użytku jako wskaźniki [inne niż do celów medycz‑
nych], substancje biochemiczne, mianowicie przeciwciała monoklo‑
nalne do użytku naukowego lub badawczego in vitro, odczynniki
diagnostyczne do użytku in vitro w dziedzinie biochemii, chemii kli‑
nicznej i mikrobiologii, preparaty diagnostyczne do celów nauko‑
wych, odczynniki diagnostyczne do celów naukowych, preparaty
diagnostyczne stosowane w pracach naukowych, preparaty diagno‑
styczne do użytku naukowego lub badawczego, odczynniki diagno‑
styczne do użytku naukowego lub badawczego, odczynniki diagno‑
styczne in vivo do użytku naukowego, substancje diagnostyczne
inne niż do celów medycznych, odczynniki diagnostyczne inne niż
do użytku w laboratoriach medycznych, preparaty diagnostyczne
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, produkty che‑
miczne do użytku w diagnostyce [do celów naukowych], odczynniki
diagnostyczne nie do użytku medycznego lub weterynaryjnego, od‑
czynniki i preparaty diagnostyczne, z wyjątkiem tych do użytku me‑
dycznego i weterynaryjnego, preparaty diagnostyczne do użytku
naukowego lub badawczego inne niż do użytku medycznego, kli‑
niczne środki diagnostyczne inne niż do użytku medycznego lub
weterynaryjnego, chemikalia diagnostyczne [inne niż do użytku me‑
dycznego lub celów weterynaryjnych], odczynniki do użytku w dia‑
gnostyce in vitro [inne niż medyczne], materiały do testów diagno‑
stycznych inne niż do użytku medycznego, odczynniki do
diagnostycznej kontroli wyników zapłodnienia [do celów naukowych],
odczynniki używane do testów diagnostycznych [inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych], odczynniki chemiczne do użytku
w diagnozie inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, ze‑
stawy diagnostyczne złożone z receptorów próbek i odczynników do
wykrywania obecności wybranych bakterii, odczynniki chemiczne
stosowane w testach diagnostycznych inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych, odczynniki do użytku laboratoryjnego in vitro
[inne niż do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych], odczyn‑
niki chemiczne stosowane z analizatorami immunologicznymi inne niż
do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki w zesta‑
wach do przeprowadzania testów immunoenzymosorbcyjnych (ELI‑
SA) [inne niż do celów medycznych ub weterynaryjnych], 5 preparaty
biochemiczne do użytku medycznego, preparaty biochemiczne do
celów weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne, weterynaryjne od‑
czynniki diagnostyczne, medyczne odczynniki diagnostyczne, wskaź‑
niki do diagnozy medycznej, preparaty do diagnostyki medycznej,
odczynniki do diagnostyki klinicznej, preparaty do diagnozowania
owulacji, preparaty do diagnozowania ciąży, preparaty i materiały dia‑
gnostyczne, medyczne diagnostyczne paski testowe, substraty reakcji
do diagnozy weterynaryjnej, substraty reakcji do diagnozy medycznej,
preparaty chemiczne do diagnozowania cukrzycy, preparaty chemicz‑
ne do diagnozowania ciąży, środki diagnostyczne do użytku farma‑
ceutycznego, preparaty diagnostyczne do celów weterynaryjnych,
biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagno‑
styczne do celów medycznych, substancje diagnostyczne do celów
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medycznych, preparaty do diagnostycznego użytku medycznego,
odczynniki stosowane w genetycznej diagnostyce weterynaryjnej,
chemiczne odczynniki diagnostyczne do użytku medycznego, mate‑
riały do testów diagnostycznych do użytku medycznego, odczynniki
do użytku w ciążowych badaniach diagnostycznych, preparaty dia‑
gnostyczne in vitro do celów medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych lub weterynaryjnych, odczynniki i testy do
diagnostyki medycznej do badania płynów ciała, odczynniki i podło‑
ża do diagnostycznych celów medycznych i weterynaryjnych, od‑
czynniki do użytku w testach diagnostycznych [do celów medycz‑
nych], odczynniki do użytku w testach diagnostycznych [do celów
weterynaryjnych], preparaty in vitro do przewidywania owulacji, od‑
czynniki do użytku laboratoryjnego in vitro [do celów weterynaryj‑
nych], odczynniki do użytku laboratoryjnego in vitro [do celów me‑
dycznych], paski testowe do pomiaru poziomu glukozy we krwi,
odczynniki do badań immunologicznych do użytku medycznego,
preparaty bakteryjne do celów medycznych lub weterynaryjnych,
preparaty biologiczne do celów medycznych, preparaty biologiczne
do celów weterynaryjnych, buliony dla kultur bakteriologicznych,
podłoża dla kultur bakteriologicznych, podłoża dla kultur bakteryj‑
nych, odczynniki chemiczne do celów medycznych lub weterynaryj‑
nych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty
chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów
weterynaryjnych, preparaty chemiczne dla testów ciążowych, prepa‑
raty diagnostyczne do celów medycznych, plazma, krew do celów
medycznych, kultury mikroorganizmów do celów medycznych lub
weterynaryjnych, preparaty z mikroorganizmów do celów medycz‑
nych lub weterynaryjnych, substancje odżywcze dla mikroorgani‑
zmów, chemiczne preparaty dla testów ciążowych, 9 urządzenia dia‑
gnostyczne nie do celów medycznych, urządzenia testujące do
celów diagnostycznych inne niż do celów medycznych, gazometry
[urządzenia pomiarowe], oprogramowanie komputerowe związane
z dziedziną medyczną, próbówki do przechowywania laboratoryjne‑
go, probówki, chromatografy do celów laboratoryjnych, inkubatory
dla kultur bakteryjnych, 10 aparatura do analizy do celów medycz‑
nych, analizatory hematologiczne, medyczne przyrządy diagnostycz‑
ne, narzędzia do diagnostyki medycznej, narzędzia do diagnostyki
weterynaryjnej, przyrządy diagnostyczne krążeniowo
‑oddechowe,
analizatory automatyczne do diagnostyki medycznej, przyrządy dia‑
gnostyczne do użytku medycznego, aparatura diagnostyczna do ce‑
lów medycznych, urządzenia diagnostyczne do testów ciążowych,
urządzenia do diagnozowania chorób zapalnych, czujniki do użytku
medycznego w diagnostyce, urządzenia do diagnozowania chorób
mózgowo‑naczyniowych, medyczne urządzenia diagnostyczne do
celów medycznych, urządzenia do diagnozowania chorób sercowo
‑naczyniowych, diagnostyczne urządzenia pomiarowe do użytku
medycznego, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, przyrzą‑
dy do testów diagnostycznych do celów medycznych, urządzenia
medyczne do diagnozowania potencjalnego zawału serca, analizato‑
ry gazów oddechowych do celów diagnostycznych, przyrządy do
badania moczu do zastosowań medyczno‑diagnostycznych, urzą‑
dzenia do przeprowadzania testów diagnostycznych do celów me‑
dycznych, diagnostyczne zestawy testowe do wykrywania hemoglo‑
biny w kale, przyrządy do badań diagnostycznych do użytku
w testach immunologicznych [medyczne], urządzenia do badań dia‑
gnostycznych do użytku w testach immunologicznych [medyczne],
urządzenia do pomiaru poziomu cukru we krwi (glukometry), urzą‑
dzenia do badania poziomu glukozy we krwi, urządzenia do monito‑
rowania poziomu glukozy we krwi, urządzenia medyczne do mierze‑
nia poziomu glukozy we krwi, analizatory immunologiczne,
probówki na krew, probówki na krew do użytku medycznego, igły
medyczne, 26 pudełka na igły, etui na igły, kasetki na igły, 29 prepa‑
raty do produkcji bulionów, alginiany do celów spożywczych, wycią‑
gi z wodorostów do celów spożywczych, 35 doradztwo specjali‑
styczne w sprawach działalności gospodarczej, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, 39 dostarczanie towarów‑zaopatrzenie, dostarcza‑
nie towarów zamówionych korespondencyjnie, 42 badania biolo‑
giczne, badania chemiczne, badania bakteriologiczne, usługi bio‑
chemiczne, doradztwo w zakresie biochemii, badania biochemiczne,
analiza biochemiczna, badania i rozwój biochemiczny, analiza i ba‑
dania biochemiczne, usługi doradcze w zakresie biochemii, usługi
w zakresie inżynierii biochemicznej, usługi analizy biochemicznej
przepływu powietrza, usługi w zakresie badań biochemicznych, in‑
formacje związane z badaniami naukowymi z dziedziny biochemii
i biotechnologii, projektowanie urządzeń diagnostycznych, opraco‑
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wywanie urządzeń diagnostycznych, projektowanie i opracowywanie
aparatury diagnostycznej, projektowanie urządzeń i sprzętu diagno‑
stycznego, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury dia‑
gnostycznej, badania i rozwój w dziedzinie preparatów diagnostycz‑
nych, badania i testy bakteriologiczne, 44 przeprowadzanie diagnozy
chorób, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, usługi diagno‑
styki medycznej [testy i analizy], usługi analiz medycznych związane
z diagnozowaniem raka, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia
ludzi, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i pro‑
gnozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi badań medycznych
związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi w zakresie
badania moczu, testy ciążowe.

(111) 316957
(220) 2018 05 23
(210) 486227
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) foods by Ann ENERGY BAR GOJI &amp; ŻURAWINA Only fruit
&amp; nuts
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, brązowy, czerwony
(531) 11.01.01, 05.07.01, 27.05.01, 29.01.14, 11.01.02
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony na bazie
zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony mu‑
esli i batony na bazie płatków zbożowych śniadaniowych, owoców,
orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, gala‑
retki owocowe‑słodycze, mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki zbo‑
żowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, prze‑
kąski zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko‑proteinowe
batoniki zbożowe, bakalie, orzechy.
(111) 316958
(220) 2018 05 23
(210) 486228
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) foods by Ann ENERGY BAR DYNIA &amp; MATCHA Only fruit
&amp; nuts
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, brązowy, zielony, szary
(531) 11.01.01, 05.07.01, 29.01.14, 11.01.02, 27.05.01
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(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony na bazie
zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony mu‑
esli i batony na bazie płatków zbożowych śniadaniowych, owoców,
orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, ga‑
laretki owocowe [słodycze], mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki
zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, prze‑
kąski zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko‑proteinowe
batoniki zbożowe, bakalie, orzechy.

(111) 316959
(220) 2018 05 23
(210) 486229
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) foods by Ann ENERGY BAR MACA &amp; KAKAO Only fruit
&amp; nuts
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, beżowy, brązowy
(531) 05.07.01, 11.01.01, 11.01.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony na bazie
zbóż, owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony mu‑
esli i batony na bazie płatków zbożowych śniadaniowych, owoców,
orzechów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, ga‑
laretki owocowe [słodycze], mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki
zbożowe śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, prze‑
kąski zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko‑proteinowe
batoniki zbożowe, bakalie, orzechy.
(111) 316960
(220) 2014 06 12
(210) 429961
(151) 2018 12 14
(441) 2014 09 29
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY
(510), (511) 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, nie ujęte
w innych klasach, druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały
biurowe, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), ma‑
teriały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów), afisze,
plakaty z papieru lub kartonu, aktówki jako artykuły biurowe, albumy,
almanachy jako roczniki, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli, artykuły
papiernicze, atlasy, bielizna stołowa papierowa, bilety, bloczki do pisa‑
nia, bloki do pisania, bloki listowe jako papeteria, bloki rysunkowe,
broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma jako periodyki, druko‑
wane publikacje, emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z ma‑
teriału tekstylnego, figurki i statuetki z papieru mâché, formularze jako
blankiety, druki, fotografie wydrukowane, fotograwiura, gazety, indek‑
sy, skorowidze, kalendarze, kartki z życzeniami, karton, karty do kolek‑
cjonowania inne niż do gier, karty indeksowe jako artykuły papierni‑
cze, karty pocztowe, karty zawiadomień jako artykuły piśmienne,
karty, katalogi, komiksy, koperty jako artykuły piśmienne, książeczki,
książki, magazyny, mapy geograficzne, mapy, materiały do nauczania
z wyjątkiem aparatów, materiały do rysowania, materiały drukowane,
naklejki adresowe, nalepki, naklejki jako materiały piśmienne, notatni‑
ki oraz notesy, notesy podręczne, obwoluty papierowe na dokumenty,
ołówki, oprawy, papier do pisania, podręczniki jako książki, podstawki
pod kufle do piwa, prospekty, przybory do pisania jako zestawy, przy‑
bory do pisania, przybory szkolne jako artykuły piśmienne, przyrządy
do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje drukowane, rejestry,
księgi główne jako książki, reprodukcje graficzne, rozkłady, repertuary
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godzinowe drukowane, segregatory jako artykuły biurowe, skoroszyty
na dokumenty, teczki, skoroszyty jako artykuły biurowe, materiały
konferencyjne, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, agencje
importowo‑eksportowe, agencje informacji handlowej i gospodar‑
czej, agencje public relations, agencje reklamowe, analizy kosztów,
analizy rynku, audyt przedsiębiorstw, badania marketingowe, badania
opinii publicznej, badania rynku, badania w dziedzinie działalności go‑
spodarczej, doradztwo dotyczące organizowania działalności gospo‑
darczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodar‑
czej, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością
gospodarczą, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych
w szczególności próbek, druków, prospektów, broszur, edycja tekstów,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, ekonomiczne prognozy, han‑
dlowe informacje i porady udzielane konsumentom jako punkty infor‑
macji konsumenckiej, handlowe wyceny, informacja o działalności go‑
spodarczej, kolportaż próbek, komputerowe zarządzanie plikami,
księgowość, marketing, obróbka tekstów, organizowanie targów w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach
handlowych lub reklamowych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębior‑
stwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu dzia‑
łalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, pozyski‑
wanie danych do komputerowych baz danych, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, prenumerata gazet dla osób
trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, produkcja filmów reklamowych, prognozy ekonomiczne,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, przygotowanie listy płac, przy‑
gotowywanie reklam prasowych, przygotowywanie zeznań podatko‑
wych, publikowanie tekstów sponsorowanych, rachunkowość, rekla‑
ma billboardowi, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za
pośrednictwem sieci komputerowej, reklama, reklamy koresponden‑
cyjne, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, roz‑
lepianie plakatów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych, w szczególności próbek, druków, prospektów, broszur,
rozpowszechnienie ogłoszeń reklamowych, rynkowe badania i sondaże
opinii, sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyzacja
danych w komputerowych bazach danych, tworzenie tekstów reklamo‑
wych i sponsorowanych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi
przeglądu prasy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie nośników reklamowych, wynajmowanie
przestrzeni reklamowej, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjo‑
nowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich, za‑
rządzanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w zakre‑
sie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, zarzą‑
dzanie w zakresie zamówień handlowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych on‑line, promowanie [reklama] dzia‑
łalności gospodarczej, prowadzenie aukcji za pośrednictwem sieci te‑
lekomunikacyjnych, publikowanie tekstów reklamowych, sprawowa‑
nie patronatu medialnego, usługi zarządzania w mediach,
38 telekomunikacja, agencje informacyjne, agencje prasowe, informa‑
cja o telekomunikacji, nadawanie bezprzewodowe, obsługa telekonfe‑
rencji, poczta elektroniczna, przekazywanie on‑line kartek z życzenia‑
mi, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą
komputera, przesyłanie informacji, przydzielanie dostępu do baz da‑
nych, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług związa‑
nych z telezakupami, transmisja plików cyfrowych, transmisja poprzez
telewizję kablową, transmisja programów radiowych, transmisja pro‑
gramów telewizyjnych, transmisja satelitarna, udostępnianie forów
internetowych, udostępnianie internetowych chatroomów, udostęp‑
nianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem
telekomunikacji, usługi ogłoszeń elektronicznych jako telekomunika‑
cja, usługi wideokonferencji, wypożyczanie czasu dostępu do świato‑
wej sieci komputerowej, wypożyczanie modemów, wypożyczanie tele‑
fonów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, wypożyczanie
urządzeń telekomunikacyjnych, zapewnianie dostępu do globalnych
sieci komputerowych, zlecenia przywoławcze poprzez radio, telefon lub
inne środki łączności elektronicznej, usługi zapewniania dostępu do
treści stron internetowych i portali, prowadzenie portalu internetowe‑
go we własnym imieniu i na własną rzecz, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, doradztwo zawodowe
jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia, edukacja jako naucza‑
nie, edukacja, fotografie, fotoreportaże, informacja o edukacji, infor‑
macja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja
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o rozrywce, informacje o wypoczynku, instruktaże, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne jako
pokazy, montaż taśm wideo, nagrywanie filmów na taśmach wideo,
nauczanie korespondencyjne, obsługa sal kinowych, organizowanie
balów, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsługa
kongresów, organizowanie i obsługa zjazdów, organizowanie i prowa‑
dzenia warsztatów jako szkolenia, organizowanie i prowadzenie kon‑
certów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadze‑
nie warsztatów jako szkolenia, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie konkursów z zakresu edukacji lub rozrywki, organizo‑
wanie loterii, organizowanie przyjęć z zakresu rozrywki, organizowa‑
nie spektakli jako impresariat, organizowanie wystaw z dziedziny kul‑
tury lub edukacji, pisanie tekstów, inne niż reklamowe, planowanie
przyjęć z zakresu rozrywki, produkcja filmów innych niż reklamowe,
produkcja programów radiowych i telewizyjnych, publikacje elektro‑
niczne on‑line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on
‑line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie tekstów in‑
nych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe,
tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi komponowania układu
graficznego publikacji, inne niż do celów reklamowych, usługi repor‑
terskie, użytkowanie sal kinowych, wydawanie katalogów innych niż
reklamowe, wydawanie materiałów konferencyjnych, broszur, plaka‑
tów, ulotek, 42 aktualizacja oprogramowania komputerowego, analizy
systemów komputerowych, doradztwo w zakresie oprogramowania
komputerowego, administrowanie stronami internetowymi, doradz‑
two w zakresie projektowania stron internetowych, tworzenie stron
internetowych, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek interne‑
towych, instalacje oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, oprogramowanie jako usługa, po‑
wielanie oprogramowania komputerowego, programowanie kompu‑
terów, projektowanie oprogramowania komputerowego, projektowa‑
nie systemów komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach
w formie stron internetowych, usługi graficzne, usługi komputerowe
w zakresie ochrony antywirusowej, wypożyczanie i hosting serwerów,
wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania kompu‑
terowego.

(111) 316961
(220) 2018 06 25
(210) 487483
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 13
(732) JASIŃSKI ARTUR MICHAŁ, Konstancin Jeziorna, PL.
(540) Dr Scott Zdrowie &amp; Zabawa
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.12, 26.01.04, 26.01.18
(510), (511) 3 pasta do zębów, płyny do płukania ust do celów nie‑
medycznych, preparaty odświeżające oddech do higieny osobistej,
produkty do odświeżania oddechu w sprayu, środki do czyszczenia
zębów, żele do wybielania zębów, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
21 szczoteczki do zębów, szczoteczki do zębów elektryczne.
(111) 316962
(220) 2018 06 25
(210) 487511
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) FOODS BY ANN
(510), (511) 29 warzywa i owoce liofilizowane, oleje jadalne, olej ko‑
kosowy, 30 mąka i produkty zbożowe, w tym batony na bazie zbóż,
owoców, orzechów, wyroby cukiernicze i słodycze, batony muesli
i batony na bazie płatków zbożowych śniadaniowych, owoców, orze‑
chów, ciasta, ciasteczka pełnoziarniste, cukierki, czekolada, galaretki
owocowe [słodycze], mieszanki płatków zbóż i bakalii, płatki zbożo‑
we śniadaniowe, pieczywo z bakaliami, przekąski ryżowe, przekąski
zbożowe, słodycze, wyroby cukiernicze, wysoko‑proteinowe batoni‑
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ki zbożowe, bakalie, orzechy, 32 syropy i inne produkty do produkcji
napojów, soki owocowe i owocowo‑warzywne, wody mineralne i na‑
poje owocowe gazowane i niegazowane oraz inne napoje bezalko‑
holowe.

(111) 316963
(220) 2018 06 25
(210) 487518
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 03
(732) FRIENDS COFFEE‑R.J. FRONC, R. CHRZĄSZCZ SPÓŁKA
JAWNA, Kraków, PL.
(540) mamma mia PIEC OPALANY DREWNEM
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny, pomarańczowy
(531) 02.01.11, 02.01.16, 02.01.24, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10,
26.01.05, 26.01.14, 26.01.21, 29.01.14, 11.01.10
(510), (511) 16 katalogi i menu potraw, serwetki papierowe, etykiety
z papieru, torebki i opakowania z papieru, tektury i folii z tworzyw
sztucznych, druki do wypełniania, grafiki, ryciny, fotografie, w tym
lokali i ukazujące potrawy, 35 usługi w zakresie reklamy, promocji,
przekazywania informacji handlowej o restauracjach i barach, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych o restauracjach, organizowa‑
nie prezentacji, wystaw handlowych i reklamowych, prezentowanie
i informowanie o barach i restauracjach poprzez Internet, 38 prze‑
syłanie informacji głosowych, tekstowych, obrazowych i danych
poprzez sieci informatyczne i telekomunikacyjne, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, przydzielanie dostępu do baz
danych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność poprzez
sieć światłowodów, dostęp do treści stron internetowych i portali,
usługi poczty elektronicznej, natychmiastowego powiadamiania
i wiadomości tekstowych, przekazywanie danych przy pomocy ter‑
minali komputerowych, usługi przekazywania poczty elektronicznej
za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i telefonów komórko‑
wych, udostępnianie połączeń z sieciami informatycznymi, udostęp‑
nianie stron internetowych za pośrednictwem telefonii komórkowej
bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu przenośnego, 43 usługi
gastronomiczne i hotelarskie świadczone przez: restauracje, bary,
kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, zajazdy, pensjo‑
naty, hotele i motele, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na
zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal na posiedzenia,
mityngi, narady.
(111) 316964
(220) 2018 06 26
(210) 487534
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) HAUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) NERVENA
(510), (511) 5 suplementy diety, 10 wyroby medyczne.
(111) 316965
(220) 2018 06 26
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 20
(732) JÓZEFCZYK ANGELIKA, Pabianice, PL.
(540) AJ ANGELIKA JÓZEFCZYK
(540)

(531) 26.03.23, 27.05.01

(210) 487543
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(510), (511) 25 akcesoria na szyję, nakrycia głowy, obuwie, odzież,
skórzane nakrycia głowy, daszki [nakrycia głowy], czapki [nakrycia
głowy], czepki damskie [nakrycia głowy], daszki przeciwsłoneczne
[nakrycia głowy], sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], golfy
[odzież], chusty [odzież], odzież dziana, bliźniaki [odzież], swetry
[odzież], odzież codzienna, poszetki [odzież], szorty [odzież], sztor‑
miaki [odzież], odzież futrzana, daszki [odzież], kaptury [odzież],
mufki [odzież], woalki, welony [odzież], opaski na głowę [odzież],
topy [odzież], odzież wieczorowa, odzież skórzana, szaliki [odzież],
odzież damska, odzież tkana, body [odzież], odzież wełniana,
odzież pluszowa, odzież lniana, odzież jedwabna, odzież dziew‑
częca, odzież kaszmirowa, kurtki [odzież], paski [odzież], dzianina
[odzież], kombinezony [odzież], gabardyna [odzież], futra [odzież],
odzież wierzchnia dla pań, odzież wierzchnia dla kobiet, zestawy
typu „bliźniak” [odzież], pulowery bez rękawów [odzież], dolne
części ubrań [odzież], kurtki jako odzież sportowa, duże luźne kap‑
tury [odzież], ocieplacze na ręce [odzież], odzież z imitacji skóry,
odzież w stylu sportowym, gorsety [odzież, wyroby gorseciarskie],
komplety odzieżowe ze spodenkami, odzież męska, damska i dzie‑
cięca, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, odzież wierzchnia
na złe warunki pogodowe, sukienki damskie, letnie sukienki, skó‑
rzane sukienki, sukienki skórzane, cheongsams (chińskie sukien‑
ki), luźne sukienki ciążowe, sukienki ciążowe, damskie sukienki
na uroczystości, luźne sukienki o prostym kroju, koszule, koszule
codzienne, koszule sportowe, koszule zapinane, koszule eleganc‑
kie, tkane koszule, koszule ciążowe, koszule sztruksowe, koszulki
polo, koszule z kołnierzykiem, koszule z dzianiny, szerokie koszule
wierzchnie, koszule z golfem, koszulki bez rękawów, koszulki z na‑
drukami, koszule niezapięte pod szyją, koszule z długimi rękawami,
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, okrycia
[narzutki] nakładane na koszule nocne, koszule hawajskie z guzika‑
mi z przodu, spodnie, spódnico‑spodnie, spódnica‑spodnie, spód‑
nice, eleganckie spodnie, spodnie sztruksowe, spodnie skórza‑
ne, spodnie ciążowe, bryczesy [spodnie], spodnie [nieformalne],
krótkie spodnie, spodnie dresowe, spódnice golfowe, spódnico
‑spodenki, spódniczki baletowe, taśmy do spodni, spodnie pumpy
[alladynki], spodnie ze stretchu, kostiumy ze spódnicą, spodniumy
[kostiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie do kolan [bryczesy],
męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, garnitury
typu zoot suit [z workowatymi spodniami i długą, szeroką w ramio‑
nach marynarką], kombinezony, żakiety z dzianiny, swetry, swetry
rozpinane, swetry polo, swetry marynarskie, swetry z golfem,
swetry bez rękawów, swetry z półgolfem, swetry z okrągłym wy‑
kończeniem przy szyi, płaszcze, płaszcze skórzane, płaszcze wie‑
czorowe, płaszcze plażowe, płaszcze futrzane, peleryny [płaszcze],
płaszcze damskie, płaszcze kąpielowe, płaszcze zimowe, płaszcze
przeciwdeszczowe, grube płaszcze, płaszcze z bawełny, krótkie
płaszcze [do samochodu], płaszcze i kurtki futrzane, płaszcze
z materiału dżinsowego, kurtki, kurtki skórzane, kurtki budrysów‑
ki, kurtki dżinsowe, kurtki dresowe, długie kurtki, kurtki futrzane,
kurtki puchowe, kurtki narciarskie, kurtki bluzy, grube kurtki, ocie‑
plane kurtki, kurtki wierzchnie, kurtki dwustronne, kurtki pilotki,
kurtki sportowe, krótkie kurtki ciepłe, ciepłe kurtki robocze, kurtki
z rękawami, kurtki bez rękawów, kurtki przeciwdeszczowe z kaptu‑
rem, krótkie luźne kurtki do pasa, dwurzędowe kurtki marynarskie
[bosmanki], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
apaszki [chustki], chustki [apaszki], chustki na głowę, czapki weł‑
niane, czapki futrzane, czapki bejsbolówki, czapki dziane, czapki
z pomponem, czapki bez daszków, czapki z daszkiem, czapki ze
sztucznego futra, kapelusze, kapelusze przeciwsłoneczne, kape‑
lusze plażowe, kapelusze futrzane, kapelusze słomkowe, toczki
[kapelusze], cylindry [kapelusze], modne kapelusze, szale‑tuby,
chusty, szale na głowę, szale, szaliki, kaszmirowe szale, szaliki je‑
dwabne, szale i etole, długie szale damskie, szale [tylko z trykotu],
szale i chusty na głowę, szaliki do zawijania wokół szyi, bolerka,
spodnie dziecięce, buty dziecięce, wyprawki dziecięce [odzież],
majtki dziecięce [odzież], kostiumy do użytku podczas dziecięcych
zabaw przebieranych.

(111) 316966
(220) 2018 06 26
(210) 487545
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 13
(732) NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TERCET
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WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakre‑
sie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w za‑
kresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności
gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w za‑
kresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali
i Instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w za‑
kresie instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi
w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych
w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń go‑
spodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projek‑
towania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi de‑
koratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkal‑
nych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa.
(111) 316967
(220) 2018 06 26
(210) 487548
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 13
(732) NAPOLLO RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TERCET ZAUROCZENI TARGÓWKIEM
(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości tj.: usługi w zakre‑
sie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
i przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w za‑
kresie zarządzania lub administrowania nieruchomościami, lokalami
oraz pomieszczeniami i przestrzenią do prowadzenia działalności
gospodarczej wraz instalacjami w nich zlokalizowanymi, usługi w za‑
kresie kupna i sprzedaży nieruchomości, lokali oraz pomieszczeń
do prowadzenia działalności gospodarczej wraz instalacjami w nich
zlokalizowanymi, 37 usługi w zakresie naprawy budynków, lokali
i instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi w za‑
kresie instalacji infrastruktury użytkowej budynków i wnętrz, usługi
w zakresie robót budowlanych, remontowych i wykończeniowych
w zakresie budynków i instalacji infrastruktury użytkowej budynków
i wnętrz, w tym lokali mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń go‑
spodarczych, usługi w zakresie robót budowlanych i remontowych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 42 usługi w zakresie projek‑
towania, aranżacji i wykańczania budynków i wnętrz, w tym lokali
mieszkalnych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi de‑
koratorskie w zakresie budynków i wnętrz, w tym lokali mieszkal‑
nych, biurowych i pomieszczeń gospodarczych, usługi projektowe
w zakresie budownictwa.
(111) 316968
(220) 2018 06 26
(210) 487550
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 13
(732) OWCZARSKI PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) MAGICZNA KLINIKA NAJLEPSI LEKARZE W NAJLEPSZYCH
CENACH

Nr 4/2019

(540)

Kolor znaku: srebrny, fioletowy
(531) 02.03.01, 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 44 kliniki medyczne, opieka pielęgniarska i medyczna,
opieka zdrowotna, placówki opieki medycznej, chirurgia plastyczna,
pomoc medyczna, porady w zakresie farmakologii, salony fryzjer‑
skie, salony piękności, szpitale, usługi telemedyczne, usługi w zakre‑
sie korzystania z solariów.
(111) 316969
(220) 2018 08 27
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) KWAŚNIK MARIUSZ, Kędzierzyn‑Koźle, PL.
(540) LR Legalny Regulamin
(540)

(210) 489734

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, zielony
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 26.03.01, 26.03.07, 26.11.01,
26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 45 usługi prawne, usługi w zakresie przygotowywania
dokumentów prawnych.
(111) 316970
(220) 2018 08 23
(210) 489627
(151) 2019 02 18
(441) 2018 10 22
(732) ADVANTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warka, PL.; EXTRACELL INGREDIENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) ExtraCell
(540)

(531) 05.05.20, 05.05.21, 26.01.05, 27.05.01
(510), (511) 5 preparaty albuminowe do celów medycznych, albumi‑
nowe artykuły żywnościowe do celów medycznych, biologiczne pre‑
paraty do celów weterynaryjnych, biologiczne preparaty do celów
medycznych, suplementy diety dla zwierząt, dietetyczne substancje
przystosowane do celów medycznych, dietetyczna żywność przysto‑
sowana do celów medycznych, drożdże do celów farmaceutycznych,
suplementy diety zawierające drożdże, kultury mikroorganizmów
do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty nutraceutyczne
do celów terapeutycznych lub medycznych, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety zawierające białko, białkowe suplementy dla
zwierząt, enzymy do celów farmaceutycznych, preparaty enzyma‑
tyczne do celów weterynaryjnych, 29 zupy (składniki do sporządza‑
nia-), bulion (preparaty do produkcji-), ekstrakty mięsne, koncentraty
rosołu, koncentraty bulionu, rosoły, buliony, białko do celów kulinar‑
nych, 30 dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, aro‑
maty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty spożywcze inne niż
olejki eteryczne, aromaty (preparaty-) do żywności, produkty wiążą‑
ce do kiełbas, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów
spożywczych, przyprawy, przyprawy korzenne, drożdże, mieszanki
przypraw.			
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 316971
(220) 2018 09 25
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) JASIŃSKI JAKUB SETA, Szczecin, PL.

(210) 490957

Nr 4/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540) Prywatka
(540)

Kolor znaku: kremowy, brązowy, czerwony
(531) 16.01.04, 16.01.15, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 41 dyskoteki, imprezy taneczne, nocne kluby, organiza‑
cja imprez rozrywkowych, organizacja przyjęć, usługi klubów noc‑
nych, usługi świadczone przez kluby rozrywkowe, 43 bary, puby, ser‑
wowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
usługi barów i restauracji, usługi cateringowe, usługi ogródków piw‑
nych.
(111) 316972
(220) 2017 07 31
(151) 2018 10 16
(441) 2018 04 30
(732) FUNDACJA STOMIL, Olsztyn, PL.
(540)
(540)

(210) 474773

Kolor znaku: żółty, czarny, szary, biały, niebieski, błękitny
(531) 03.07.09, 21.03.01, 29.01.15
(510), (511) 35 rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów rekla‑
mowych w tym druków, prospektów, broszur, nalepek papierowych,
gazet, dystrybucja przedmiotów z nadrukiem reklamowym w posta‑
ci znaku towarowego, w tym kubków, koszulek, maskotek, plakatów,
banerów, dyplomów, czapek, strojów sportowych, toreb, plecaków
publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama radiowa, reklama w postaci kostiumu
w formie znaku towarowego, reklama telewizyjna, reklama bilbordo‑
wa, 41 usługi związane z organizacją imprez sportowych, pokazów
sportowych, usługi trenerskie, wynajmowanie obiektów sporto‑
wych.
(111) 316973
(220) 2017 02 06
(151) 2018 08 24
(441) 2017 06 19
(732) FARASI FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) FARASI
(540)
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halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kąpielówki,
kombinezony, kombinezony [odzież], kostiumy kąpielowe, koszule,
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty,
krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki, kurtki [odzież], kurtki z kap‑
turem chroniące przed zimnem i wiatrem, kwefy, podwiki, legginsy,
majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], mundury, nakry‑
cia głowy, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie
gimnastyczne, obuwie plażowe, ocieplacze, odzież, odzież gotowa,
odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę, palta,
pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski [odzież], pelerynki, pe‑
lisy, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy
butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki
gotowe [część garderoby], podwiązki, poncza, pończochy, pulowery,
rajstopy, rękawiczki, rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały
kąpielowe, sari, skarpetki, spódnice, spódnico‑spodenki, stroje na
maskaradę, stroje plażowe, stroje przeciwdeszczowe, sukienka na
szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubra‑
nia], szkielety kapeluszy, szlafroki, śliniaki niepapierowe, turbany,
walonki [buty filcowe], woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce
[odzież], wyroby pończosznicze, 26 aplikacje [pasmanteria], broszki
[dodatki do ubrań], cekiny do ubrań, cekiny mikowe, chwosty [pa‑
smanteria], dziurki przy butach, elastyczne wstążki, falbanki koron‑
kowe, falbany do odzieży, falbany do spódnic, fiszbiny do gorsetów,
frędzle, galony, guziki, haftki [artykuły pasmanteryjne], hafty, klamry
do pasków, kokardy do włosów, koraliki, inne niż do wyrobu biżuterii,
koronki na lamówki, koronki wełniane, koronkowe ozdoby, lamówki
do ubrań, listki z brązu lub złota [ozdoby do odzieży], monogramy
do znakowania bielizny, naramienniki, ozdobne plakietki, ozdoby do
kapeluszy nie z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia nie z metali
szlachetnych, ozdoby do ubrań, pasmanteryjne (artykuły-) z wyjąt‑
kiem nici, pikoty [koronka], pióra [dodatki do ubrań], przepaski do
włosów, spinki do włosów, srebrne hafty, szelki do prowadzenia dzie‑
ci, sznurki do obszywania ubrań, sznurki do odzieży, sznurowadła do
butów, szpilki do włosów, zapięcia do obuwia, zapięcia do szelek, za‑
pięcia do ubrań, 40 barwienie tkanin, hafciarstwo, szycie odzieży na
miarę.

(111) 316974
(220) 2015 06 02
(210) 443239
(151) 2017 12 13
(441) 2015 09 14
(732) ANIMEX‑ANIMPOL SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Krakus TAK SMAKUJĄ WĘDLINY
(540)

(210) 467166

Kolor znaku: szary
(531) 03.03.01, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 25 berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot,
bokserki, botki, bryczesy, 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, dłu‑
gie luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, etole [futra], fartuchy
[odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna [odzież],
garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na buty, halki [bielizna],

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 26.01.20, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 29 mięso, wołowina, wieprzowina, cielęcina, baranina, ja‑
gnięcina, konina, ryby, drób, dziczyzna, produkty i ekstrakty mięsne,
kiełbasy, bekon, konserwy mięsne, przetwory mięsno‑warzywne,
dania gotowe z mięsa, podroby, przetwory drobiowe, jaja, mleko,
produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 pasztety zawierające
mięso, ryby, drób, dziczyznę, pasztety zawierające ekstrakty mięsne,
40 przetwórstwo mięsa, ubój zwierząt, wędzenie przetworów mię‑
snych.
(111) 316975
(220) 2018 02 28
(210) 482915
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) KOLANOWSKI GERARD MCGERARD, Kobyłka, PL.
(540) Singielki
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości i mrożone
wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słody‑
cze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, pizze, sło‑
dycze, wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony,
żelki, galaretki, gumy do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształ‑
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tach, wyroby cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadzie‑
wane, lody, sorbety.

jektowanie oprogramowania komputerowego, projektowanie syste‑
mów komputerowych.

(111) 316976
(220) 2018 02 28
(210) 482928
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) KOLANOWSKI GERARD MCGERARD, Kobyłka, PL.
(540) Ceperki
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości i mrożone
wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słody‑
cze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, pizze, sło‑
dycze, wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony,
żelki, galaretki, gumy do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształ‑
tach, wyroby cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadzie‑
wane, lody, sorbety.

(111) 316982
(220) 2018 06 27
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 24
(732) KARMATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Plewiska, PL.
(540) KarmaTech
(540)

(111) 316977
(220) 2018 06 26
(210) 487551
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 03
(732) MEBLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Topole, PL.
(540) BOHO
(510), (511) 20 meble, meble dziecięce i młodzieżowe, szafy i szafki,
komody, skrzynie, kontenery meblowe, regały, łóżka, łóżeczka dzie‑
cięce, łóżka piętrowe, biurka, półki jako meble, przewijaki, stoły, sto‑
liki i stoliki nocne, krzesła, fotele, meble tapicerowane, gotowe ele‑
menty mebli, części, osprzęt i akcesoria do mebli zawarte w tej klasie,
materace.
(111) 316978
(220) 2018 06 26
(210) 487555
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 03
(732) MEBLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Topole, PL.
(540) MODE
(510), (511) 20 meble, meble dziecięce i młodzieżowe, szafy i szafki,
komody, skrzynie, kontenery meblowe, regały, łóżka, łóżeczka dzie‑
cięce, łóżka piętrowe, biurka, półki jako meble, przewijaki, stoły, sto‑
liki i stoliki nocne, krzesła, fotele, meble tapicerowane, gotowe ele‑
menty mebli, części, osprzęt i akcesoria do mebli zawarte w tej klasie,
materace.
(111) 316979
(220) 2018 06 26
(210) 487564
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 03
(732) MEBLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Topole, PL.
(540) ROYAL WHITE
(510), (511) 20 meble, meble dziecięce i młodzieżowe, szafy i szafki,
komody, skrzynie, kontenery meblowe, regały, łóżka, łóżeczka dzie‑
cięce, łóżka piętrowe, biurka, półki jako meble, przewijaki, stoły, sto‑
liki i stoliki nocne, krzesła, fotele, meble tapicerowane, gotowe ele‑
menty mebli, części, osprzęt i akcesoria do mebli zawarte w tej klasie,
materace.
(111) 316980
(220) 2018 06 26
(210) 487568
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 03
(732) MEBLIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Topole, PL.
(540) ROYAL GREY
(510), (511) 20 meble, meble dziecięce i młodzieżowe, szafy i szafki,
komody, skrzynie, kontenery meblowe, regały, łóżka, łóżeczka dzie‑
cięce, łóżka piętrowe, biurka, półki jako meble, przewijaki, stoły, sto‑
liki i stoliki nocne, krzesła, fotele, meble tapicerowane, gotowe ele‑
menty mebli, części, osprzęt i akcesoria do mebli zawarte w tej klasie,
materace.
(111) 316981
(220) 2018 06 26
(210) 487570
(151) 2019 01 10
(441) 2018 08 20
(732) LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) LRS‑Long Range Systems
(510), (511) 9 programy komputerowe, interfejsy komputerowe,
oprogramowanie komputerowe, 35 doradztwo w zakresie zarządza‑
nia działalnością gospodarczą, hotelami, zarządzanie działalnością
gospodarczą, 42 tworzenie oprogramowania komputerowego, pro‑

(210) 487592

Kolor znaku: czarny, biały, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 26.01.03,
26.01.16, 26.11.03, 26.11.05, 01.05.01
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia dla obróbki przemysłowej.
(111) 316983
(220) 2018 06 27
(210) 487600
(151) 2018 11 27
(441) 2018 08 06
(732) WIECZOREK ANNA BINGOEDU‑TIME, Warszawa, PL.
(540) B
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnożółty, czarny
(531) 03.01.08, 03.01.09, 03.01.24, 03.01.25, 03.01.28, 09.07.01,
09.07.05, 21.01.25, 26.01.03, 26.01.17, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 9 materiały służące do nauki języka angielskiego w po‑
staci publikacji elektronicznych nagranych na nośnikach danych,
programy komputerowe nagrane na nośnikach danych lub nadają‑
ce się do pobrania z Internetu, gry komputerowe, gry elektronicz‑
ne, gry interaktywne, gry z cyfrowymi funkcjami audio i video, gry
multimedialne, gry wirtualne, w tym: interaktywne gry edukacyj‑
ne, gry nagrane na nośnikach danych lub nadające się do pobrania
z Internetu, gry przystosowane do użytku z komputerami lub od‑
biornikami telewizyjnymi, programy komputerowe do obsługi gier,
elektryczne i elektroniczne urządzenia do obsługi gier, domowe
gry video i akcesoria do domowych gier video, elektroniczne, ma‑
gnetyczne, magneto‑optyczne i optyczne nośniki dźwięku, obrazu
i danych, aplikacje edukacyjne do pobrania, 16 nadruki, naklejki
na samochody, naklejki [kalkomanie], nalepki, naklejki [materiały
piśmienne], materiały drukowane o charakterze edukacyjnym, słu‑
żące do nauki języków obcych, w szczególności podręczniki i ze‑
szyty ćwiczeń, materiały szkoleniowe i instruktażowe, instrukcje
na nośnikach papierowych dotyczące korzystania z gier, publikacje
drukowane, książki, czasopisma, katalogi, broszury informacyjne,
prospekty, ulotki, kalendarze, albumy, almanachy, afisze i plakaty,
drukowane rozkłady godzinowe, diagramy, rysunki, fotografie, ob‑
razy, przezrocza, odbitki i reprodukcje graficzne, zakładki do ksią‑
żek, karty pocztowe, etykiety, torby i torebki kartonowe i papiero‑
we, opakowania wykonane z papieru, tektury i tworzyw sztucznych,
pudła i pudełka kartonowe i papierowe, chorągiewki papierowe,
statuetki z papieru typu mache, szyldy i tablice ogłoszeniowe z kar‑
tonu, tektury lub papieru, przybory do pisania, pióra, długopisy,
flamastry, ołówki, zestawy przyborów do pisania, piórniki, etui na
pióra, podstawki do długopisów i ołówków, przyciski do papie‑
ru, notesy, bloczki do pisania, papier listowy, koperty, papeteria,
ozdobne kasetki na papeterię, teczki, skoroszyty, segregatory, pa‑
pierowe obwoluty i oprawy na luźne kartki i na dokumenty, 24 na‑
szywki materiałowe na ubrania, etykiety z materiału tekstylnego,
naszywki z materiałów tekstylnych, materiały tekstylne do produk‑
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cji odzieży, tkaniny będące materiałami w belach, materiały pokry‑
te motywami rysunkowymi do haftowania, materiały przylepne
w formie naklejek [tkanina], bielizna pościelowa z tekstylnych ma‑
teriałów nietkanych, materiały tekstylne przeznaczone na bieliznę
pościelową, materiały tekstylne do użytku jako zasłony do okien,
materiały tekstylne w belach do produkcji poszewek na podusz‑
ki, 26 tekstylne naszywki do naprasowania, ozdobne emblematy
z materiału, emblematy wyszywane, aplikacje z tkanin, 41 usługi
edukacyjne, w tym dostarczane przez Internet, usługi edukacyjne
w zakresie nauki języków obcych, prowadzenie edukacyjnych kur‑
sów internetowych, udzielanie informacji dotyczących edukacji za
pośrednictwem Internetu, usługi doradcze w zakresie edukacji,
usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów,
kursów nauki języków obcych, usługi przeprowadzania sprawdzia‑
nów edukacyjnych, usługi tłumaczy, udostępnianie edukacji mul‑
timedialnej za pomocą strony internetowej, publikacja materiałów
dostępnych za pośrednictwem baz danych lub Internetu, usługi
w zakresie konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu,
udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publi‑
kacji, które mogą być przeglądane, udostępnianie interaktywnych
gier komputerowych z udziałem kilku graczy, za pośrednictwem In‑
ternetu oraz elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi rozryw‑
kowe oferowane w systemie on‑line z komputerowej bazy danych
lub z Internetu, gry internetowe [nie do pobrania], usługi w zakresie
wypożyczania nośników dźwięku, obrazu i/lub danych z nagranymi
na nich publikacjami, materiałami szkoleniowymi, grami, nagrania‑
mi audio i video oraz prezentacjami multimedialnymi, usługi w za‑
kresie organizowania i obsługi zjazdów, sympozjów, seminariów,
szkoleń, konferencji i kongresów poświęconych tematyce naucza‑
nia, usługi w zakresie organizowania wystaw związanych z kulturą
lub edukacją, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia po‑
kazów oraz loterii i konkursów o charakterze edukacyjnym, usługi
klubowe w zakresie nauczania, usługi w zakresie organizowania
pokazów filmowych oraz przedstawień teatralnych, usługi w zakre‑
sie rezerwacji miejsc na seanse i spektakle, usługi w zakresie orga‑
nizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych, usługi świadczone
przez studia filmowe oraz studia nagrań dźwiękowych, produkcja
filmów szkoleniowych, produkcja nagrań dźwiękowych i nagrań wi‑
deo, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja przedstawień
muzycznych, produkcja filmów animowanych, produkcja filmów
w celach edukacyjnych, produkcja filmów wideo i DVD.

(111) 316984
(220) 2018 06 28
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 24
(732) ZĄTEK ŁUKASZ SIGMA, Bielsko-Biała, PL.
(540) N NOVEL HOME
(540)

(210) 487638

Kolor znaku: złoty
(531) 29.01.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.22, 26.11.03,
26.11.06, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.12, 26.02.07
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku
z wystrojem wnętrz, w szczególności mebli, ozdób i dodatków do de‑
koracji wnętrz, tkanin, tapet, zasłon, rolet, firan, oświetlenia, podłóg,
listew dekoracyjnych, za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjo‑
narnych punktów sprzedaży, 42 usługi architektoniczne i planowa‑
nia urbanistycznego, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie
architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie urbanistyczne, do‑
radztwo w zakresie dekoracji wnętrz.
(111) 316985
(220) 2018 07 03
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 24
(732) AWAS‑SYSTEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AWAS SYSTEMY DLA WODY I ŚCIEKÓW

(210) 487759
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(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 26.01.01, 26.01.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10,
26.11.12
(510), (511) 6 materiały metalowe do celów budowlanych, 7 maszy‑
ny i narzędzia napędzane silnikowo, 11 urządzenia do zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, 19 materiały budowlane nieme‑
talowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie,
37 Usługi w zakresie: budowa i konserwacja rurociągów, doradztwo
inżynieryjne, serwis, konserwacja i remonty oczyszczalni ścieków,
przepompowni i separatorów ścieków, usługi w zakresie usuwania
awarii sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, moderniza‑
cja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, usługi instalacyjne
w zakresie sieci wodnokanalizacyjnej, wynajem sprzętu budowlane‑
go i maszyn budowlanych, usługi budowlane w zakresie montażu
i konserwacji instalacji przepompowni i separatorów ścieków, mon‑
tażu zbiorników na wodę i ścieki, studni kanalizacyjnych, instalacja
układów sterujących do przepompowni ścieków, 42 techniczne
usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowe analizy i usługi
badawcze.
(111) 316986
(220) 2018 07 03
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 24
(732) KOŁODZIEJCZAK IGA, Szczecin, PL.
(540) MX STUDIO
(540)

(210) 487792

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.17, 25.07.02,
25.07.23, 26.04.02, 26.04.11, 26.04.12, 26.04.18, 26.11.03, 26.11.10,
26.11.13, 26.03.23
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, agencje
mieszkaniowe, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościa‑
mi, dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku
nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynajem
domów i mieszkań, ściąganie czynszów, wycena nieruchomości,
42 projektowanie budowlane, projektowanie urbanistyczne, usługi
architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, nad‑
zór architektoniczny, doradztwo dotyczące projektowania, usługi
inżynieryjne, usługi graficzne, 44 projektowanie terenów zielonych
i parków krajobrazowych.
(111) 316987
(220) 2018 07 03
(210) 487796
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 10
(732) PHARMACANN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Marybinol
(510), (511) 5 słodziki sztuczne dostosowane dla diabetyków, diete‑
tyczne słodziki do użytku medycznego, farmaceutyki, leki, preparaty
farmaceutyczne, lekarstwa, wyroby medyczne przeznaczone do za‑
pobiegania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób, suplementy
diety, odżywki, zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki ziołowe do
celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów leczni‑
czych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze, prosz‑
ki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżówki,
wierzbownicy i aloesu, materiały opatrunkowe, artykuły higieniczne,
substancje odżywcze do celów leczniczych, substancje dietetyczne
dla celów leczniczych, żywność dla niemowląt: suplementy diety
do celów medycznych, produkty weterynaryjne, preparaty diagno‑
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styczne, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
materiały opatrunkowe‑plastry, opatrunki gipsowe, materiały do
plombowania zębów, woski dentystyczne, 10 inhalatory, inhalatory
medyczne, inhalatory do użytku medycznego, inhalatory do użytku
leczniczego, strzykawki, strzykawki medyczne, 35 usługi reklamy,
promocji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz za pośrednic‑
twem sieci komputerowej i Internetu takich artykułów jak: żywność,
żywność ekologiczna, żywność tradycyjna, kosmetyki, kosmetyki
naturalne oraz artykuły do pielęgnacji, detergenty naturalne, pre‑
paraty ziołowe w tym kremy, lotiony, olejki i balsamy, suplementy
diety i odżywki, miody, zioła lecznicze, mieszanki ziół, nalewki zioło‑
we do celów leczniczych, syropy lecznicze, maści ziołowe do celów
leczniczych, kremy ziołowe do celów leczniczych, proszki lecznicze,
proszki lecznicze przeciwbólowe, proszki lecznicze na bazie: jeżów‑
ki, wierzbownicy i aloesu, leki, preparaty farmaceutyczne, materiały
opatrunkowe, artykuły higieniczne, substancje odżywcze do celów
leczniczych, substancje dietetyczne dla celów leczniczych, żywność
dla niemowląt, usługi reklamy, promocji oraz sprzedaży hurtowej
i detalicznej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu:
specjalistycznych produktów pszczelich i roślinnych, miodu, produk‑
tów farmaceutycznych, suplementów diety, wyrobów medycznych,
odżywek, olejków antyseptycznych i przeciwzapalnych, żywności
organicznej, żywności dla wegan i wegetarian, soków, napojów,
kosmetyków organicznych, naturalnych kosmetyków, dermoko‑
smetyków, produktów propolisowych, propolisu pszczelego (kitu
pszczelego), przypraw, syropów, ekologicznych środków czystości,
środków czyszczących biodegradowalnych, mydeł i kostek do mycia,
czekolad, sprzedaż hurtowa i detaliczna leków, wyrobów farmaceu‑
tycznych i medycznych, 42 badania naukowe, medyczne badania
naukowe, badania naukowe dotyczące kosmetyków, badania nauko‑
we dotyczące ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania
naukowe dotyczące chemii, badania naukowe wspomagane kom‑
puterowo, badania i analizy naukowe, badania naukowe z zakresu
bakteriologii, badania naukowe z zakresu biologii, badania naukowe
w dziedzinie farmacji, badania naukowe z zakresu genetyki, badania
naukowe do celów medycznych, badania naukowe w zakresie ge‑
netyki roślin, badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej,
usługi naukowe i badania w tym zakresie, badania naukowe prowa‑
dzone przy użyciu baz danych, badania naukowe w zakresie gene‑
tyki i inżynierii genetycznej, badania naukowe związane z produkta‑
mi do pielęgnacji włosów, badania naukowe do celów medycznych
w zakresie chorób nowotworowych, zintegrowane badania nauko‑
we w zakresie szkodników występujących w cieplarniach i plonach,
44 uprawa roślin, usługi doradcze związane z uprawą roślin, upra‑
wa roślin włóknistych, uprawa roślin przyprawowych i aromatycz‑
nych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów
farmaceutycznych, usługi lekarskie, przygotowywanie i wydawanie
lekarstw, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie lekar‑
skich wizyt domowych, doradztwo w zakresie pomocy medycznej
świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany personel medyczny, fi‑
zjoterapia, usługi fizjoterapii.

(111) 316988
(220) 2018 07 04
(210) 487822
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 27
(732) KITA KRZYSZTOF, MACIEJEWSKI MARCIN JOKER SPÓŁKA
CYWILNA, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) TAXI JOKER Z NAMI NIE PRZEPŁACISZ
(540)

26.04.19
(510), (511) 39 usługi taksówek.
(111) 316989
(220) 2018 07 04
(210) 487823
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 10
(732) KITA KRZYSZTOF, MACIEJEWSKI MARCIN JOKER SPÓŁKA
CYWILNA, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) 95‑7220‑220 JOKER TAXI 194‑ 64
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, czerwony, biały
(531) 09.07.01, 09.07.25, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.07.01, 27.07.03, 27.07.17, 29.01.14
(510), (511) 39 usługi taksówek.
(111) 316990
(220) 2018 07 04
(210) 487825
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 27
(732) KITA KRZYSZTOF, MACIEJEWSKI MARCIN JOKER SPÓŁKA
CYWILNA, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) JOKER TAXI
(510), (511) 39 usługi taksówek.
(111) 316991
(220) 2018 07 05
(210) 487857
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) LA‑VA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń, PL.
(540) LAWASZ
(510), (511) 30 chleb.
(111) 316992
(220) 2018 07 05
(210) 487858
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 13
(732) PALUCH RAFAŁ, Imielin, PL.
(540) OSTRO
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, nakrycia głowy, czapki spor‑
towe, bielizna, opaski przeciwpotne, artykuły odzieżowe w stylu
sportowym, akcesoria na szyję, pasy do przechowywania pieniędzy
[odzież], galanteria odzieżowa, daszki, obuwie sportowe, obuwie pla‑
żowe, bandany, kostiumy kąpielowe.
(111) 316993
(220) 2018 07 05
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 13
(732) PALUCH RAFAŁ, Imielin, PL.
(540) OSTRO
(540)

(210) 487859

(531) 01.01.05, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, nakrycia głowy, czapki spor‑
towe, bielizna, opaski przeciwpotne, artykuły odzieżowe w stylu
sportowym, akcesoria na szyję, pasy do przechowywania pieniędzy
[odzież], galanteria odzieżowa, daszki, obuwie sportowe, obuwie pla‑
żowe, bandany, kostiumy kąpielowe.
(111) 316994
(220) 2018 07 05
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 13
(732) WILCZYŃSKI LECH, Warszawa, PL.
(540) fiberpay
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnożołty, czerwony, biały, niebieski,
jasnoniebieski, żółty, szary
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 02.01.01, 02.01.07, 09.07.01, 09.07.25, 24.01.03, 24.01.08,
24.01.17, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.19, 26.04.04, 26.04.06,

Nr 4/2019

(210) 487861

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.04.09
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, oprogramowanie kom‑
puterowe nagrane, oprogramowanie komputerowe umożliwiające

Nr 4/2019
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przesyłanie wiadomości i wiadomości błyskawicznych za pośred‑
nictwem Internetu, oprogramowanie komputerowe do użytku przy
przesyłaniu krótkich wiadomości tekstowych (SMS) i wiadomości
multimedialnych (MMS), oprogramowanie komputerowe do rozmów
wideo, wideokonferencji, krótkich wiadomości tekstowych (SMS),
wiadomości błyskawicznych, udostępniania ekranu, przesyłania cy‑
frowych plików między użytkownikami i sygnalizacji obecności użyt‑
kownika, gdzie wszystkie wyżej wymienione funkcje komunikacyjne
są udostępniane użytkownikom w ramach jednego graficznego in‑
terfejsu użytkownika aplikacji, a wszelka komunikacja bazująca na
tych funkcjach jest przesyłana za pośrednictwem Internetu, opro‑
gramowanie do pobrania do użytku z kryptowalutą i walutą cyfro‑
wą, 35 reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa,
telewizyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie reklam, doradz‑
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradz‑
two w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, organizowa‑
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, projek‑
towanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamo‑
wych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów
reklamowych, usługi marketingowe, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, zapewnianie platformy interneto‑
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie han‑
dlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trze‑
cich, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary
i usługi dla osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospo‑
darczej, administrowanie programami lojalności konsumenta, aktu‑
alizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe
zarządzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych ba‑
zach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla
osób trzecich, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradz‑
two w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, usługi doradcze w za‑
rządzaniu działalnością gospodarczą, sprzedaż takich produktów
jak: magnetyczne nośniki danych, oprogramowanie komputerowe
nagrane, oprogramowanie komputerowe umożliwiające przesyłanie
wiadomości i wiadomości błyskawicznych za pośrednictwem Inter‑
netu, oprogramowanie komputerowe do użytku przy przesyłaniu
krótkich wiadomości tekstowych (SMS) i wiadomości multimedial‑
nych (MMS), oprogramowanie komputerowe do rozmów wideo,
wideokonferencji, krótkich wiadomości tekstowych (SMS), wiado‑
mości błyskawicznych, udostępniania ekranu, przesyłania cyfrowych
plików między użytkownikami i sygnalizacji obecności użytkownika,
gdzie wszystkie wyżej wymienione funkcje komunikacyjne są udo‑
stępniane użytkownikom w ramach jednego graficznego interfejsu
użytkownika aplikacji, a wszelka komunikacja bazująca na tych funk‑
cjach jest przesyłana za pośrednictwem Internetu, oprogramowanie
do pobrania do użytku z kryptowalutą i walutą cyfrową, 36 usługi
finansowe, działalność finansowa, handlowanie walutami, groma‑
dzenie informacji finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji
finansowych, analiza inwestycyjna, usługi badań dotyczących finan‑
sów, zarządzanie informacją finansową i usługi analityczne, zbiórki
funduszy i sponsorowanie finansowe, handel walutami i wymiana
walut, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, skom‑
puteryzowane usługi finansowe, elektroniczna bankowość poprzez
globalną sieć komputerową [bankowość internetowa], finansowe
usługi bankowe, świadczenie usług finansowych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub Internetu, zarządzanie majątkiem,
usługi doradcze w zakresie strategii finansowych, usługi doradcze
dotyczące inwestycji kapitałowych, skomputeryzowane usługi w za‑
kresie informacji finansowej, usługi doradcze w zakresie inwestycji
i finansów, udzielanie informacji finansowych, udzielanie informacji
dotyczących usług finansowych, analizy finansowe, informacja finan‑
sowa w postaci kursów walut, usługi wymiany kryptowalut, usługi
wymiany walut cyfrowych.

(111) 316995
(220) 2018 07 05
(210) 487863
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 13
(732) ZAWADZKI BOGUSŁAW AGENCJA OCHRONY HEROS,
Będzin, PL.
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(540) HEROS
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 23.05.05, 24.01.08, 24.01.13, 24.01.15,
03.07.17
(510), (511) 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia.
(111) 316996
(220) 2018 07 05
(210) 487865
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 13
(732) ZAWADZKI BOGUSŁAW AGENCJA OCHRONY HEROS,
Będzin, PL.
(540) HEROS
(510), (511) 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia.
(111) 316997
(220) 2018 07 05
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 13
(732) FORMELLA ŁUKASZ, Rytel, PL.
(540) I LOVE RYTEL
(540)

(210) 487866

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywko‑
wych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, orga‑
nizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizowanie
wydarzeń muzycznych, organizacja imprez kulturalnych i artystycz‑
nych, organizowanie festiwali, organizowanie festynów w celach roz‑
rywkowych, organizowanie festynów w celach kulturalnych.
(111) 316998
(220) 2018 07 06
(210) 487910
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) BRANDGLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) BRANDGLOW
(510), (511) 35 agencje reklamowe: projekty logo, identyfikacja wi‑
zualna, fotografia, projektowanie opakowań, projekty ATL BTL, roz‑
powszechnianie ulotek, prospektów, druków, fotokopiowanie, po‑
wielanie dokumentów, 40 usługi drukowania, wywoływanie filmów
fotograficznych, introligatorstwo, 42 programowanie komputerów,
administrowanie stronami komputerowymi, usługi grafików, pro‑
jektowanie opakowań, projektowanie graficzne na potrzeby Inter‑
netu, w tym stron internetowych, projektowanie graficzne związane
z identyfikacją wizualną firm, projektowanie graficzne na potrzeby
reklamy.
(111) 316999
(220) 2018 07 06
(210) 487911
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 13
(732) GABRYŚ WOJCIECH LUMODE, Szczecin, PL.
(540) NOWELIZATOR
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputero‑
wych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w reje‑
strach, komputerowe bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami,
marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogra‑
mowania, obróbka tekstów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, re‑
klama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, sporzą‑
dzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
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statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, 42 aktualizowanie oprogramowania komputero‑
wego, chmura obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie],
instalacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogra‑
mowania komputerowego, konwersja danych lub dokumentów na
formę elektroniczną, konwersja programów komputerowych i da‑
nych, inna niż konwersja fizyczna, opracowywanie oprogramowania
w ramach publikacji oprogramowania, oprogramowanie jako usługa
[SaaS], platforma jako usługa [PaaS], powielanie programów kompu‑
terowych, programowanie komputerów, projektowanie oprogramo‑
wania komputerowego, projektowanie systemów komputerowych,
przechowywanie danych elektronicznych, tworzenie i projektowanie
indeksów informacji opartych na stronach internetowych dla osób
trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron inter‑
netowych dla osób trzecich, udostępnianie wyszukiwarek interneto‑
wych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego.

(111) 317000
(220) 2018 07 06
(210) 487912
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 17
(732) ŁUKASIEWICZ MICHAŁ, Makowiec, PL.
(540) ZOONOC ZOONOOC ZOONOOOC
(510), (511) 16 papier, wyroby z papieru i kartonu takie jak: książki,
podręczniki, katalogi, broszury, druki, publikacje oraz wydawnictwa
cykliczne i okazjonalne, materiały instruktażowe, szkoleniowe i eduka‑
cyjne, afisze, plakaty, fotografie, kalendarze, notatniki, okładki, obwo‑
luty, teczki i torby z papieru lub tworzyw sztucznych, nalepki, plansze
jako wyroby z papieru i kartonu, reprodukcje graficzne, 28 gry, zabawki,
przedmioty do zabawy, artykuły sportowe i gimnastyczne, sprzęt do
gier i dyscyplin sportowych, 41 świadczenie usług edukacyjnych, sporto‑
wych i edukacyjno‑sportowych oraz usług rozrywki, zabawy i rekreacji
‑wszystkich tych usług w celu propagowania i rozwijania wiedzy w dzie‑
dzinach fauny i flory, organizowanie imprez oraz obozów sportowych
i wakacyjnych propagujących i rozwijających wiedzę w dziedzinach fauny
i flory, w tym na terenach parków oraz ogrodów botanicznych i zoolo‑
gicznych, zwłaszcza w porze nocnej, organizowanie konkursów i wystaw
w celu propagowania i rozwijania wiedzy w dziedzinach fauny i flory,
przygotowywanie oraz produkcja materiałów edukacyjnych przez nagry‑
wanie dźwięku, obrazu oraz obrazu i dźwięku, w tym techniką cyfrową,
publikowanie książek, podręczników i materiałów dydaktycznych.
(111) 317001
(220) 2018 07 06
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) ATLAS TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ATLAS TOWER
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.13

(510), (511) 36 wynajmowanie powierzchni w biurowcach, wynaj‑
mowanie powierzchni w centrach handlowych, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z biurowcami, usługi zarządzania nie‑
ruchomościami związane z centrami handlowymi, wynajem po‑
wierzchni biurowych, wynajem powierzchni handlowych.

(111) 317003
(220) 2018 07 06
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 10
(732) ATLAS TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ATLAS TOWER
(540)

(210) 487921

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24
(510), (511) 36 wynajmowanie powierzchni w biurowcach, wynaj‑
mowanie powierzchni w centrach handlowych, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z biurowcami, usługi zarządzania nie‑
ruchomościami związane z centrami handlowymi, wynajem po‑
wierzchni biurowych, wynajem powierzchni handlowych.
(111) 317004
(220) 2018 07 06
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 10
(732) ATLAS TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ATLAS TOWER
(540)

(210) 487923

(210) 487918

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 36 wynajmowanie powierzchni w biurowcach, wynaj‑
mowanie powierzchni w centrach handlowych, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z biurowcami, usługi zarządzania nie‑
ruchomościami związane z centrami handlowymi, wynajem po‑
wierzchni biurowych, wynajem powierzchni handlowych.
(111) 317002
(220) 2018 07 06
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) ATLAS TOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ATLAS TOWER
(540)

Nr 4/2019

(210) 487920

Kolor znaku: szary, żółty, granatowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24
(510), (511) 36 wynajmowanie powierzchni w biurowcach, wynaj‑
mowanie powierzchni w centrach handlowych, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z biurowcami, usługi zarządzania nie‑
ruchomościami związane z centrami handlowymi, wynajem po‑
wierzchni biurowych, wynajem powierzchni handlowych.
(111) 317005
(220) 2018 07 07
(210) 487947
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 10
(732) STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) SEP‑kursy
(510), (511) 41 usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szko‑
leń, seminariów, sympozjów, konferencji w zakresie systemów certy‑
fikacji oceny zgodności, przeprowadzanie egzaminów.
(111) 317006
(220) 2018 07 09
(210) 487974
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 10
(732) SILCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) FLEXY HYBRID GEL

Nr 4/2019
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19, 26.13.01
(510), (511) 3 żele hybrydowe uv i led do stylizacji paznokci.
(111) 317007
(220) 2018 07 09
(210) 487992
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 10
(732) FABRYKI MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA,
Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) KASHMIR
(510), (511) 20 meble, szafy wnękowe, witryny, szafki, meble łazien‑
kowe, ławy, meble biurowe, stoliki kawowe, meble kuchenne do za‑
budowy, meble na miarę, szafki ścienne, stoły, meble ze szkła, meble
drewniane, komody, garderoby, drzwi do szaf, meble dla dzieci, kon‑
sole do montażu sprzętu elektronicznego, meble kuchenne, stoły
kuchenne, meble tapicerowane, meble sypialne, szafki do sypialni,
biurka i stoły, krzesła, stojaki, meble do salonu, stoły do jadalni, fron‑
ty do szaf i szafek, gabloty szklane, drzwi do mebli ze szkła.
(111) 317008
(220) 2018 07 10
(210) 488036
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 10
(732) STRZELECKI RADOSŁAW RADS, Warszawa, PL.
(540) Coffee Mazzini La Passione per il Caffe!
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, szary, zielony, złoty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 11.03.04, 11.03.20, 25.01.06, 24.01.03, 24.01.13, 24.01.15,
26.11.03, 26.11.12, 26.11.13, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 30 kawa, napoje na bazie kawy, kawa mrożona, kawa
niepalona, kawa nienaturalna, preparaty roślinne zastępujące kawę,
kawowe aromaty.
(111) 317009
(220) 2018 07 10
(210) 488038
(151) 2019 01 10
(441) 2018 08 20
(732) BRIJESH DILIPBHAI NANDANI, Warszawa, PL.
(540) CURRY HOUSE
(510), (511) 29 mięso, drób i dziczyzna, ryby, owoce morza i mię‑
czaki, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, prze‑
tworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), zupy i wywary, ekstrakty mięsne, dania gotowe, za‑
wierające głównie mięso, dania gotowe, zawierające głównie drób,
dania gotowe, zawierające głównie ryby lub owoce morza lub mię‑
czaki, dania gotowe, zawierające głównie warzywa lub grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), mleko, produkty mleczne,
jogurt, kefir, napoje na bazie mleka lub jogurtu, 30 ciasta mrożone
nadziewane mięsem i warzywami, chrupki zbożowe, chrupki ryżowe,
chipsy ryżowe, chipsy zbożowe, ciasteczka ryżowe, ciastka z prosa,
dania gotowe zawierające makaron, gotowe dania z ryżu, gotowe da‑
nia z makaronu, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, goto‑
we przekąski na bazie zbóż, gotowy lunch w pudełku składający się
z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, dania i przekąski na ba‑
zie ryżu, przekąski składające się z produktów zbożowych, przekąski
słone na bazie kukurydzy, przekąski słone na bazie zbóż, przekąski
składające się głównie z chleba, ryż z warzywami, warzywa w cieście,
wyroby piekarnicze z warzywami i rybami, suszone wodorosty, cia‑
sto do pieczenia, gotowania i smażenia oraz mieszanki do jego przy‑
gotowywania, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, placki, placki
z mąki pszennej, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, dese‑
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ry lodowe, lodowe wyroby cukiernicze, sorbety, substytuty lodów,
żywność na bazie kakao, słodycze gotowane, słodkie wyroby cukier‑
nicze (nie dla celów medycznych), esencje do gotowania, przyprawy
i mieszanki przypraw, owocowe aromaty, inne niż esencje, octy, sosy,
czatnej i pasty, czekolada, herbata, gotowa kawa i napoje na bazie
kawy, gotowe kakao i napoje na bazie kakao, herbata rozpuszczal‑
na, kakao, kawa, napoje na bazie herbaty z owocowymi dodatkami
smakowymi, napoje na bazie czekolady, z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje gazowane (na bazie
kawy, kakao lub czekolady), napary ziołowe, wyroby z kakao, wyciągi
z herbaty (nielecznicze), substytuty kawy i herbaty, 32 piwo, woda,
woda mineralna, napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki
owocowe oraz syropy, esencje i preparaty do przyrządzania napo‑
jów, 43 usługi w zakresie zaopatrywania w żywność i napoje, usłu‑
gi restauracji, barów, kawiarni i pubów, udzielanie informacji, ocen,
porad, konsultacji i recenzji w zakresie restauracji, barów, kawiarni
i pubów, usługi rezerwacji dotyczące restauracji, barów, kawiarni
i pubów, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta‑
mi i transportem, usługi cateringu zewnętrznego.

(111) 317010
(220) 2018 07 12
(210) 488139
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD‑1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) T1 DEWELOPER
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13, 27.07.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchome‑
go, wynajmowanie mieszkań, wycena nieruchomości, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, 37 budowlany (nadzór), budownictwo,
informacja budowlana, izolowanie budynków, murowanie, nadzór
budowlany, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpiecza‑
nie przed korozją, 42 opracowanie projektów technicznych, projek‑
towanie budynków.
(111) 317011
(220) 2018 07 12
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) SMOLAREK MICHAŁ SMOLAREK, Gołąb, PL.
(540) C.S CHASSIS.SYSTEMS
(540)

(210) 488141

Kolor znaku: ciemnoszary, jasnoszary, ciemnoczerwony,
jasnoczerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 piasty kół, piasty kół tylnych, piasty kół pojazdów, pia‑
sty kół samochodowych, piasty przedniej osi do pojazdów, piasty do
kół w pojazdach (motocykle), zawieszenia kół, zawieszenia do pojaz‑
dów, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, sprężyny zawieszenia
do samochodów, rozpórki zawieszenia do pojazdów, resory [sprę‑
żyny] zawieszenia pojazdów, układy zawieszenia do samochodów,
amortyzatory zawieszenia do samochodów, rozpórki zawieszenia
[części do pojazdów], sprężyny do układów zawieszenia pojazdów,
układy zawieszenia do pojazdów lądowych, resory piórowe [części
zawieszenia pojazdów lądowych], sprężyny śrubowe [części zawie‑
szenia pojazdów lądowych], sprężyny do systemów zawieszenia do
pojazdów, osie do systemów zawieszenia pneumatycznego w pojaz‑
dach, drążki skrętne / stabilizatory poprzeczne [elementy zawiesze‑
nia pojazdów lądowych], osie do zawieszenia z resorów piórowych
w pojazdach, osie do systemów zawieszenia z resorów piórowych
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w pojazdach, amortyzatory pneumatyczne do zespołów zawieszenia
pojazdów do amortyzowania siedzenia i kabiny kierowcy, hamulce
kierunkowe, hamulce tarczowe, hamulce kół, hydrauliczne hamulce
obręczowe, hamulce do pojazdów, hydrauliczne hamulce tarczo‑
we, hamulce do samochodów osobowych, hamulce do pojazdów
lądowych, hamulce elektroniczne do pojazdów, hamulce klockowe
do pojazdów lądowych, hamulce taśmowe do pojazdów lądowych,
hamulce stożkowe do pojazdów lądowych, hamulce tarczowe do
pojazdów lądowych, pojazdy napędzane elektrycznie, elektryczne
napędy do pojazdów, dyferencjały napędu do pojazdów lądowych,
przeniesienie napędu do pojazdów lądowych, napędy elektryczne
do pojazdów lądowych, pojazdy lądowe z napędem elektrycznym,
pojazdy lądowe o własnym napędzie, mechanizmy napędowe [czę‑
ści pojazdów lądowych], silniki napędowe do pojazdów lądowych,
mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, napędy silnikowe
elektryczne do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe do
pojazdów lądowych [mechaniczne], elektryczne mechanizmy na‑
pędowe do pojazdów lądowych, mechanizmy napędowe zębate
do pojazdów lądowych, pojazdy napędzane do użytku na lądzie,
hydrauliczne jednostki przekazania napędu do pojazdów lądowych,
mechanizmy napędów silnikowych elektrycznych do pojazdów lądo‑
wych, mechanizmy napędowe, w tym silniki do pojazdów lądowych,
układy napędowe z wałami odbioru mocy do pojazdów lądowych,
jednostki sterujące do pneumatycznych układów napędowych do
pojazdów lądowych, koła do pojazdów lądowych, podwozia pojaz‑
dów, modułowe układy podwozi do pojazdów, opony do pojazdów
lądowych.

(111) 317012
(220) 2018 07 12
(210) 488144
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) MAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bełchatów, PL.
(540) Original nach traditionellen Rezepturen hergestellt
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.04.02, 25.07.08
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze: cukierki, cukierki
‑krówki, cukierki‑toffi, czekolada, wyroby czekoladowe, makaroniki,
marcepan, pastylki i pomadki jako cukierki, praliny, słodycze do ssa‑
nia, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na
bazie orzechów arachidowych, owocowe galaretki jako słodycze.
(111) 317013
(220) 2018 07 12
(210) 488145
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) MAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bełchatów, PL.
(540) original Original nach traditionellen Rezepturen hergestellt
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.07.22, 26.04.06, 03.04.02
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(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze: cukierki, cukierki
‑krówki, cukierki‑toffi, czekolada, wyroby czekoladowe, makaroniki,
marcepan, pastylki i pomadki jako cukierki, praliny, słodycze do ssa‑
nia, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na
bazie orzechów arachidowych, owocowe galaretki jako słodycze.

(111) 317014
(220) 2018 07 12
(210) 488149
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) MAJAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bełchatów, PL.
(540) original Original nach traditionellen Rezepturen hergestellt
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 03.04.02, 25.07.22, 26.02.15, 26.04.18
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze: cukierki, cukierki
‑krówki, cukierki‑toffi, czekolada, wyroby czekoladowe, makaroniki,
marcepan, pastylki i pomadki jako cukierki, praliny, słodycze do ssa‑
nia, wyroby cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na
bazie orzechów arachidowych, owocowe galaretki jako słodycze.
(111) 317015
(220) 2012 09 05
(210) 404510
(151) 2019 01 16
(441) 2012 12 17
(732) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CYFROWY POLSAT PAY PER VIEW
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 25.07.01, 25.07.06, 26.01.01, 26.04.01, 26.04.02, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyj‑
ne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe,
pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów
dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
transformujące, akumulatorowe i kontrolno‑sterujące, urządzenia do
nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magne‑
tyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, automaty sprzedają‑
ce i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucanie mone‑
ty, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane
i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, przenośnie urządzenia
elektroniczne, dekodery, urządzenia do kodowania lub dekodowania,
nagrania dźwiękowe i audiowizualne, telefony przenośne, telefony ko‑
mórkowe, zestawy głośno mówiące, anteny i baterie do tych telefo‑
nów, ładowarki, obudowy kolorowe, zestawy słuchawkowe, karty
PCMCIA, obudowy, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych,
karty telefoniczne do automatów, karty telefoniczne do telefonów
komórkowych‑karty SIM, repondery telefoniczne, maszty antenowe
do telefonii bezprzewodowej, przewody telefoniczne, urządzenia do
przetwarzania informacji, urządzenia współpracujące z komputerami
w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, dyski do nagrywania i re‑
jestracji dźwięku, dyski kompaktowe, audio‑wideo i optyczne, pamięci
komputerowe, programy komputerowe, programy komputerowe ła‑
dowalne, programy komputerowe nagrane, programy gier kompute‑
rowych, karty z pamięcią, karty magnetyczne kodowane, urządzenia
do odtwarzania dźwięku i obrazu, odbiorniki radiowe i telewizyjne,
komputery, komputery przenośne, oprogramowanie komputerowe
nagrane, oprogramowanie włączając oprogramowanie do gier oraz
oprogramowanie do telefonów komórkowych, w tym umożliwiające
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za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem
sieci teleinformatycznych Internet dostęp do i pobieranie różnych
usług i aplikacji, aplikacje mobilne i internetowe, komputerowe urzą‑
dzenia peryferyjne, modemy, aparatura do radiokomunikacji przeno‑
śna, aparatura radiotelefoniczna, maszty do łączności radiowej, nadaj‑
niki telekomunikacyjne, odbiorniki radiowe, zespoły nadawcze,
aparaty wideo, taśmy wideo, aparaty fotograficzne, głośniki, rzutniki,
kamery filmowe, kamery wideo zespolone z magnetofonem, kamery
wizyjne, aparaty kinematograficzne, taśmy filmowe kinematograficz‑
ne naświetlone, taśmy magnetyczne, urządzenia do montażu filmów
kinematograficznych, aparaty projekcyjne, ekrany projekcyjne, urzą‑
dzenia do gier działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, od‑
twarzacze płyt kompaktowych, publikacje elektroniczne, 16 materiały
piśmienne zawarte w tej klasie, papierowe materiały biurowe, w tym
koperty i papier firmowy, kartyny do pakowania, kartony na prezenty,
pudełka kartonowe lub papierowe, czasopisma, książki, periodyki, afi‑
sze, albumy, atlasy, almanachy, blankiety, foldery, broszury, prospekty,
druki, formularze, fotografie, kalendarze katalogi, plakaty, naklejki, na‑
lepki, obwoluty, publikacje, rysunki, karty okolicznościowe, bilety ku‑
pony papierowe, materiały instruktażowe i do nauczania (inne niż
urządzenia), 35 prowadzenie reklamy, zarządzanie w działalności han‑
dlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, do‑
radztwo w zakresie organizowania, prowadzenia działalności gospo‑
darczej i zarządzania, usługi marketingowe, usługi w zakresie
informacji handlowej, telefoniczne udzielanie informacji, usługi w za‑
kresie prowadzenia centrum informacyjnego, usługi reklamowe, pro‑
dukcja i rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy prasowe,
radiowe, telewizyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wy‑
najmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, dystrybucja
materiałów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, re‑
klama za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów
reklamowych, telefoniczne udzielanie informacji, doradztwo w zakre‑
sie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi w zakre‑
sie zarządzania holdingami, profesjonalne zarządzanie działalnością
artystyczną, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, pomoc w zarzą‑
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi związane z organizacją tar‑
gów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, rozpowszechnianie pró‑
bek, badanie rynku i opinii społecznej, pozyskiwanie danych i syste‑
matyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi promowania i udo‑
stępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włączając promowa‑
nie i udostępnianie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami prze‑
znaczonych do tych celów, usługi w zakresie zgrupowania na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je
oglądać i kupować w dobrych warunkach, sprzedaż detaliczna i hurto‑
wa przenośnych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do nich,
sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów radiowo‑telewizyjnych, usłu‑
gi świadczone w systemie on‑line w zakresie kupna i sprzedaży, sprze‑
daż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową, dzia‑
łalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
usługi komisu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci telefonicz‑
nej, komputerowej, Internetu, Intranetu, 37 usługi naprawcze, usługi
instalacyjne, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektro‑
nicznych, naprawa i konserwacja projektorów filmowych, usługi insta‑
lacyjne, konserwacyjne i naprawcze w zakresie sieci komputerowych,
komputerów i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych, usługi insta‑
lacyjne, konserwacyjne i naprawcze w zakresie urządzeń do nadawa‑
nia, usługi instalacyjne i naprawcze w zakresie telefonów, 38 usługi
telekomunikacyjne, rozpowszechnianie i dystrybucja analogowych
i cyfrowych programów telewizyjnych telewizji kablowej, naziemnej,
satelitarnej, usługi w zakresie emisji radiowej i telewizyjnej, transmisja
programów radiowych, usługi transmisji programów telewizyjnych
i radiowych, zbieranie i przesyłanie informacji, usługi w zakresie radio‑
fonii, łączność przez terminale komputerowe, usługi w zakresie łączno‑
ści radiowej, telefonicznej i telegraficznej, usługi połączenia i trasy
połączeń dla telekomunikacji, działalność centrów telefonicznych (call
center), telekomunikacyjne usługi ogłoszeń elektronicznych, połącze‑
nia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunika‑
cji, usługi świadczone przez operatora telefonii komórkowej w zakre‑
sie połączeń abonentów telefonii komórkowej, świadczenie usług
przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego i cyfro‑
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wego, świadczenie usług w zakresie przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych,
przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, prze‑
kaz satelitarny, przesyłanie wiadomości, danych, dźwięku i obrazu za
pomocą przekazu satelitarnego, świadczenie usług przekazywania
poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej
i telefonów komórkowych, wypożyczanie aparatury do przesyłania
informacji, wypożyczanie urządzeń służących do przekazywania gło‑
su, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej oraz sa‑
telitarnej, wypożyczanie modemów, symilografów, telefonów i urzą‑
dzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie stron internetowych za
pośrednictwem sieci telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświe‑
tlaczu aparatu telefonicznego, informacja o telekomunikacji, usługi
ogłoszeń elektronicznych, obsługa telekonferencji, usługa zleceń
przywoławczych za pomocą radia, telefonu lub innych środków łącz‑
ności elektronicznej, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia, roz‑
rywki, usługi w zakresie działalności kulturalnej, obsługa i udostępnia‑
nie w stronie WWW on‑line gier komputerowych, usługi związane
z organizacją koncertów, imprez, targów i wystaw, organizowanie roz‑
rywki internetowej, informacje o imprezach internetowych, informa‑
cja o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe w zakresie rozrywki
i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie kon‑
kursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie loterii, usługi
wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, obsługa
publikacji elektronicznych on‑line, produkcja filmowa, telewizyjna
i wideo, studia filmowe, usługi studia nagrań, nagrywanie filmów na
taśmach wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, mon‑
taż taśm wideo, telewizyjne i radiowe programy rozrywkowe, dystry‑
bucja i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań dźwięko‑
wych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie aparatów
radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinema‑
tograficznego, wypożyczanie filmów kinematograficznych, wypoży‑
czanie filmów dla kin, wypożyczanie taśm wideo, wypożyczanie od‑
biorników radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio,
najem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników programów zakodo‑
wanych, usługi obrazów cyfrowych, 42 usługi w zakresie badań oraz
projektów naukowych i technicznych, prowadzenie analiz przemysło‑
wych i usług badawczych, projektowanie i rozwój sprzętu komputero‑
wego i oprogramowania, usługi w zakresie prac badawczo
‑rozwojowych, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów
technicznych, instalowane, konserwacja i aktualizacja oprogramowa‑
nia komputerowego, projektowanie, ulepszanie, utrzymanie oraz udo‑
stępnianie oprogramowania, w tym oprogramowania do telefonów
komórkowych, w tym umożliwiającego za pośrednictwem telefonu
komórkowego oraz za pośrednictwem sieci teleinformatycznych In‑
ternet dostęp do i pobieranie różnych usług, aplikacji, odzyskiwanie
danych komputerowych, konwersja danych lub dokumentów na dro‑
gę elektroniczną, konwersja danych przez programy komputerowe,
powielanie oprogramowania komputerowego, programowanie kom‑
puterowe, projektowanie systemów komputerowych, wypożyczanie
komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, do‑
radztwo w sprawach sprzętu komputerowego, analizy systemów kom‑
puterowych, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, prowadzenie portali internetowych i telekomunikacyjnych,
w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym, prowa‑
dzenie portali internetowych w zakresie promowania i udostępniania
aplikacji mobilnych i internetowych.

(111) 317016
(220) 2013 06 21
(151) 2019 01 17
(441) 2013 09 30
(732) API MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wołomin, PL.
(540) API Zawsze udane zakupy !
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czerwony, biały, szary
(531) 26.01.02, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14

(210) 415768
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(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, mięso
konserwowane, mięso solone, galarety mięsne, konserwy mięsne,
bekon, szynka, kiełbasy, kiełbaski w cieście, kaszanka, krwawa kiszka,
wątroba, pasztet z wątróbki, flaki, wędliny, wieprzowina, krokiety,
szpik kostny zwierzęcy jadalny, jadalne nieżywe poczwarki jedwab‑
nika, konserwy rybne, potrawy rybne, żywność produkowana z ryb,
ryby konserwowane, ryby nieżywe, ryby solone, filety rybne, sardyn‑
ki, anchois, nieżywe śledzie, łososie i tuńczyki, nieżywe krewetki
i krewetki różowe, nieżywe raki, nieżywe langusty, nieżywe ostrygi,
nieżywe homary, nieżywe ślimaki morskie, nieżywe skorupiaki, mał‑
że i mięczaki, kawior, jadalne jaja ślimacze, jadalne gniazda ptaków,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, ce‑
bula konserwowana, fasolka konserwowa, groszek konserwowy, kor‑
niszony, korniszony z jarzynami w occie, pikle, kapusta kwaszona,
chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, oliwki konserwowane,
opiekane wodorosty, wyciągi z wodorostów do celów spożywczych,
soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, hummus
{pasta z ciecierzycy}, trufle konserwowane, warzywa w puszkach, ki‑
szone warzywa, sałatki warzywne, płatki ziemniaczane, placki ziem‑
niaczane, ziemniaki zapiekane w cieście, owoce konserwowane w al‑
koholu, owoce w puszkach, chipsy owocowe, galaretki owocowe,
sałatki owocowe, owoce lukrowane, chrupki owocowe, owoce kan‑
dyzowane, miąższ owoców, skórki owocowe, przekąski na bazie
owoców, pulpa owocowa, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy,
grzyby konserwowane, galaretki, dżemy, kompoty, marmolada, sos
żurawinowy, dżem imbirowy, soki roślinne do gotowania, sok pomi‑
dorowy do celów kulinarnych, zupy, rosół, koncentraty rosołu, bu‑
lion, koncentraty bulionu, preparaty do produkcji bulionu, składniki
do sporządzania zup, zupy jarzynowe, daktyle, migdały i orzechy
preparowane, orzeszki arachidowe preparowane, pyłki kwiatowe
jako żywność, rodzynki, wiórki kokosowe, jaja, mleko, produkty
mleczne, jogurt, kefir, kumys, śmietana, napoje mleczne z przewagą
mleka, zsiadłe mleko, bita śmietana, żółtka jajek, białka jajek, ser, ser‑
watka, jaja w proszku, tofu, tahini (pasta z ziarna sezamowego), mle‑
ko sojowe, oleje i tłuszcze jadalne, olej kostny jadalny, olej słoneczni‑
kowy do celów spożywczych, jadalny olej z oliwek, olej kokosowy,
olej palmowy jadalny, olej rzepakowy jadalny, olej kukurydziany, olej
z orzechów palmowych, olej sezamowy, tłuszcz kokosowy, masło,
masło arachidowe, masło czekoladowe, masło kakaowe, masło koko‑
sowe, krem na bazie masła, pasty do kanapek zawierające tłuszcz,
surowce do produkcji tłuszczów jadalnych, łój spożywczy, smalec,
margaryna, żelatyna spożywcza, białko spożywcze, alginiany do ce‑
lów spożywczych, klej rybi do środków spożywczych, pektyna do
celów spożywczych, podpuszczka, 30 kawa, herbata, kakao, cukier,
ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe,
chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa, drożdże,
proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, przyprawy, lód, aro‑
maty do żywności, aromaty inne niż oleje esencyjne, enzymy do
ciast, aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne, aromaty do napojów
inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, esencje do artykułów
żywnościowych, z wyjątkiem esencji eterycznych i olejów esencyj‑
nych i aromatycznych, zaczyn, drożdże w tabletkach nie do celów
medycznych, glukoza do celów spożywczych, gluten do celów spo‑
żywczych, preparaty usztywniające do bitej śmietany, zagęszczacze
stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zagęszczacze
do kiełbasy, preparaty do zmiękczania mięsa do celów gospodar‑
stwa domowego, kit pszczeli spożywczy, mleczko pszczele do celów
spożywczych niemedycznych, kleik spożywczy na bazie mleka,woda
morska do gotowania, napary inne niż do celów leczniczych, ekstrakt
słodowy do celów spożywczych, słód do celów spożywczych, soda
spożywcza, skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, mal‑
toza, syrop cukrowy do celów spożywczych, anyż, anyż gwiaździsty,
szafran, chow‑chow, chutney, keczup, relish jako sos przyprawowy
na bazie owoców lub warzyw, majonez, ocet piwny, sos sojowy, cur‑
ry, cynamon, imbir, goździki, pieprz, gałka muszkatołowa, ziele an‑
gielskie, wanilia, wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wermiszel, ka‑
pary, kurkuma do żywności, wodorosty [przyprawy], pasta z soi,
przyprawy korzenne, zioła konserwowane, sól do konserwowania
żywności, sól kuchenna, sól selerowa, chleb bezdrożdżowy, bułka
tarta, kanapki, bułki, słodkie bułeczki, chipsy jako produkty zbożowe,
herbatniki, herbatniki petit‑beurre, herbatniki słodowe, pieczywo
imbirowe, piernik, galaretki owocowe, marcepan, lukrecja, cukierki,
mięta do wyrobów cukierniczych, cukierki miętowe, karmelki, pastyl‑
ki, pomadki, makaroniki, pralinki, batony lukrecjowe, biszkopty, kra‑
kersy, gofry, guma do żucia nie do celów medycznych, słodycze do
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ssania, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyro‑
by cukiernicze na bazie migdałów, pasta z migdałów, jogurt mrożo‑
ny, lody spożywcze, środki wiążące do lodów spożywczych, lody
spożywcze w proszku, sorbety, sosy do polewania deserów, chałwa,
słodycze ozdobne na choinki, ciasta, ciastka, ozdoby jadalne do ciast,
ciasta mączne, ciasto na ciastka, ciastka ryżowe, ciasto w proszku, pti‑
furki, mięso zapiekane w cieście, wyroby z kakao, napoje na bazie
kakao, czekolada, napoje na bazie czekolady, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem,
herbata mrożona, napoje na bazie herbaty, napoje na bazie kawy,
preparaty roślinne zastępujące kawę, kawa nie palona, substytuty
kawy, cykoria jako substytut kawy, mąka z jęczmienia, jęczmień gnie‑
ciony, jęczmień łuskany, kasza manna, kasza owsiana, mąka owsiana
grubo zmielona, produkty spożywcze na bazie owsa, owies gniecio‑
ny, owies łuskany, płatki owsiane, kasze spożywcze, grysik kukury‑
dziany, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza prażona,
mąka kukurydziana, płatki kukurydziane, kukurydzianka inaczej ma‑
małyga jako potrawa na wodzie lub mleku, kuskus, preparaty zbożo‑
we, kluski, makarony, makaron rurki, makaron wstążki, spaghetti,
potrawy na bazie mąki, żywność na bazie mąki, mąka gorczycowa,
produkty z mąki mielonej, mąka pszenna, mąka spożywcza, mąka
ziemniaczana do celów spożywczych, mąka z tapioki do celów spo‑
żywczych, mąka sojowa, mączka z roślin strączkowych, suchary, mu‑
esli, naleśniki, pizze, placki, tarty z nadzieniem z jajek, sera, boczku,
tarty z owocami, tortille, paszteciki, pierożki, sushi, sajgonki, sosy
mięsne, sosy z pomidorów, sosy do sałatek, puddingi, tako[takos
‑danie meksykańskie], tabule, lód do napojów chłodzących, lód na‑
turalny lub sztuczny,, 31 produkty rolne, ogrodnicze i leśne, w tym:
wióry drewniane do wyrobu miazgi drzewnej, pnie drzew, drewno
w kłodach, drewno w stanie surowym, kora surowa, korek jako suro‑
wiec, łupiny orzechów kokosowych, kopra, darń, darń naturalna,
wieńce z kwiatów naturalnych, rośliny suszone do dekoracji, kwiaty
suszone do dekoracji, liście palmowe, chmiel, szyszki chmielowe,
szyszki sosnowe, orzechy, orzechy kokosowe, orzechy laskowe,
orzeszki arachidowe, orzeszki kola, migdały, kasztany jadalne, jagody
jałowca, trzcina cukrowa, surowa bagassa z trzciny cukrowej, świeże
trufle, świeże grzyby, rozchodowa grzybnia pieczarkowa, korzenie
jadalne, w tym korzenie cykorii, naturalne rośliny i kwiaty, w tym
drzewa owocowe i ozdobne, palmy, choinki, krzewy, w tym krzewy
róż, winorośle, zarodki i sadzonki roślin, bulwy, cebulki kwiatowe, py‑
łek jako materiał surowy, świeże zioła ogrodowe, pokrzywy, pieprz
ziołowy, surowe algi spożywcze dla ludzi lub zwierząt, surowe wodo‑
rosty spożywcze dla ludzi lub zwierząt, żywe zwierzęta, w tym: żywe
dzikie i/lub egzotyczne zwierzęta do celów wystawowych lub nauko‑
wych, drób, w tym drób do hodowli, żywe ryby, raki, langusty, homa‑
ry, skorupiaki, ostrygi, ślimaki morskie, małże i mięczaki, jedwabniki,
żywe przynęty dla wędkarstwa, żywa ikra rybia, jaja do wylęgania,
żywe jajeczka jedwabników, świeże owoce i warzywa, w tym: ziem‑
niaki, ogórki, sałata, buraki, cebula, pory, cykoria, rośliny strączkowe,
chleb świętojański, soczewica, dynie, groch, rabarbar, oliwki, owoce
cytrusowe, winogrona, cytryny, pomarańcze, jagody, nasiona i ziarna
nie ujęte w innych klasach, zboże w ziarnach nieprzetworzone, w tym
żyto, pszenica, owies i jęczmień, ziarno kakaowe w stanie surowym,
sezam, kukurydza, ryż nieprzetworzony, otręby zbożowe, pokarm
dla zwierząt, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, suchary
dla psów, pokarm i napoje dla zwierząt domowych, ziarno do żywie‑
nia zwierząt, proteiny dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla
zwierząt, pasze dla zwierząt, w tym: algarobilla, słoma, siano, kiszon‑
ki, odpady gorzelniane, mąka z ryżu, mączka, w tym mączka lniana
i mączka z orzeszków arachidowych, makuchy, w tym makuchy
z orzeszków arachidowych i makuchy z kukurydzy, pasze dla bydła,
sól dla bydła, drożdże dla bydła, makuchy rzepaku dla bydła, produk‑
ty dó tuczenia zwierząt, pasza dla zwierząt tucznych, pokarm dla pta‑
ków, kasze dla drobiu, ości mątwy dla ptactwa, spożywcze pasze
wzmacniające dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla zwierząt,
wapno do pasz, dodatki do pasz nie do celów leczniczych, preparaty
zwiększające niesienie się drobiu, produkty do hodowli zwierząt,
produkty na ściółkę dla zwierząt, w tym słoma, papier ścierny dla
zwierząt domowych, piasek aromatyczny dla zwierząt domowych,
torf, słód, w tym słód dla piwowarstwa i gorzelni, osad gorzelniany,
wysłodziny, wytłoki z owoców, słomiane maty do przykrycia humu‑
su, 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalko‑
holowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do
produkcji napojów, aperitifÿ bezalkoholowe, koktajle bezalkoholo‑
we, bezalkoholowe napoje na bazie miodu, bezalkoholowe napoje
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z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, nektary
owocowe, bezalkoholowe ekstrakty owocowe, kwas chlebowy,
brzeczka, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu do
wytwarzania piwa, piwo imbirowe, piwo słodowe, esencje do pro‑
dukcji napojów, syropy do napojów, pastylki do napojów gazowa‑
nych, proszki do napojów gazowanych, preparaty do sporządzania
likierów, niesfermentowany moszcz z winogron, produkty do wy‑
twarzania wody mineralnej, preparaty do produkcji wody gazowa‑
nej, sok jabłkowy, sok pomidorowy, soki warzywne, sorbety, lemo‑
niada, syropy do lemoniady, orszada, napoje bezalkoholowe
z sarsaparilli, woda, woda stołowa, woda litowa, woda selcerska,
woda sodowa, mleko arachidowe bezalkoholowe, mleko migdałowe,
napoje izotoniczne, napoje serwatkowe, 33 napoje alkoholowe z wy‑
jątkiem piwa, destylowane napoje alkoholowe, ekstrakty alkoholo‑
we, esencje alkoholowe, napoje alkoholowe zawierające owoce,
owocowe ekstrakty z alkoholem, alkohole i likiery wspomagające
trawienie, gorzkie nalewki, aperitifÿ, koktajle, likiery, wina, wódki, al‑
kohole takie jak: anyżówka, arak, brandy, curacao, dżin, jabłecznik,
gruszecznik, cydr, kirsz, alkohol ryżowy, likier miętowy, miód pitny,
piquette, rum, sake, whisky, 34 tytoń, tytoń do żucia, tabaka, zioła do
palenia, papierosy, papierosy zawierające substytuty tytoniu nie do
celów leczniczych, cygara, cygaretki, fajki, przybory dla palaczy,
w tym: filtry do papierosów, ustniki do cygar, ustniki do papierosów,
ustniki do cygarniczek, w tym ustniki do cygarniczek wykonane
z bursztynu, pojemniki na tytoń, woreczki na tytoń, zapałki, pudełka
na zapałki, pojemniki na zapałki, bibułka papierosowa, bloczki bibuł‑
ki papierosowej, kieszonkowe przyrządy do skręcania papierosów,
papierośnice, popielniczki dla palaczy, cygarnice, cygarniczki, gilo‑
tynki do cygar, humidory, przybory do czyszczenia fajek, stojaczki na
fajki, papier higroskopijny do fajek, kamienie do zapalniczek, zapal‑
niczki dla palaczy tytoniu, zbiorniki na gaz do zapalniczek, zbiornicz‑
ki z gazem do zapalniczek, spluwaczki dla żujących tytoń, tabakierki,
35 usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi
w zakresie administrowania działalnością gospodarczą, usługi agen‑
cji importowo
‑eksportowych, usługi w zakresie organizowania
sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych, usługi w zakresie
oferowania w mediach produktów dla handlu detalicznego, usługi
w zakresie zarządzania zamówieniami handlowymi, usługi polegają‑
ce na zarobkowym zarządzaniu w zakresie koncesjonowania towa‑
rów i usług dla osób trzecich, usługi w zakresie zaopatrzenia osób
trzecich, zakup produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, usługi
z zakresu zarządzania w ramach prowadzonej działalności gospodar‑
czej dotyczące udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób
trzecich, usługi w zakresie prezentowania produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, usługi w zakresie pozyskiwania infor‑
macji o działalności gospodarczej, usługi wywiadu gospodarczego,
usługi w zakresie udzielania informacji o działalności gospodarczej,
usługi agencji informacji handlowej, usługi w zakresie badań w dzie‑
dzinie działalności gospodarczej, usługi w zakresie badań marketin‑
gowych, usługi w zakresie badań opinii publicznej, usługi w zakresie
badań i analiz rynkowych, usługi w zakresie prowadzenia sondaży,
usługi w zakresie analiz kosztów, usługi audytu, usługi w zakresie po‑
równywania cen, usługi w zakresie prognoz ekonomicznych, usługi
w zakresie ekspertyz dotyczących wydolności przedsiębiorstw, usłu‑
gi w zakresie handlowej informacji i porad udzielanych konsumen‑
tom świadczone przez punkty informacji konsumenckiej, usługi
w zakresie telefonicznego udzielania informacji dla nieobecnych
abonentów, usługi w zakresie transkrypcji formy wiadomości i komu‑
nikatów, usługi sekretarzy i sekretarek, usługi w zakresie powielania
dokumentów, usługi w zakresie maszynopisania, usługi w zakresie
stenografii, usługi w zakresie fotokopiowania, usługi w zakresie prac
biurowych, usługi w zakresie wynajmu fotokopiarek, usługi w zakre‑
sie wynajmowania maszyn, urządzeń i wyposażenia biurowego,
usługi w zakresie wynajmu dystrybutorów automatycznych, usługi
w zakresie dekoracji wystaw sklepowych, usługi w zakresie rachun‑
kowości, usługi w zakresie księgowości, usługi w zakresie fakturowa‑
nia, usługi w zakresie przygotowywania zeznań podatkowych, usługi
w zakresie przygotowywania zestawień statystycznych, usługi w za‑
kresie sporządzania sprawozdań rachunkowych, usługi w zakresie
przeglądu prasy, usługi w zakresie przygotowania listy płac, usługi
biur pośrednictwa pracy, usługi w zakresie doboru personelu za po‑
mocą metod psychotechnicznych, usługi w zakresie rekrutacji perso‑
nelu, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności
gospodarczej, usługi doradztwa w zakresie organizacji i prowadze‑
nia działalności gospodarczej, usługi doradztwa w zarządzaniu per‑
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sonelem, usługi doradztwa w zarządzaniu działalnością gospodar‑
czą, usługi polegające na świadczeniu przedsiębiorstwom pomocy
w prowadzeniu działalności gospodarczej przemysłowej lub handlo‑
wej, usługi w zakresie pomocy w zarządzaniu przedsiębiorstwami
przemysłowymi lub handlowymi, usługi w zakresie pomocy w zarzą‑
dzaniu działalnością gospodarczą, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, usługi outsourcingu w zakresie doradztwa handlo‑
wego, usługi w zakresie poszukiwania patronatu, usługi w zakresie
doręczania gazet osobom trzecim, usługi w zakresie prenumeraty
gazet dla osób trzecich, usługi w zakresie pośrednictwa dotyczącego
nabywania usług telekomunikacyjnych, usługi w zakresie wycen
handlowych, usługi impresariów w dziedzinie działalności artystycz‑
nej, usługi w zakresie administrowania hotelami, usługi w zakresie
zarządzania hotelami, usługi w zakresie pozyskiwania danych do
komputerowych baz danych, usługi w zakresie systematyzacji da‑
nych w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie sortowa‑
nia danych w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie
komputerowego zarządzania plikami, usługi w zakresie wyszukiwa‑
nia informacji w plikach komputerowych i w komputerowych bazach
danych dla osób trzecich, usługi w zakresie zarządzania zbiorami in‑
formatycznymi, usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie public
relations, usługi w zakresie promocji sprzedaży dla osób trzecich,
usługi agencji reklamowych, usługi agencji public relations, usługi
w zakresie kreowania wizerunku firmy, usługi lub towaru, usługi
w zakresie reklamy radiowej, telewizyjnej, billboardowej, korespon‑
dencyjnej oraz reklamy prowadzonej za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, usługi w zakresie
obróbki tekstów ogłoszeń reklamowych, usługi w zakresie uaktual‑
niania materiałów reklamowych, usługi w zakresie przygotowywania
reklam prasowych, usługi w zakresie tworzenia tekstów reklamo‑
wych i sponsorowanych, usługi w zakresie publikowania tekstów
sponsorowanych, usługi w zakresie wynajmowania przestrzeni rekla‑
mowej, usługi w zakresie wynajmu czasu reklamowego we wszyst‑
kich środkach przekazu, usługi w zakresie wynajmowania nośników
reklamowych, usługi modelek i modeli w zakresie promocji sprzeda‑
ży i reklamy, usługi w zakresie rozpowszechnienia ogłoszeń reklamo‑
wych, usługi w zakresie rozlepiania plakatów reklamowych, usługi
w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych jak ulotki,
prospekty, druki, próbki, usługi w zakresie dystrybucji materiałów
reklamowych, w tym próbek, druków, prospektów, broszur, usługi
w zakresie kolportażu próbek, usługi w zakresie organizowania tar‑
gów w celach handlowych lub reklamowych, usługi w zakresie orga‑
nizowania wystaw w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 317017
(220) 2013 11 27
(151) 2019 01 17
(441) 2014 03 17
(732) FINPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) finplast
(540)

(210) 422025

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.11.25, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 dostarczanie towarów‑zaopatrzenie, magazynowa‑
nie, składowanie, pośrednictwo transportowe, rezerwacja transpor‑
tu, pośrednictwo frachtowe.
(111) 317018
(220) 2014 10 13
(210) 434452
(151) 2019 01 16
(441) 2015 02 02
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, LONDYN, GB.
(540) TASTE PLUS FILTER
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, wyroby tytoniowe, zapalniczki, za‑
pałki, przybory dla palaczy.
(111) 317019
(220) 2015 07 30
(210) 445394
(151) 2019 01 18
(441) 2015 11 09
(732) WHITE STAR REAL ESTATE LLC., Wilmington, US.
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(540) WHITE STAR REAL ESTATE
(540)

Kolor znaku: szary, granatowy, biały
(531) 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 badania opinii publicznej, analizy i badania rynku,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo i po‑
moc w zakresie organizowania, zarządzania i prowadzenia działal‑
ności gospodarczej, informacja o działalności gospodarczej, mar‑
keting, public relations, reklama, reklama billboardowa, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie nośników
reklamowych i miejsc na reklamę, tworzenie reklam i tekstów spon‑
sorowanych, uaktualnianie materiału reklamowego, reklamy kore‑
spondencyjne, prasowe radiowe, telewizyjne, rozpowszechnienie
materiałów reklamowych, wynajem bilbordów, wynajem czasu re‑
klamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi sekretarskie,
sortowanie danych w bazach komputerowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
rekrutacja personelu, przygotowywanie list płac, usługi związane
z przenoszeniem przedsiębiorstw, księgowość, wywiad gospodar‑
czy, zarządzanie zbiorami informatycznymi, 36 agencje mieszka‑
niowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności,
analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, dzierżawa
majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem nieruchomym, wy‑
cena majątku nieruchomego, administrowanie nieruchomościami,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, likwidacja przedsię‑
biorstw, inwestycje kapitałowe, inwestycje finansowe, sponsorowa‑
nie finansowe, agencje ściągania należności, wycena nieruchomości,
wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługi ubezpieczeniowe, usługi bankowe, 37 budownictwo, budowa
pawilonów i sklepów, budowa i naprawy magazynów, budownictwo
przemysłowe, nadzór budowlany, czyszczenie budynków wewnątrz
i na zewnątrz, doradztwo inżynieryjne w zakresie budownictwa, izo‑
lowanie budynków, rozbiórka budynków, zabezpieczanie budynków
przed wilgocią, murowanie, malowanie, instalowanie drzwi i okien,
układanie nawierzchni drogowych, kamieniarstwo, instalowanie
i naprawa telefonów, urządzeń elektrycznych, alarmów przeciwwła‑
maniowych, wind, pieców, 42 opracowywanie projektów technicz‑
nych, doradztwo architektoniczne, projektowanie dekoracji wnętrz,
planowanie urbanistyczne, projektowanie budynków, usługi archi‑
tektoniczne.
(111) 317020
(220) 2016 08 17
(210) 460444
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) SOUTH BEACH BEVERAGE COMPANY, INC., Purchase, US.
(540) LIFE WTR
(510), (511) 32 woda pitna, woda [napoje], woda zawierająca mine‑
rały.
(111) 317021
(220) 2017 09 18
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 06
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Senal
(540)

(210) 476559

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do
golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym,

Nr 4/2019

kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, ,preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 317022
(220) 2017 09 18
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 06
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Cyklin
(540)

(210) 476560

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do
golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym,
kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
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przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.

(111) 317023
(220) 2017 09 18
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 06
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Cardin
(540)

(210) 476561

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do
golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym,
kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.
(111) 317024
(220) 2017 09 18
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 06
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Urin

(210) 476562
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapacho‑
we do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi,
pasty do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty
do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, pre‑
paraty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowa‑
ne w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła de‑
zynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eterycz‑
ne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do
golenia, heliotropina, jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym,
kadzidełka, kadzidła, sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przy‑
mocowania sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka
kosmetyczne, kosmetyki, kosmetyczne preparaty do odchudzania,
wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwie‑
rząt, kosmetyki upiększające, kremy kosmetyczne, kremy wybiela‑
jące do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów
stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda
lawendowa, olejek lawendowy, lotony do celów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, puder do makijażu, maseczki kosmetyczne,
mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mle‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mydło migdałowe, olejek
migdałowy, 5 aminokwasy do celów weterynaryjnych, balsamy do
celów leczniczych, batoniki lukrecjowe do celów farmaceutycznych,
białko preparaty do celów medycznych, chleb dla diabetyków, leki
uspokajające, suplementy mineralne do żywności, preparaty farma‑
ceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza, lecznicze
zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla ludzi, na‑
poje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody mine‑
ralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności, tabletki do ce‑
lów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki prze‑
czyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użyt‑
ku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe
preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych,
cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca do celów leczni‑
czych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutycz‑
ne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów farmaceu‑
tycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty medyczne
do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych,
środki uśmierzające.
(111) 317025
(220) 2017 10 18
(210) 477889
(151) 2018 03 13
(441) 2017 11 27
(732) ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) M jak mieszkanie
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne
[ładowalne], publikacje w formie elektronicznej do pobrania, publi‑
kacje elektroniczne do pobrania w postaci magazynów, tygodniowe
publikacje w formie elektronicznej do pobrania z Internetu, katalogi
[elektryczne lub elektroniczne], 16 publikacje drukowane, publikacje
promocyjne, publikacje reklamowe, publikacje periodyczne druko‑
wane, gazety, katalogi, poradniki [podręczniki], 35 przygotowywa‑
nie reklam prasowych, usługi reklamy prasowej, usługi w zakresie re‑
klamy prasowej, prenumerowanie gazet, usługi prenumeraty gazet,
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, udostępnianie prze‑
strzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, zapew‑
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nianie przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazy‑
nach, organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach, ogłoszenia
drobne, reklama, reklama i marketing, reklama w czasopismach,
reklama i usługi reklamowe, reklama biznesowych stron interneto‑
wych, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, reklama online
za pośrednictwem komputerowej sieci komunikacyjnej, reklama za
pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
usługi reklamowe, w tym reklama on‑line w sieci komputerowej, re‑
klama poprzez przesyłanie materiałów reklamowych online dla osób
trzecich poprzez elektroniczne sieci komunikacyjne, organizacja
konkursów w celach reklamowych, przeprowadzanie badań rynko‑
wych obejmujących sondaże opinii publicznych, promocja sprze‑
daży, promocja [reklama] koncertów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, promocja targów do celów handlowych, promocja towarów
i usług poprzez sponsorowanie, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on‑line, promocja towarów i usług osób trzecich po‑
przez dystrybucję kuponów, promowanie i przeprowadzanie targów
handlowych, organizowanie targów handlowych w celach reklamo‑
wych, usługi organizowania targów i wystaw handlowych, organizo‑
wanie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizacja
targów w celach handlowych i reklamowych, prowadzenie wystaw
w ramach wirtualnych targów handlowych online, organizacja i prze‑
prowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organizowanie
i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, or‑
ganizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach handlowych,
prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlo‑
wych i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych,
planowanie i prowadzenie targów handlowych, wystaw i prezentacji
w celach gospodarczych i reklamowych, organizowanie imprez, wy‑
staw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i re‑
klamowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, 38 usługi agencji prasowych, usługi elektronicznej
agencji prasowej, emisja programów telewizyjnych za pomocą usług
wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay‑per‑view], usługi
nadawania interaktywnej telewizji i radia, transmisja strumieniowa
telewizji przez Internet, udzielanie dostępu do telewizji interneto‑
wej, nadawanie programów telewizji kablowej, usługi nadawania
programów telewizji kablowej i telewizji, nadawanie telewizji kablo‑
wej, usługi telewizji kablowej, transmisja telewizji kablowych, 41 pu‑
blikacje multimedialne, publikowanie multimedialne magazynów,
czasopism i gazet, multimedialne wydania gazet, publikacja gazet
elektronicznych online, publikowanie gazet, periodyków, katalogów
i broszur, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za po‑
średnictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazety dla
klientów w Internecie, organizowanie konkursów, organizowanie gier
i konkursów, prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie
konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, organizowanie konfe‑
rencji, wystaw i konkursów, usługi rozrywkowe w postaci konkursów,
rozrywka on‑line, planowanie i przeprowadzanie imprez [rozrywka],
publikowanie książek związanych z rozrywką, rozrywka interaktyw‑
na online, rozrywka za pomocą bezprzewodowej emisji telewizyjnej,
rozrywka w postaci telewizji w telefonach komórkowych, rozrywka
za pośrednictwem telewizji IP, produkcja programów dla telewizji ka‑
blowej, produkcja programów telewizji kablowej, udostępnianie fil‑
mów i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem
kanałów telewizji za opłatą [pay‑per‑view], produkcja filmów dla tele‑
wizji, przeprowadzanie wywiadów ze współczesnymi osobistościami
w celach rozrywkowych, przeprowadzanie wywiadów ze współcze‑
snymi osobistościami w celach edukacyjnych, organizowanie i prze‑
prowadzanie targów w celach kulturalnych lub edukacyjnych, 42 pro‑
jektowanie wnętrz budynków, projektowanie wnętrz komercyjnych,
projektowanie dekoracji wnętrz, usługi architektury wnętrz, projek‑
towanie architektoniczne dekoracji wnętrz, planowanie przestrzen‑
ne [projektowanie] wnętrz, usługi projektowania wnętrz budynków,
projektowanie wystroju wnętrz sklepów, profesjonalne doradztwo
dotyczące projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania
wystroju wnętrz domowych, usługi w zakresie projektowania wnętrz
sklepów, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz,
usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, usługi infor‑
macyjne dotyczące łączenia kolorów, farb i wyposażenia do celów
projektowania wnętrz, usługi informacyjne dotyczące harmonizacji
kolorów, farb i wyposażenia do celów projektowania wnętrz, usługi
doradcze w zakresie projektowania wnętrz, udostępnianie strony in‑
ternetowej z informacjami w dziedzinie aranżacji wnętrz, doradztwo
w zakresie dekoracji wnętrz.

Nr 4/2019

(111) 317026
(220) 2017 10 31
(210) 478516
(151) 2019 01 17
(441) 2018 02 05
(732) LECHPOL ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Miętne, PL.
(540) Rebel ELECTRO
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnofioletowy
(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane), sztućce,
ostrza (maszynki do golenia), 9 urządzenia i przyrządy naukowe, nawi‑
gacyjne, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyj‑
ne), ratownicze i do nauczania, urządzenia i przyrządy do przewodze‑
nia, 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 przetwa‑
rzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 11 urządzenia
do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodze‑
nia, 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), mate‑
riały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wiórki stalowe, nie
przerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowane‑
go w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne dla
gospodarstwa domowego, 38 usługi telekomunikacyjne.
(111) 317027
(220) 2018 02 23
(210) 482747
(151) 2019 01 18
(441) 2018 07 09
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540) oryginalny miód pitny półtorak Rex Honestus
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, jasnobrązowy, brązowy, czerwony,
żółty
(531) 24.03.02, 24.03.07, 24.03.13, 29.01.15, 27.05.01, 03.07.01,
03.07.02, 20.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, miody pitne.
(111) 317028
(220) 2018 02 23
(210) 482740
(151) 2019 01 18
(441) 2018 07 09
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540) TRÓJNIAK PIWNICA KLASZTORNA MIÓD PITNY TRÓJNIAK
(540)

Kolor znaku: srebrny, brązowy, czerwony, żółty, biały, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 24.05.01, 08.07.25
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, miody pitne.
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(111) 317029
(220) 2018 03 01
(210) 483003
(151) 2019 01 18
(441) 2018 07 09
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) Screenity
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, administrowa‑
nie ubezpieczeniami, usługi kredytowe, pośrednictwo kredytowe,
usługi leasingowe, pośrednictwo leasingowe, windykacja należności,
handel wierzytelnościami, pośrednictwo w handlu wierzytelnościa‑
mi, kupno i sprzedaż walut, usługi bankowe, doradztwo finansowe,
doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie długów, za‑
rządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach nierucho‑
mości, usługi maklerskie, wycena nieruchomości, obrót papierami
wartościowymi, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi,
faktoring, emisja czeków, kart debetowych i kredytowych, emisja
papierów wartościowych, emisja weksli, obsługa funduszy powier‑
niczych, badania finansowe, badania zdolności kredytowej, reaseku‑
racja, szacunki dla celów finansowych i ubezpieczeniowych, usługi
gwarancyjne.
(111) 317030
(220) 2018 05 02
(151) 2019 01 10
(441) 2018 07 23
(732) VIVADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) VIVA WHITE
(540)
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(111) 317032
(220) 2018 05 11
(210) 485875
(151) 2019 01 10
(441) 2018 07 16
(732) TECH STEROWNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wieprz, PL.
(540) TECH TECH STEROWNIKI
(540)

(531) 15.09.18, 27.05.01
(510), (511) 9 sterowniki elektroniczne do urządzeń grzewczych, re‑
gulatory temperatury.
(111) 317033
(220) 2018 05 12
(210) 485887
(151) 2019 01 10
(441) 2018 07 16
(732) POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) PASZPORTY POLITYKI
(540)

(210) 485594

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 3 pasty do zębów, płukanki do zębów.
(111) 317031
(220) 2018 05 08
(210) 485734
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 10
(732) FSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) FSG
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt, badania
w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo specjalistycz‑
ne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz‑
two w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradz‑
two w zakresie zarządzania personelem, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, informacja o działalności gospodarczej,
księgowość, przygotowywanie zeznań podatkowych, pomoc w pro‑
wadzeniu działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, przy‑
gotowanie listy płac, rachunkowość, rekrutacja personelu, sporzą‑
dzanie sprawozdań rachunkowych, usługi podatkowe, 36 analizy
finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, usługi finansowe,
informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, ekspertyzy do
celów podatkowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, ubezpiecze‑
nia, ubezpieczenia‑doradztwo w sprawach ubezpieczeń, zarządza‑
nie finansami, 45 badania prawne, doradztwo i nadzór w zakresie
własności intelektualnej, licencjonowanie programów komputero‑
wych, mediacje, prawne administrowanie licencjami, usługi pomo‑
cy w sprawach spornych, usługi w zakresie przygotowywania do‑
kumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskimi, doradztwo
prawne, doradztwo w sporach sądowych, dostarczanie informacji
prawnych, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi prawne.

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 papierowe publikacje, wydawnictwa, katalogi bran‑
żowe, albumy, druki, prospekty, broszury, ulotki, foldery, informatory,
naklejki, materiały fotograficzne, 41 nauczanie, kształcenie, rozryw‑
ka, usługi kulturalne, usługi w zakresie działalności wydawniczej,
edycja i dystrybucja w formie elektronicznej książek, tekstów, gazet,
periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie publikacji elek‑
tronicznych on‑line, publikacje elektroniczne on‑line prasy, magazy‑
nów, fotografii, zdjęć, książek, organizowanie, obsługa i prowadze‑
nie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum,
konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów i plebiscytów,
przyznawanie nagród w kategoriach literatura, film, teatr, muzyka
poważna, muzyka popularna, sztuki wizualne oraz kultura cyfrowa,
organizowanie przyjęć i wystaw, wydarzeń tematycznych, usługi
reporterskie, organizowanie, montaż programów telewizyjnych,
udostępnianych przez Internet, prowadzenie programów rozrywko‑
wych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych.
(111) 317034
(220) 2018 05 12
(210) 485888
(151) 2019 01 10
(441) 2018 07 16
(732) POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) FORUM
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 gazety, czasopisma i dodatki do nich, książki, maga‑
zyny, periodyki, druki, fotografie, ulotki, naklejki, broszury, poradni‑
ki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, komiksy, al‑
bumy, almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, karty muzyczne,
wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty, fotografie, katalogi, bro‑
szury, informatory, nalepki,, 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 organizo‑
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie
prognozy i analiz ekonomicznych, usługi w zakresie pozyskiwa‑
nia danych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych,
usługi reklamowe w zakresie reklamy prasowej i internetowej oraz
z zastosowaniem plakatów i ulotek, prowadzenie kompleksowych
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kampanii reklamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja ma‑
teriałów promocyjno‑reklamowych, także katalogów, usługi w za‑
kresie badania rynku oraz badania opinii publicznej, usługi w za‑
kresie agencji informacyjnych, organizowanie i obsługa wystaw
i targów, organizowanie konkursów i loterii oraz imprez rozrywko‑
wych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej,
radiowej, telewizyjnej i internetowej, 41 usługi pisania i publiko‑
wania 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, im‑
prez gospodarczych, kulturalnych i sportowych, usługi opraco‑
wywania i gromadzenia informacji o wydarzeniach politycznych,
sportowych, o kulturze, usługi wydawnicze, usługi reporterskie,
fotoreportaże, usługi edytorskie, redaktorskie, usługi fotoskładu
i składu komputerowego.

(111) 317035
(220) 2018 05 22
(210) 486194
(151) 2019 01 11
(441) 2018 07 30
(732) HŁASKO MACIEJ P.P.H. MATEUSZ, Józefów, PL.
(540) Minimuma
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, różowy
(531) 03.09.15, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, opaski, kapelusze,
czapki, bielizna, kurtki, spodnie, bluzy, podkoszulki, t‑shirty, ko‑
szule, garnitury, krawaty, muchy, płaszcze, swetry, suknie, sukienki,
garsonki, spódnice, rajstopy, pończochy, podwiązki do pończoch,
skarpety, kapcie, rękawiczki, szale, szaliki, czapki, chusty, szlafro‑
ki, bielizna osobista, piżamy, koszule nocne, dresy, getry, leginsy,
majtki, staniki, staniczki, szelki, woalki, środki antypoślizgowe do
butów, 26 pasmanteria, sznurowadła, koronki, hafty, wstążki i splo‑
ty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, nici, guziki,
kokardy, fiszbiny, taśmy ozdobne do odzieży, rzepy w postaci taśm,
błyskotki do ubrań, wstęgi do dekorowania, girlandy sztuczne,
ozdoby koronkowe, ozdoby do włosów, zatrzaski, opaski na wło‑
sy, lamety (ozdoby odzieży), opaski na ręce, emblematy ozdobne,
pióra (dodatki do ubrań), hafty srebrne, zapięcia do szelek, wstążki
do włosów, ozdoby do obuwia, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
odzieży, obuwia, nakryć głowy, pasmanterii, dodatków do odzieży,
akcesoriów obuwniczych, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośred‑
nictwem internetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, pasmanterii,
dodatków do odzieży, akcesoriów obuwniczych, promocja sprze‑
daży, informacja handlowa, reklama za pośrednictwem sieci kom‑
puterowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa
i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
i reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów rekla‑
mowych, badania rynku, usługi w zakresie marketingu i prezenta‑
cji, pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych
i reklamowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń
lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie
zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie
danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w ba‑
zach danych, komputerowe zarządzanie plikami.
(111) 317036
(220) 2018 05 24
(210) 486315
(151) 2018 12 17
(441) 2018 08 06
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Zdrowe Karmelki MNIAM‑MNIAM WITAMINY MINERAŁY

Nr 4/2019

(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, niebieski, pomarańczowy, różowy,
zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i zio‑
łowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycz‑
nych, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych,
czopki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, słodycze
do celów leczniczych, spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do
ssania, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, maści o wła‑
ściwościach leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
płyny dezynfekujące [inne niż mydło], krople do uszu, spraye leczni‑
cze do gardła, roztwory do płukania soczewek kontaktowych, guma
do żucia do celów medycznych, krople do oczu, dietetyczne napoje
przystosowane do celów medycznych, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, pastylki na kaszel, pastylki do ssania na gardło, maści
lecznicze do stosowania na skórę, żele nawilżające do użytku oso‑
bistego, roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, pastylki
na kaszel do użytku medycznego, maść do oczu do użytku medycz‑
nego, spraye ziołowe do celów medycznych, żele do ciała do użytku
farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye do nosa do użytku
leczniczego, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, czopki przeciw hemoroidom, maści
przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, żele przeciwzapal‑
ne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żele do stosowania
miejscowego do użytku medycznego i terapeutycznego, maści do
celów farmaceutycznych, toniki do skóry [lecznicze], toniki [leczni‑
cze], preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki spożywcze
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy,
dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki i ekstrakty ziołowe do
celów leczniczych, 30 produkty zbożowe w postaci batonów, prepa‑
raty ziołowe do sporządzania napojów, preparaty ziołowe do sporzą‑
dzania napojów, wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze.
(111) 317037
(220) 2018 05 24
(210) 486318
(151) 2018 12 17
(441) 2018 08 06
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) B12Strong 500 &micro;g +kwas foliowy+wit.B6+wit.E B12 +
kwas foliowy + wit.B6 + wit.E
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 25.07.17, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.03,
29.01.13, 25.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i zio‑
łowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycz‑
nych, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych,
czopki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, słodycze
do celów leczniczych, spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do
ssania, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, maści o wła‑
ściwościach leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych,
płyny dezynfekujące [inne niż mydło], krople do uszu, spraye leczni‑
cze do gardła, roztwory do płukania soczewek kontaktowych, guma
do żucia do celów medycznych, krople do oczu, dietetyczne napoje
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przystosowane do celów medycznych, suplementy diety i preparaty
dietetyczne, pastylki na kaszel, pastylki do ssania na gardło, maści
lecznicze do stosowania na skórę, żele nawilżające do użytku oso‑
bistego, roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, pastylki
na kaszel do użytku medycznego, maść do oczu do użytku medycz‑
nego, spraye ziołowe do celów medycznych, żele do ciała do użytku
farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye do nosa do użytku
leczniczego, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, herbaty
ziołowe do celów leczniczych, czopki przeciw hemoroidom, maści
przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, żele przeciwzapal‑
ne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żele do stosowania
miejscowego do użytku medycznego i terapeutycznego, maści do
celów farmaceutycznych, toniki do skóry [lecznicze], toniki [leczni‑
cze], preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki spożywcze
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy,
dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki i ekstrakty ziołowe do
celów leczniczych.

(111) 317038
(220) 2018 05 02
(151) 2019 01 10
(441) 2018 07 23
(732) VIVADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) VIVA SONIC
(540)

(210) 485595

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 21 soniczna szczoteczka do zębów.
(111) 317039
(220) 2018 05 02
(151) 2019 01 10
(441) 2018 07 23
(732) VIVADENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) VIVA MAGIC
(540)

(210) 485596

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 21 szczotki do zębów, nici do zębów, wyciorki do zębów
i inne akcesoria do pielęgnacji jamy ustnej.
(111) 317040
(220) 2018 05 08
(210) 485727
(151) 2019 01 15
(441) 2018 08 27
(732) GMINA WAŁCZ, Wałcz, PL.
(540) SURVIWAŁ POMORSKI extremalny bieg z przeszkodami
(540)

Kolor znaku: biały, szary, zielony, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.07.13
(510), (511) 41 organizowanie imprez sportowych, zapewnienie
obiektów treningowych do biegów z przeszkodami, organizowanie
i zarządzanie imprezami sportowymi.
(111) 317041
(151) 2019 01 11

(220) 2018 06 21
(441) 2018 09 10

(210) 487428
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(732) DEKSTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) TAXO
(510), (511) 35 usługi z zakresu księgowości i rachunkowości.
(111) 317042
(220) 2018 06 25
(210) 487495
(151) 2019 01 18
(441) 2018 08 13
(732) BRONCLIK ZBIGNIEW, Jelenia Góra, PL.
(540) POGROMCY PLAM
(510), (511) 37 usuwanie plam, czyszczenie mebli, czyszczenie dy‑
wanów i chodników, czyszczenie pokryć podłogowych, czyszczenie
powierzchni podłóg, usuwanie graffiti, czyszczenie elewacji budyn‑
ków, kompleksowe czyszczenie pojazdów, czyszczenie elementów
wystroju wykonanych z tkanin.
(111) 317043
(220) 2018 06 25
(210) 487560
(151) 2019 01 10
(441) 2018 08 20
(732) SURMIAK MARCIN MKS MEBLE, Trębaczów, PL.
(540) MKS MEBLE
(510), (511) 20 biblioteczki [regały na książki], biurka, biurka do
celów biurowych, biurka i stoły, biurka modułowe [meble], biur‑
ka z regulacją wysokości, blaty [części mebli], niemetalowe części
półek, dodatkowe części blatu rozkładanego stołu, drzwi do mebli,
drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalowych, drzwi do
szaf, drzwi do szafek, drzwi przesuwne do mebli, drzwi przesuwne
do szaf, drzwiczki do mebli, elementy mebli segmentowych, nie‑
metalowe meble, elementy meblowe, elementy wnętrza szaf, ele‑
menty wykończeniowe szuflad, niemetalowe, fotele, fotele biurowe,
fronty do szaf i szafek, fronty do szafek, fronty szuflad, garderoby,
kanapo‑tapczany, kanapy, kanapy rozkładane, komódki z szuflada‑
mi, komody, komody [meble], komody ścienne, komplety mebli do
salonu, komputerowe stanowiska pracy [meble], konsole [meble],
konstrukcje półek, nie z metalu [meble], kontuary [meble], kontuary
[stoły], kredensy, kredensy [meble], kredensy na serwis do podawa‑
nia herbaty, kredensy, toaletki, komody, krzesła, narożniki [meble],
półki [meble], półki na buty, półki ścienne [konstrukcje] z materiałów
niemetalowych, półki ścienne [meble], półki skośne, półki stano‑
wiące meble do pokojów dziecinnych, półki w kształcie kwadratów,
półki wiszące [meble], półki z krawędziami do regałów, niemetalowe
przegródki półkowe stanowiące części mebli, przegrody drewniane
do mebli, przymocowane szafki kuchenne, pufy [meble], pulpity
[meble], regały, regały do przechowywania, regały drewniane [me‑
ble], regały [meble], regały metalowe [stojaki z półkami], stoły, stoły
biurowe, blaty stołów, stoły do jadalni, stoły do pracy, stoły kompu‑
terowe, stoły konferencyjne, stoły kuchenne, stoły [meble], systemy
półkowe [regały], szafki, szafki [części zestawu], szafki do kompute‑
rów [meble], szafki do przechowywania, szafki do przechowywania
przedmiotów, szafki do przechowywania materiałów, szafki do prze‑
chowywania [meble], szafki do sypialni, szafki [meble], szafki na buty,
krzesła stołowe, ławy [meble], listwy profilowe do mebli [gzymsy],
listwy z tworzywa sztucznego do ochrony krawędzi mebli, łóżka, po‑
ściel, materace, poduszki, meble, meble biurowe, meble do pokojów
dziecinnych, meble do przechowywania, meble do salonu, meble do
siedzenia, meble do użytku w audytoriach, meble do wnętrz, meble
domowe, meble domowe, biurowe i ogrodowe, meble domowe wy‑
konane z drewna, meble drewniane, meble łączone, meble modu‑
łowe [kombinowane], meble niemetalowe [inne niż specjalnie stwo‑
rzone do użytku medycznego lub laboratoryjnego], łóżka, pościel,
materace, poduszki, lustra i lusterka stojące, lustra (srebrzone szkło),
meble przystosowane do układania jedno na drugim, meble stołów‑
kowe, meble sypialne, meble sypialniane na miarę (do zabudowy),
meble sypialniane na wymiar (do zabudowy), meble szkolne, meble
tapicerowane, meble wielofunkcyjne, meble wykonane z substytu‑
tów drewna, meble wykonane z tworzyw sztucznych, meble wypo‑
czynkowe, meble z listewek, meble z opcją zmieniania w łóżka, me‑
ble z przegrodami na butelki [barki], meble z tworzyw sztucznych,
meble zawierające łóżka, meblościanki, półki meblowe, miniaturowe
meble wykonane z drewna, modułowe układy półek [meble], modu‑
ły biurkowe, moduły do przechowywania [meble], regały metalowe
(systemy półkowe) jako meble, regały na gazety, regały składane,
rozkładane kanapy, rozkładane meble z obiciem, ruchome biurka,
segmenty mebli ściennych, segmenty półek drewnianych [meble],
siedzenia [meble], sofy, sofy rozkładane, sofy rozsuwane, sofy ścien‑
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ne, sprzęt biurowy [meble], stanowisko pracy z komputerem [meble],
stojaki, półki, stojaki wielofunkcyjne [meble], stoliki kawowe, stoliki
komputerowe, stoliki salonowe, szafki na ubrania, szafki nocne, szaf‑
ki ścienne, szafki z lustrami, szafki zamykane, szafki ze schowkami,
szafy, szafy do dzielenia pomieszczeń, szafy [meble], szafy na doku‑
menty w postaci mebli, szafy wnękowe, szafy z lustrami, szuflady,
szuflady [części mebli], trzyczęściowe komplety mebli [meble], wy‑
roby stolarskie, wysokie siedzenia [meble], wysokie stołki [meble],
zestawy mebli, 35 usługi handlu detalicznego związane ze sprze‑
dażą mebli, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z meblami, 40 produkcja mebli na
zamówienie i według specyfikacji osób trzecich, produkcja mebli na
zamówienie, profilowanie mebli, stolarstwo meblowe, stolarstwo
meblowe (produkcja na zamówienie), stolarstwo [produkcja na za‑
mówienie], obróbka drewna, usługi stolarskie.

(111) 317044
(220) 2018 06 28
(210) 487645
(151) 2019 01 15
(441) 2018 08 27
(732) CENZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) CENZIN
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, granatowy
(531) 24.01.03, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, pośrednictwo w działalności handlowej osób trzecich,
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośred‑
nictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pozyskiwa‑
nie umów kupna i sprzedaży towarów i usług na rzecz innych, po‑
zyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie sprze‑
daży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem im‑
prez promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich za
pośrednictwem reklam na stronach internetowych, reklama i usłu‑
gi reklamowe, usługi handlu elektronicznego, usługi importowo
‑eksportowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z bronią, usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjo‑
nowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie handlo‑
we w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 administrowanie
inwestycjami, administrowanie nieruchomościami, usługi finansowe,
39 pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, przewożenie i do‑
starczanie towarów, przewóz ładunków, składowanie towarów, spe‑
dycja, 45 licencjonowanie własności intelektualnej.
(111) 317045
(220) 2018 06 28
(210) 487647
(151) 2019 01 16
(441) 2018 08 27
(732) CENZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 24.01.03
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, pośrednictwo w działalności handlowej osób trzecich,
pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, pośred‑
nictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo
w zakresie transakcji handlowych i umów handlowych, pozyskiwa‑
nie umów kupna i sprzedaży towarów i usług na rzecz innych, po‑
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zyskiwanie umów na rzecz osób trzecich związanych ze sprzedażą
towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie sprze‑
daży towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem im‑
prez promocyjnych, promowanie towarów i usług osób trzecich za
pośrednictwem reklam na stronach internetowych, reklama i usłu‑
gi reklamowe, usługi handlu elektronicznego, usługi importowo
‑eksportowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z bronią, usługi w zakresie reklamy
i promocji sprzedaży, zarobkowe zarządzanie w zakresie koncesjo‑
nowania towarów i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie handlo‑
we w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 administrowanie
inwestycjami, administrowanie nieruchomościami, usługi finansowe,
39 pośrednictwo w zakresie frachtu i transportu, przewożenie i do‑
starczanie towarów, przewóz ładunków, składowanie towarów, spe‑
dycja, 45 licencjonowanie własności intelektualnej.

(111) 317046
(220) 2018 06 28
(210) 487656
(151) 2019 01 14
(441) 2018 08 13
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo, PL.
(540) milko
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.03, 01.15.15, 26.04.06
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt oraz odżywki dla nie‑
mowląt na bazie mleka, 29 produkty mleczne, masło, masła z dodat‑
kiem oleju, masłopodobne produkty, twarogi, twarożki, twarogi do
smarowania, serki ziarniste, sery, produkty seropodobne, serki, serki
kremowe, serki homogenizowane, serki topione, śmietana, śmietan‑
ka, tłuszcze jadalne, jogurt, mleko, zsiadłe mleko, napoje mleczne,
desery mleczne, a mianowicie desery śniadaniowe na bazie ryżu, ka‑
szy manny i płatków owsianych, desery mleczne dla dzieci składające
się z serków homogenizowanych, desery jogurtowe z sosami i do‑
datkami, serwatka, kefir, maślanka, pitny twaróg, zabielacze do kawy
i herbaty na bazie mleka lub białka, 32 napoje serwatkowe, 35 usługi
w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży
z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne, zamó‑
wienie ze strony internetowej lub używając środków telekomunikacji
mleka i produktów mlecznych, zabielaczy do kawy i herbaty, usługi
marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja materia‑
łów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja pokazów,
targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych.
(111) 317047
(220) 2018 06 28
(210) 487664
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 10
(732) STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA CHAMPIONS,
Katowice, PL.
(540) KINDER AKADEMIA PIŁKARSKA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, granatowy, zielony, brązowy,
fioletowy, niebieski, żółty, biały
(531) 21.03.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 szkolenie sportowe, szkolenie w zakresie sprawności
fizycznej, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych.
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(111) 317048
(220) 2018 07 02
(210) 487703
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 10
(732) CEFARM‑WROCŁAW‑ CENTRUM ZAOPATRZENIA
FARMACEUTYCZNEGO SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Farmacol
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła, olejki eteryczne, środki do higieny
jamy ustnej, środki perfumeryjne, 5 preparaty farmaceutyczne dla
ludzi i zwierząt, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna
żywność przystosowana dla celów medycznych, żywność dla nie‑
mowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry opatrunkowe,
środki opatrunkowe, materiały dentystyczne, woski dentystyczne,
dentystyczne materiały do odcisków, preparaty dezynfekcyjne, pre‑
paraty do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, 10 aparatura
i instrumenty chirurgiczne, medyczne, dentystyczne i weteryna‑
ryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, materiały do zszywania sto‑
sowane w chirurgii, 16 gazety, czasopisma, książki, 35 reklama, za‑
rządzanie działalnością gospodarczą, administrowanie działalności
gospodarczej, usługi sekretarskie, usługi badania rynku, usługi bada‑
nia opinii publicznej, prenumerata czasopism, handlowe informacje
i porady udzielane konsumentom, produkcja filmów reklamowych,
sprzedaż dla osób trzecich suplementów diety, lekarstw, wyrobów
medycznych, kosmetyków, środków żywieniowych, usługi reklamo‑
we oraz marketingowe, reklama za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, 38 komunikacja wizyjna i foniczna, usługi z zakresu nadawania
programów radiowych i telewizyjnych, 39 pakowanie, dostarczanie
i przewożenie towarów, składowanie, przechowywanie i spedycja
towarów, transport samochodowy, wynajmowanie pojazdów i po‑
wierzchni magazynowych, załadunek i wyładunek, dostarczanie
towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie paczek,
zaopatrzenie, dystrybucja gazet, 41 nauczanie, rozrywka, organizo‑
wanie konferencji i seminariów, organizowanie wystaw, organizowa‑
nie imprez sportowych oraz koncertów i spektakli, usługi związane
z produkcją programów radiowych i telewizyjnych, produkcja filmów
innych niż reklamowe, telewizyjne programy rozrywkowe, publiko‑
wanie książek, publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, 42 badania tech‑
niczne, prace badawczo‑rozwojowe dla osób trzecich, projektowa‑
nie architektoniczno‑budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie opakowań, projektowanie oprogramowania kompu‑
terowego, projektowanie systemów komputerowych, administro‑
wanie stronami internetowymi z zakresu zdrowia, farmacji i reklamy,
44 pomoc medyczna, szpitale, kliniki medyczne, hospicja, pomoc
weterynaryjna, usługi farmaceutyczne w zakresie leków recepturo‑
wych, chirurgia plastyczna, salony piękności, manicure, masaż, usłu‑
gi w zakresie korzystania z łaźni, sauny, solariów, usługi optyczne,
usługi kuracji uzdrowiskowych, ogrodnictwo, tępienie szkodników
w ogrodnictwie, rolnictwie i leśnictwie, zabiegi pielęgnacyjne zwie‑
rząt domowych.
(111) 317049
(220) 2018 07 03
(210) 487758
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 24
(732) FUNDACJA REJS ODKRYWCÓW, Warszawa, PL.
(540) REJS ODKRYWCÓW
(510), (511) 35 rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu
dla organizacji charytatywnych, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy,
marketingu i promocji, marketing imprez i wydarzeń, opracowy‑
wanie i realizacja planów i koncepcji medialnych i reklamowych,
opracowywanie kampanii promocyjnych, poszukiwania w zakresie
patronatu, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania
wydarzeń sportowych, przygotowywanie materiałów promocyjnych
i merchandisingowych dla osób trzecich, usługi konsultacyjne doty‑
czące pozyskiwania sponsorów, usługi marketingowe w dziedzinie
podróży, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie dzia‑
łań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii
i inicjatyw środowiskowych, usługi reklamowe w celu zwiększania
świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, 36 crowd‑
funding, inwestowanie funduszy na cele charytatywne, organizacja
zbiórek, organizacja zbiórek charytatywnych, gromadzenie funduszy
na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, przydziela‑
nie stypendiów naukowych, sponsorowanie działalności sportowej,
sponsorowanie i patronat finansowy, zbieranie funduszy, usługi gro‑
madzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących,
usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, organizowanie
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zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], 39 organizowanie
rejsów, rezerwacja rejsów morskich, organizowanie podróży i rejsów,
organizowanie podróży, organizowanie podróży i wycieczek statka‑
mi, planowanie, organizowanie i rezerwacja podróży, rejsy łodziami
wycieczkowymi, rejsy łodzią, rezerwacja miejsc na transport wodny,
transport pasażerów wodami śródlądowymi, transport pasażerów
statkiem rejsowym, udzielanie informacji związanych z usługami
transportu morskiego, usługi rezerwacji w zakresie podróży drogą
morską, usługi doradcze związane z organizowaniem podróży, usłu‑
gi w zakresie rejsów na jachtach, usługi w zakresie rejsów statkami
wycieczkowymi, usługi w zakresie rezerwacji wycieczek morskich,
zapewnienie transportu osobom starszym lub niepełnosprawnym
[usługi charytatywne], usługi charytatywne, mianowicie zapew‑
nianie transportu, 41 produkcja filmów w celach rozrywkowych,
produkcja filmów szkoleniowych, produkcja edukacyjnych nagrań
dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych programów telewi‑
zyjnych, produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, produk‑
cja imprez sportowych na potrzeby radiowe, produkcja imprez spor‑
towych na potrzeby telewizji, produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, analizowanie wy‑
ników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, budowanie
zespołu (edukacja), badania edukacyjne, doradztwo specjalistyczne
w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, do‑
radztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, edukacja
i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, informacje do‑
tyczące edukacji sportowej. informacja o edukacji, edukacyjne kursy
z zakwaterowaniem, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy szkole‑
niowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, kur‑
sy w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe z zakwaterowa‑
niem, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, nauczanie technik
ratowania życia, nauczanie wyrównawcze, nauka pływania, nauka
nurkowania, organizacja i przeprowadzanie kursów edukacyjnych,
opracowywanie materiałów edukacyjnych, organizowanie i prowa‑
dzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie spotkań w dziedzinie
edukacji, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie festiwali
w celach edukacyjnych, organizowanie szkoleń sportowych, organi‑
zowanie programów szkolenia młodzieży, organizowanie zajęć dy‑
daktycznych, organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowa‑
nie zjazdów w celach edukacyjnych, szkolenia żeglarskie, szkolenie
sportowe, trening umiejętności zawodowych, trening rozwoju oso‑
bistego, trening osobisty [szkolenie], udzielanie informacji i przygo‑
towywanie raportów o postępach związanych z edukacją i szkolenia‑
mi, udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi,
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem, usługi eduka‑
cyjne i szkoleniowe związane z grami, usługi edukacyjne związane
z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci, zapewnianie szkoleń
on‑line, usługi edukacyjne i instruktażowe, fotoreportaże, organiza‑
cja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizacja i prze‑
prowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie
imprez szkoleniowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń
sportowych, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze i reporterskie,
usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, usługi edukacyj‑
ne, rozrywkowe i sportowe, organizacja i przeprowadzanie zawo‑
dów sportowych, organizacja regat jachtowych, organizacja wystaw
do celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja wystaw w ce‑
lach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie zawodów, orga‑
nizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów
[szkolenia], organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych
lub rozrywkowych], organizowanie i prowadzenie kongresów, orga‑
nizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzanie
konferencji edukacyjnych, organizowanie gier i konkursów, organi‑
zowanie pokazów nurkowania, organizowanie pokazów w celach
edukacyjnych, organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka],
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko‑
lenia], organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja
filmów w celach edukacyjnych, 43 tymczasowe zakwaterowanie,
organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, rezerwacja za‑
kwaterowania na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwaterowania
tymczasowego za pośrednictwem internetu, świadczenie usług
informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz
usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla po‑
dróżnych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie żywności dla
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innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, usługi charytatywne, mia‑
nowicie zapewnianie tymczasowego zakwaterowania.

(111) 317050
(220) 2018 07 05
(210) 487887
(151) 2019 01 15
(441) 2018 08 13
(732) RESTAURACJE KRAWCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Aventador
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro‑
duktami i transportem, usługi gastronomiczne, prowadzenie barów,
kafeterii, pubów, restauracji, usługi restauracji z żywnością ekolo‑
giczną.
(111) 317051
(220) 2018 05 25
(151) 2018 12 17
(441) 2018 08 06
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) β‑KarotenSunforte
(540)

(210) 486376

Nr 4/2019

reklama, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności
marketingowej, usługi w zakresie zamówień online, usługi wspar‑
cia w zakresie sprzedaży towarów i usług, usługi obsługi klientów
w branży handlowej, usługi informacyjne dla konsumentów w za‑
kresie kupna, sprzedaży i dostarczania zakupionych towarów i usług,
39 usługi logistyczne, magazynowanie, pakowanie i wysyłka towa‑
rów, dostarczanie przesyłek.

(111) 317053
(220) 2018 05 29
(210) 486520
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 24
(732) LOOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łosia Wólka, PL.
(540)
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.07, 26.11.09, 26.11.11, 03.04.04, 03.04.13,
03.04.24, 26.13.25
(510), (511) 20 fotele i krzesła, 35 sprzedaż detaliczna mebli prowa‑
dzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Kolor znaku: biały, brązowy, pomarańczowy, złoty
(531) 01.03.02, 03.09.18, 25.01.15, 26.01.01, 26.04.02, 27.05.01,
24.17.09, 29.01.14
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych, uzu‑
pełniające dodatki do żywności do celów medycznych, czopki, środki
zmniejszające apetyt do celów medycznych, słodycze do celów leczni‑
czych, spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do ssania, spraye do
jamy ustnej do użytku medycznego, maści o właściwościach leczni‑
czych, preparaty ziołowe do celów medycznych, płyny dezynfekujące
[inne niż mydło], krople do uszu, spraye lecznicze do gardła, roztwory
do płukania soczewek kontaktowych, guma do żucia do celów me‑
dycznych, krople do oczu, dietetyczne napoje przystosowane do ce‑
lów medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki
na kaszel, pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania
na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory nawilżające
do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel do użytku medyczne‑
go, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe do celów
medycznych, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, spraye anty‑
alergiczne, spraye do nosa do użytku leczniczego, pastylki do ssania
do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych,
czopki przeciw hemoroidom, maści przeciwzapalne, mineralne su‑
plementy diety, żele przeciwzapalne, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego
i terapeutycznego, maści do celów farmaceutycznych, toniki do skóry
[lecznicze], toniki [lecznicze], preparaty farmaceutyczne oraz diete‑
tyczne środki spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne wi‑
taminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki
i ekstrakty ziołowe do celów leczniczych.
(111) 317052
(220) 2018 05 25
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 10
(732) COMPLETIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki, PL.
(540) COMPLETIO
(540)

(210) 486391

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 26.01.03, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 organizacja i zarządzanie sprzedażą internetową,
usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami,

(111) 317054
(220) 2018 06 05
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) ZUMA LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) elampy.pl
(540)

(210) 486761

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 13.01.06, 13.01.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 kable i przewody elektryczne, przedłużacze elektrycz‑
ne, zasilacze LED, włączniki do profili LED, czujniki ruchu, włączniki,
11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe, abażury, architektoniczne
oprawy do oświetlenia, elektryczne dekoracyjne kolorowe światełka,
elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne, elektryczne opra‑
wy oświetleniowe, lampy elektryczne, oprawy, obudowy i osłony do
oświetlenia, oświetlenie, żarówki, taśmy LED, żarówki LED, akcesoria
do taśm LED, profile LED, oprawy hermetyczne LED, świetlówki LED,
halogeny, naświetlacze, oprawy halogenowe, oprawy rastowe, panele
LED, lampy LED, plafony, żyrandole, lampki biurowe, oświetlenie sa‑
mochodowe LED, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie sufitowe, lampy
halogenowe, lampy metalohalogenkowe, lampy podłogowe, lampy
oświetleniowe, lampy stojące, lampy wiszące, stojące lampy, lam‑
py olejowe, lampy próżniowe, lampy ścienne, lampy stołowe, lampy
biurkowe, lampy elektryczne, lampy fluorescencyjne, lampy studyjne,
lampy inspekcyjne, lampy akwariowe, lampy awaryjne, lampy LED,
testowe lampy samochodowe, lampy stroboskopowe, elektryczne
lampy wyładowcze, podwodne lampy LED, oświetlenie dachowe,
ozdoby choinkowe, oświetleniowe lampy wyładowcze, przenośne
lampy, elektryczne lampy żarowe, lampy do kasków, szkła do lamp,
sufitowe lampy wiszące, neonowe lampy oświetleniowe, 35 sprzedaż
hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż internetowa oświetlenia, żarówek,
lamp, artykułów elektrycznych, żyrandoli, taśm LED, żarówek LED, za‑
silaczy LED, akcesorii do taśm LED, profili LED, włączników do profili
LED, opraw hermetycznych LED; świetlówek LED, halogenów, naświe‑
tlaczy, opraw halogenowych, czujników ruchu, włączników, opraw ra‑
stowych, paneli LED, lampy LED, plafonów, żyrandoli, lamp biurowych,
oświetlenia samochodowego LED, oświetlenia ogrodowego, artyku‑
łów elektrycznych, oświetlenia sufitowego.
(111) 317055
(220) 2018 07 23
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) ERIK ABBAS, Warszawa, PL.
(540) Bassi
(510), (511) 25 odzież, koszule.

(210) 486896

Nr 4/2019
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(111) 317056
(220) 2018 06 05
(210) 486762
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) ZUMA LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) zumaline
(510), (511) 9 kable i przewody elektryczne, przedłużacze elektrycz‑
ne, zasilacze LED, włączniki do profili LED, czujniki ruchu, włączniki,
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, akcesoria
do taśm LED, profile LED, oprawy hermetyczne LED, świetlówki LED,
halogeny, naświetlacze, oprawy halogenowe, oprawy rastowe, pane‑
le LED, lampy LED, plafony, żyrandole, lampki biurowe, oświetlenie
samochodowe LED, oświetlenie ogrodowe, oświetlenie sufitowe,
lampy halogenowe, lampy metalohalogenkowe, lampy podłogowe,
lampy oświetleniowe, lampy stojące, lampy wiszące, stojące lampy,
lampy olejowe, lampy próżniowe, lampy ścienne, lampy stołowe,
lampy biurkowe, lampy elektryczne, lampy fluorescencyjne, lampy
studyjne, lampy inspekcyjne, lampy akwariowe, lampy awaryjne,
lampy LED, testowe lampy samochodowe, lampy stroboskopowe,
elektryczne lampy wyładowcze, podwodne lampy LED, oświetlenie
dachowe, ozdoby choinkowe, oświetleniowe lampy wyładowcze,
przenośne lampy, elektryczne lampy żarowe, lampy do kasków, szkła
do lamp, sufitowe lampy wiszące, neonowe lampy oświetleniowe,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż internetowa oświe‑
tlenia, żarówek, lamp, artykułów elektrycznych, żyrandoli, taśm LED,
żarówek LED, zasilaczy LED, akcesorii do taśm LED, profili LED, włącz‑
ników do profili LED, opraw hermetycznych LED; świetlówek LED,
halogenów, naświetlaczy, opraw halogenowych, czujników ruchu,
włączników, opraw rastowych, paneli LED, lampy LED, plafonów, ży‑
randoli, lamp biurowych, oświetlenia samochodowego LED, oświe‑
tlenia ogrodowego, artykułów elektrycznych, oświetlenia sufitowe‑
go.
(111) 317057
(220) 2018 06 14
(210) 487086
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 03
(732) SZYMAŃSKA‑NALAZEK MONIKA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO‑HANDLOWE MONIQUE, Warszawa, PL.
(540) BCA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, mydła, mydła w płynie, dezodo‑
ranty osobiste, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, balsamy
i żele do ciała, maseczki, toniki, odżywki do włosów, preparaty do
kąpieli, maski do zabiegów kosmetycznych, wody termalne, kremy
do pillingu, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczu‑
plające, olejki eteryczne, perfumy, wody toaletowe, wody kwiatowe,
wody po goleniu, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szam‑
pony, preparaty do pielęgnacji włosów, lakiery do paznokci, cienie,
pudry, fluidy‑make‑up, błyszczyki, maskary, 18 aktówki, dyplomat‑
ki, futra ze skór zwierzęcych, imitacje skóry, portfele na karty wizy‑
towe, komplety podróżne (wyroby ze skóry), kuferki na kosmetyki,
kufry (bagaże), kufry podróżne, narzuty ze skór, parasole, parasolki,
pokrowce na parasole i parasolki, parasole przeciwsłoneczne, paski
skórzane, plecaki, plecaki szkolne, plecaki turystyczne, kufry i torby
podróżne, portfele, portmonetki, pudełka ze skóry, sakiewki, sakwy
ze skóry, torby szkolne, teczki skórzane, teczki na nuty, torby do
pakowania ze skóry, torby na kółkach, torby turystyczne, torby pla‑
żowe, torebki damskie, tornistry szkolne, walizeczki, walizki, walizy,
25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, kamizelki, zestawy kra‑
wat plus chusteczka do butonierki, bielizna osobista, bielizna nocna,
odzież sportowa, dresy, bryczesy (spodnie), buty sportowe, buty wi‑
zytowe, chusty, czapki, ubrania dżersejowe, etole (furta), garnitury,
kapelusze, stroje kąpielowe, kąpielówki, kołnierzyki, kombinezony,
koszule, kurtki, leginsy, marynarki, stroje do maskarady, mundury,
nauszniki, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie
(odzież), palta, pantofle domowe, peleryny, pelisy, piżamy, suknie, su‑
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kienki, spódnice, stroje plażowe, podkoszulki, prochowce, pulowery,
rajstopy, rajtuzy, rękawiczki, skarpetki, spodnie, swetry, szaliki, szale,
szelki do spodni, szlafroki, T‑shirty, żakiety.

(111) 317058
(220) 2018 06 17
(210) 487186
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 03
(732) SHENZHEN DARK ENERGY POWER SUPPLY CO.,LTD.,
Shenzhen, CN.
(540) DARK ENERGY
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, biały
(531) 27.05.01, 26.01.04, 29.01.13, 26.13.25, 27.05.03
(510), (511) 9 sprzęt peryferyjny do komputerów, latarnie sygnali‑
zacyjne, nadajniki sygnałów elektronicznych, przyrządy nawigacyj‑
ne, ładowarki bezprzewodowe, zasilacze niskiego napięcia, ekrany
z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, zasilacze sieciowe, skrzynki
akumulatorowe, baterie elektryczne, 11 światła do pojazdów, lampy
oświetleniowe, urządzenia i instalacje oświetleniowe, lampy ultrafio‑
letowe, nie do celów medycznych, świecące numery na domy, lampy
stojące, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektrolumine‑
scencyjnych [LED], urządzenia do oświetlenia scenicznego, aparatu‑
ra i instalacje chłodnicze, urządzenia na gorące powietrze.
(111) 317059
(220) 2018 06 20
(210) 487347
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 20
(732) STUDIO EFEKT SPÓŁKA JAWNA JACEK POCIASK KRZYSZTOF
POCIASK, Kolonia, PL.
(540) STUDIO EFEKT
(510), (511) 16 kartki urodzinowe, kartki rocznicowe, kartki oko‑
licznościowe, kartki świąteczne, kartki z życzeniami, papier, papier
ilustracyjny, papier matowy, rozetki papierowe, kokardy papierowe
do pakowania prezentów, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier
ozdobny do pakowania prezentów, aplikacje z papieru, taśmy z pa‑
pieru, wstążki papierowe, kokardy papierowe, kokardy papierowe,
inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, wstążki papierowe,
inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, dekoracje na środek
stołu z papieru, papierowe torebki do pakowania, papierowe torebki
do pakowania prezentów, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
kartek okolicznościowych, papieru ozdobnego do pakowania pre‑
zentów, torebek ozdobnych do pakowania prezentów, gumek i spi‑
nek do włosów, artykułów kosmetycznych, akcesoriów toaletowych,
wałków do włosów, ozdób do włosów, artykułów papierniczych, bi‑
żuterii, akcesoriów kosmetycznych z metalu, plastiku, papieru takich
jak pilniki do paznokci, obcinacze, cążki, radełko, ozdoby na paznok‑
cie, pumeksy, szczotki do włosów, grzebienie, wałki z plastiku, ozdo‑
by do włosów z plastiku, metalu i pasmanterii.
(111) 317060
(220) 2018 06 20
(210) 487348
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 20
(732) STUDIO EFEKT SPÓŁKA JAWNA JACEK POCIASK KRZYSZTOF
POCIASK, Kolonia, PL.
(540) Studio Efekt
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 16 kartki urodzinowe, kartki rocznicowe, kartki oko‑
licznościowe, kartki świąteczne, kartki z życzeniami, papier, papier
ilustracyjny, papier matowy, rozetki papierowe, kokardy papierowe
do pakowania prezentów, ozdoby papierowe na przyjęcia, papier
ozdobny do pakowania prezentów, aplikacje z papieru, taśmy z pa‑
pieru, wstążki papierowe, kokardy papierowe, kokardy papierowe,
inne niż pasmanteria lub ozdoby do włosów, wstążki papierowe,
inne niż pasmanteria lub dekoracje do włosów, dekoracje na środek
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stołu z papieru, papierowe torebki do pakowania, papierowe torebki
do pakowania prezentów, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej
kartek okolicznościowych, papieru ozdobnego do pakowania pre‑
zentów, torebek ozdobnych do pakowania prezentów, gumek i spi‑
nek do włosów, artykułów kosmetycznych, akcesoriów toaletowych,
wałków do włosów, ozdób do włosów, artykułów papierniczych, bi‑
żuterii, akcesoriów kosmetycznych z metalu, plastiku, papieru takich
jak pilniki do paznokci, obcinacze, cążki, radełko, ozdoby na paznok‑
cie, pumeksy, szczotki do włosów, grzebienie, wałki z plastiku, ozdo‑
by do włosów z plastiku, metalu i pasmanterii.

(111) 317061
(220) 2018 06 20
(151) 2019 01 14
(441) 2018 08 20
(732) PILECKI KAROL, Białystok, PL.
(540) &sect;&nbsp;prawnicyonline.com
(540)

(210) 487353

Kolor znaku: ciemnoszary, ciemnoczerwony
(531) 24.15.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne, udzielanie porad prawnych, opinie
prawne, obsługa prawna podmiotów gospodarczych i osób fizycz‑
nych, doradztwo prawne w zakresie własności intelektualnej, porady
prawne w zakresie franchisingu, usługi prawnicze w zakresie nad‑
zoru licencjonowania własności intelektualnej, doradztwo prawne
w zakresie odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe, usługi mediacji,
usługi prawnicze świadczone drogą elektroniczną, świadczenie po‑
mocy prawnej, w szczególności porady i konsultacje prawne, zastęp‑
stwo prawne i procesowe, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi
prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi
w zakresie alternatywnego rozstrzygania sporów, usługi wsparcia
prawnego.
(111) 317062
(220) 2018 06 21
(151) 2019 01 16
(441) 2018 08 20
(732) INDIGO FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(210) 487377

(531) 02.09.12, 02.01.01, 02.01.30, 09.07.25
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, cydr bezalkoholowy, esen‑
cje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniada, napo‑
je bezalkoholowe, napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napo‑
je na bazie owoców i warzyw, napoje orzeźwiające, napój imbirowy,
piwo, piwo słodowe, soki warzywne, 43 kafeterie, bufety, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe, usługi hotelo‑
we, usługi restauracyjne.
(111) 317063
(220) 2018 06 21
(210) 487381
(151) 2019 01 21
(441) 2018 08 20
(732) BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) InfoMonitor
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da‑
nych, analiza cen, analizy gospodarcze, analiza informacji w zakresie
działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące działalności
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gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodar‑
czej, analizy i raporty statystyczne, badania dla celów działalności
gospodarczej, badania dotyczące informacji na temat firm, badania
konsumenckie, badania i analizy rynkowe, dostarczanie informacji
handlowych, dostarczanie informacji dotyczących działalności go‑
spodarczej, dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych
online, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, elektroniczne przetwarzanie danych, gromadzenie
informacji dla firm, gromadzenie informacji w rejestrach komputero‑
wych, informacja marketingowa, informacja o działalności gospodar‑
czej i informacja handlowa, informacje i opinie ekspertów dotyczące
firm i przedsiębiorstw, informacja i badania w zakresie działalności
gospodarczej, kompilacja informacji statystycznych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, marketing internetowy,
ocena możliwości dla działalności gospodarczej, opracowywanie
informacji gospodarczych, opracowywanie statystycznych danych
gospodarczych i informacji handlowych, porady, pytania i informa‑
cje dotyczące działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne do
celów prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie rejestru
informacji, przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych do ce‑
lów działalności gospodarczej, poszukiwania w zakresie patronatu,
raporty i badania rynkowe, rozpowszechnianie danych w zakresie
działalności gospodarczej, rozpowszechnianie informacji gospo‑
darczych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promo‑
cyjnych, skomputeryzowane badania w dziedzinie działalności go‑
spodarczej, sporządzanie raportów gospodarczych, udostępnianie
informacji biznesowych dla przedsiębiorstw, usługi w zakresie badań
ekonomiczno‑finansowych, wyszukiwanie informacji w plikach kom‑
puterowych dla osób trzecich, zestawienia statystyczne, 36 analizy
finansowe, badanie wypłacalności finansowej, badania finansowe,
biuro sporządzające raporty kredytowe, doradztwo w zakresie dłu‑
gów, doradztwo w sprawach finansowych, dostarczanie informacji
finansowych za pomocą komputerowej bazy danych, dostarczanie
informacji o kredytach, gromadzenie informacji finansowych, infor‑
macje finansowe, ocena sytuacji finansowej i wystawianie raportów
kredytowych, oceny finansowe, przetwarzanie informacji finanso‑
wych, sponsorowanie i patronat finansowy, sporządzanie rapor‑
tów i analiz finansowych, udostępnianie informacji finansowych za
pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji finanso‑
wych, usługi informacji finansowej, usługi w zakresie informacji kre‑
dytowej, usługi w zakresie informacji finansowych związane z osoba‑
mi fizycznymi, usługi w zakresie ocen finansowych, usługi w zakresie
ściągania długów, 41 dostarczanie informacji edukacyjnych, eduka‑
cja, edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, kształcenie na uni‑
wersytetach i w szkołach wyższych, organizowanie i prowadzenie
konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie
loterii, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie forów eduka‑
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie wykładów,
organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konferencji,
organizowanie konkursów, pisanie i publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, publikowanie dydaktycznych materiałów edu‑
kacyjnych, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur,
szkolenia edukacyjne, szkolenia związane z finansami, udostępnianie
publikacji elektronicznych, udzielanie informacji edukacyjnych onli‑
ne z komputerowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu,
usługi konsultacyjne w zakresie edukacji biznesowej.

(111) 317064
(220) 2018 07 06
(210) 487933
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 03
(732) Apotex Europe B.V., Leiden, NL.
(540) Flexis In
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety.
(111) 317065
(220) 2018 07 06
(210) 487938
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 03
(732) Apotex Europe B.V., Leiden, NL.
(540) Flexis Caps
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, leki, suplementy diety.
(111) 317066
(151) 2019 01 16

(220) 2018 07 10
(441) 2018 10 01

(210) 488023
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(732) SKUPAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Białe Błota, PL.
(540) SKUPAJ
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny, szary
(531) 07.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 kompleksowe usługi budowlane, budowa obiektów,
naprawy, remonty, konserwacja, modernizacja obiektów, roboty in‑
stalacyjne : hydrauliczne, elektryczne, grzewcze, roboty brukarskie,
budowa nawierzchni dróg, chodników, nadzór budowlany, 42 usługi
projektowe i architektoniczne w zakresie budownictwa, opracowa‑
nia projektowe, analityczne, inwentaryzacyjne, urbanistyczne, eks‑
pertyzy budowlane, .
(111) 317067
(220) 2015 08 25 K
(210) 474062
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) Mediabox Broadcasting International Ltd., Londyn, GB.
(540) FASHIONBOX
(510), (511) 38 usługi telekomunikacyjne, usługi związane z transmi‑
sją programów radiowych i telewizyjnych, cyfrowe transmisje pro‑
gramów audio i video, w tym drogą radiową, telewizyjną, satelitarną,
kablową, przez ethernet i media elektroniczne, elektroniczne połą‑
czenia telekomunikacyjne, zapewnianie dostępu do sieci telekomu‑
nikacyjnych, usługi świadczone przez dostawców Internetu, usługi
komunikacji za pomocą terminali komputerowych, interaktywne
usługi telekomunikacyjne przez Internet, sieć kablową lub inne for‑
my transferu danych, nadawanie telewizji kablowej, wypożyczanie
aparatury telekomunikacyjnej, usługi sieci telekomunikacyjnych
w zakresie telegazety, doradztwo i usługi informacyjne w zakresie
wymienionych usług, wszystkie wyżej wymienione usługi, także
świadczone drogą elektroniczną, w tym przez radio, telewizję, tele‑
tekst i Internet, żadna z wyżej wymienionych usług w ramach mu‑
zycznych kanałów telewizyjnych, 41 rozrywka, montaż, produkcja,
reżyseria i emisja programów radiowych i telewizyjnych, filmów
i wideo, opracowywanie, produkcja i reżyseria programów audio‑
wizualnych, usługi produkcji filmów, organizacja i obsługa imprez
i wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, muzycznych i sportowych,
w tym seminariów, prezentowanie programów muzycznych i roz‑
rywkowych, m.in. drogą radiową, telewizyjną, satelitarną, kablową,
ethernet i elektroniczną, publikowanie, wydawanie, wypożyczanie
i rozpowszechnianie książek, gazet, czasopism i innych periodyków
w formie drukowanej, udostępnianie interaktywnych gier kompute‑
rowych za pomocą sieci komputerowych i światowych sieci komuni‑
kacyjnych, gry on‑line, doradztwo i usługi informacyjne w zakresie
wymienionych usług, wszystkie wyżej wymienione usługi, także
świadczone drogą elektroniczną, w tym przez połączenia radiowe,
telewizyjne, teletekst i Internet, żadna z wyżej wymienionych usług
w ramach muzycznych kanałów telewizyjnych.
(111) 317068
(220) 2018 07 10
(210) 488041
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 10
(732) WAWRZYNIAK ŁUKASZ SINKOPLEX, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) We make industry hot
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, systemy HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), urządzenia grzewcze, przemysłowe urzą‑
dzenia grzewcze, urządzenia grzewcze do użytku w domu, przeno‑
śne urządzenia grzewcze, elementy grzewcze, instalacje grzewcze,
instalacje grzewcze do użytku przemysłowego, instalacje grzewcze
do użytku w domu, elektryczne instalacje grzewcze, połączone
urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyj‑
ne, urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych, domowe
urządzenia klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne, domowe in‑
stalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne do celów prze‑
mysłowych, klimatyzatory, wentylatory z silnikiem do klimatyzacji,
instalacje do klimatyzacji w pojazdach, urządzenia klimatyzacyjne
do użytku w pojazdach, centralne instalacje klimatyzacyjne do ce‑
lów domowych, elementy chłodnicze, grzałki elektryczne (opasko‑
we, patronowe, płaskie, rurkowe), grzejniki, spirale grzejne, spirale
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grzejne elektryczne, piece hartownicze, 35 usługi sprzedaży nastę‑
pujących towarów: instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, systemy HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), urządzenia grzewcze, przemysłowe urzą‑
dzenia grzewcze, urządzenia grzewcze do użytku w domu, przeno‑
śne urządzenia grzewcze, elementy grzewcze, instalacje grzewcze,
instalacje grzewcze do użytku przemysłowego, instalacje grzewcze
do użytku w domu, elektryczne instalacje grzewcze, połączone
urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne,
urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych, domowe urzą‑
dzenia klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje
klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne do celów przemysłowych,
klimatyzatory, wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, instalacje
do klimatyzacji w pojazdach, urządzenia klimatyzacyjne do użytku
w pojazdach, centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domo‑
wych, elementy chłodnicze, grzałki elektryczne (opaskowe, patrono‑
we, płaskie, rurkowe), grzejniki, spirale grzejne, spirale grzejne elek‑
tryczne, piece hartownicze, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni,
sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji interneto‑
wych i agencji importowo‑eksportowych z towarami wymieniony‑
mi w niniejszej klasie, 37 usługi instalowania, naprawy i konserwacji
urządzeń i instalacji do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz‑
czania powietrza, usługi instalowania, naprawy i konserwacji sys‑
temów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie,
konserwacja i naprawy grzałek elektrycznych, grzejników, spirali
grzejnych, pieców hartowniczych.

(111) 317069
(220) 2018 07 10
(210) 488042
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 10
(732) WAWRZYNIAK ŁUKASZ SINKOPLEX, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) SINKOPLEX
(510), (511) 11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, systemy HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), urządzenia grzewcze, przemysłowe urzą‑
dzenia grzewcze, urządzenia grzewcze do użytku w domu, przeno‑
śne urządzenia grzewcze, elementy grzewcze, instalacje grzewcze,
instalacje grzewcze do użytku przemysłowego, instalacje grzewcze
do użytku w domu, elektryczne instalacje grzewcze, połączone
urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyj‑
ne, urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych, domowe
urządzenia klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne, domowe in‑
stalacje klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne do celów prze‑
mysłowych, klimatyzatory, wentylatory z silnikiem do klimatyzacji,
instalacje do klimatyzacji w pojazdach, urządzenia klimatyzacyjne
do użytku w pojazdach, centralne instalacje klimatyzacyjne do ce‑
lów domowych, elementy chłodnicze, grzałki elektryczne (opasko‑
we, patronowe, płaskie, rurkowe), grzejniki, spirale grzejne, spirale
grzejne elektryczne, piece hartownicze, 35 usługi sprzedaży nastę‑
pujących towarów: instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, systemy HVAC (ogrzewanie,
wentylacja i klimatyzacja), urządzenia grzewcze, przemysłowe urzą‑
dzenia grzewcze, urządzenia grzewcze do użytku w domu, przeno‑
śne urządzenia grzewcze, elementy grzewcze, instalacje grzewcze,
instalacje grzewcze do użytku przemysłowego, instalacje grzewcze
do użytku w domu, elektryczne instalacje grzewcze, połączone
urządzenia grzewcze i klimatyzacyjne, urządzenia klimatyzacyjne,
urządzenia klimatyzacyjne do celów przemysłowych, domowe urzą‑
dzenia klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne, domowe instalacje
klimatyzacyjne, instalacje klimatyzacyjne do celów przemysłowych,
klimatyzatory, wentylatory z silnikiem do klimatyzacji, instalacje
do klimatyzacji w pojazdach, urządzenia klimatyzacyjne do użytku
w pojazdach, centralne instalacje klimatyzacyjne do celów domo‑
wych, elementy chłodnicze, grzałki elektryczne (opaskowe, patrono‑
we, płaskie, rurkowe), grzejniki, spirale grzejne, spirale grzejne elek‑
tryczne, piece hartownicze, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni,
sklepów internetowych, hurtowni internetowych, aukcji interneto‑
wych i agencji importowo‑eksportowych z towarami wymieniony‑
mi w niniejszej klasie, 37 usługi instalowania, naprawy i konserwacji
urządzeń i instalacji do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz‑
czania powietrza, usługi instalowania, naprawy i konserwacji sys‑
temów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), instalowanie,
konserwacja i naprawy grzałek elektrycznych, grzejników, spirali
grzejnych, pieców hartowniczych.
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(111) 317070
(220) 2018 07 10
(210) 488045
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 10
(732) MARTYNIAK JAROSŁAW SCAFO SYSTEM, Zakopane, PL.
(540) SCAFO system
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 szalunki do betonu metalowe, rusztowania metalowe
elewacyjne, szkieletowe rusztowania metalowe, prefabrykowane alu‑
miniowe ramy rusztowań, metalowe płyty do rusztowań, metalowe
rusztowania do budynków, drabiny i rusztowania, z metalu, 19 szalunki
niemetalowe do betonu, rusztowania, rusztowania niemetalowe, nie‑
metalowe płyty do rusztowań, rusztowania wykonane z materiałów
niemetalowych, niemetalowe pomosty robocze stosowane do rusz‑
towań, niemetalowe rampy do użytku z rusztowaniem, niemetalowe
pomosty robocze do użytku w rusztowaniach, niemetalowe schody
do użytku z rusztowaniem, niemetalowe stopnie platform do użytku
w rusztowaniach, deski drewniane, deski, 35 usługi sprzedaży ruszto‑
wań, szalunków, osprzętu do deskowań oraz akcesoriów żelbetowych,
37 stawianie szalunków, usługi szalunkowe, stawianie szalunków
wznoszących, wznoszenie przesuwnych szalunków, montaż szalunku
do betonowania, wznoszenie szalunków do renowacji i konserwacji,
wznoszenie szalunków dla inżynierii wodno
‑lądowej, wznoszenie
szalunków do celów budowlanych i konstrukcyjnych, budowanie
konstrukcji żelbetowych przy wykorzystaniu szalunków przesuwnych
i wznoszących, rozbiórka rusztowań, wynajem rusztowań, naprawa
rusztowań, montaż rusztowań, wynajem desek rusztowaniowych, wy‑
najem platform i rusztowań, usługi montażowe rusztowań budowla‑
nych, wynajem rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych,
wznoszenie rusztowań dla budownictwa lądowo‑wodnego, instalacja
rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych, wzno‑
szenie rusztowań do celów budowlanych i konstrukcyjnych, naprawa
i konserwacja rusztowań budowlanych oraz platform budowlanych,
usługi instalacyjne w zakresie rusztowań budowlanych, platform ro‑
boczych i budowlanych.
(111) 317071
(220) 2018 07 10
(210) 488047
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 10
(732) KRYŚKO MARCIN LAVISH MEBLE, Ząbki, PL.
(540) LAVISH MEBLE
(510), (511) 20 meble, akcesoria do przechowywania ubrań, barki,
barki przenośne, barki ruchome, barki ruchome, biblioteczki, biurka,
biurka i stoły, blaty kuchenne, blaty na szafki, blaty robocze, blaty
stołowe, blok rzeźniczy, boazeria meblarska, cokoły [meble], dekora‑
cyjne listwy wykończeniowe z drewna do mebli, dekoracyjne listwy
wykończeniowe z drewna do zastosowania do mebli robionych na
wymiar, dekoracyjne listwy z tworzyw sztucznych do umieszczania
na szafkach wystawowych, dekoracyjne panele drewniane, drzwi do
mebli, drewniane półki i stojaki, elementy meblowe, elementy mo‑
cujące do mebli, niemetalowe, elementy wnętrza szaf, drzwi prze‑
suwne do mebli, drzwi przesuwne do szaf, drzwi do szafek, drzwi do
mebli ze szkła, drzwi do mebli wykonane z materiałów niemetalo‑
wych, filcowe podkładki pod nogi mebli, fotele, fotele biurowe, fotele
dopasowane do kształtu ciała, fotele rozkładane w łóżka, fotele wy‑
poczynkowe, fronty do szafek, fronty do szaf i szafek, gabloty, inne
niż chłodnicze szafy przeszklone, fronty szuflad, garderoby, komody,
komódki z szufladami, kanapy, kontuary, kredensy, toaletki, komody,
kredensy, krzesła biurowe, krzesła kreślarskie, krzesła na kółkach,
krzesła, ławy, łazienkowe umywalki obudowane szafką, leżaki, ławki,
łóżka, pościel, materace, poduszki, lustra, oprawy do obrazów, karni‑
sze, wieszaki do płaszczy, wieszaki do ubrań, zestawy części do mon‑
tażu w meble, wyroby stolarskie, wyroby wikliniarskie, wyposażenie
łazienek w formie mebli, żaluzje do wnętrz oraz elementy do zasłon
i zasłony do wnętrz, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań
i haczyki na ubrania, szuflady, taborety, szafy, szafki, stoły warszta‑
towe dla stolarzy, drewniane skrzynie, drewniane szyldy, drabiny
drewniane, łóżka drewniane, meble kuchenne, meble łazienkowe,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż online mebli, mebli

Nr 4/2019

domowych, mebli biurowych oraz akcesoriów meblowych wyposa‑
żenia domu, 40 stolarstwo meblowe, stolarstwo‑produkcja na zamó‑
wienie, usługi stolarskie, konserwacja drewna, inna niż malowanie,
ścinanie i obróbka drewna, laminowanie substytutów drewna, he‑
blowanie drewna, piłowanie drewna, obróbka drewna, laminowanie
drewna, konserwowanie drewna, usuwanie zewnętrznych warstw
z przedmiotów drewnianych, wynajem maszyn i urządzeń do ob‑
róbki drewna, udzielanie informacji związanych z obróbką drewna,
obróbka drewna środkami do konserwacji.

(111) 317072
(220) 2009 08 24 K
(210) 475616
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) Tesch Martin, Langenlonsheim, DE.
(540) UNPLUGGED
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), zwłaszcza wina.
(111) 317073
(220) 2018 07 11
(210) 488056
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 10
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniAkcje: Nowa Europa
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 317074
(220) 2018 07 11
(210) 488057
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 17
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniAkcje Małych i Średnich Spółek
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 317075
(220) 2018 07 11
(210) 488058
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 17
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniAkcje Biopharma
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 317076
(220) 2018 07 11
(210) 488059
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniAbsolute Return Smart Beta Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 317077
(220) 2018 07 11
(210) 488060
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniAbsolute Return Globalny Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 317078
(220) 2018 07 11
(210) 488061
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 317079
(151) 2019 01 17

(220) 2018 07 11
(441) 2018 09 17

(210) 488062
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(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 317080
(220) 2018 07 11
(210) 488063
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniAkcje Selektywny Globalny
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 317081
(220) 2018 07 11
(210) 488065
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniAktywny Pieniężny
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 317082
(220) 2018 07 11
(210) 488066
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniFundusze FIO
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 317083
(220) 2018 07 11
(210) 488067
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
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(111) 317086
(220) 2018 07 11
(210) 488113
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 27
(732) ANIMAL CARE CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Animal Care Center YES WE CARE
(540)

Kolor znaku: różowy, szary, czarny, biały
(531) 02.09.01, 03.01.06, 03.01.08, 03.01.24, 03.01.28, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 44 usługi weterynaryjne, chirurgia weterynaryjna, sto‑
matologia weterynaryjna, usługi chirurgów weterynarzy, weteryna‑
ryjne usługi doradcze, usługi chirurgii weterynaryjnej, wypożycza‑
nie instrumentów weterynaryjnych, usługi weterynaryjne i rolnicze,
udzielanie informacji dotyczących usług weterynaryjnych, specjali‑
styczne doradztwo w zakresie usług weterynaryjnych, usługi infor‑
macji weterynaryjnej świadczone za pośrednictwem Internetu, usłu‑
gi w zakresie pielęgnacji zwierząt.
(111) 317087
(220) 2018 07 11
(210) 488123
(151) 2019 01 15
(441) 2018 08 13
(732) GĄSIOROWSKI TOMASZ JERZY, Warszawa, PL.
(540) MAJESTIK
(540)

(111) 317084
(220) 2018 07 11
(210) 488068
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniGotówkowy Aktywa Polskie
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.

(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 1 kleje do płytek ściennych,kleje i preparaty klejące
przeznaczone dla przemysłu, 2 barwniki i farby bielące, preparaty
do konserwacji drewna, bejce i barwniki do drewna, lakiery, emalie,
farby do celów przemysłowych i budowlanych, środki antykorozyjne
i konserwujące, rozcieńczalniki do farb, grunty malarskie, 17 mate‑
riały uszczelniające, zaprawy izolacyjne, wełna szklana, mineralna
i lamelowa, materiały izolacyjne i termoizolacyjne, folie izolacyjne
i termoizolacyjne, kit, lakiery i farby izolacyjne,kształtki izolacyjne ze
styropianu, kształtki opakowaniowe ze styropianu, płyty ze styropia‑
nu, styropian, 19 tynki w tym: tynki akrylowe, silikatowo‑silikonowe,
silikonowe, silikatowe, mineralne, grunty budowlane, zaprawy mu‑
rarskie, zaprawy klejowe, posadzki, gips, beton, wapno, posadzki
samopoziomujące, cement, budowlane materiały niemetalowe, za‑
prawy cementowe do stosowania w budownictwie.

(111) 317085
(220) 2018 07 11
(210) 488094
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 27
(732) GŁOWACKI PAWEŁ, Skierniewice, PL.
(540) WWW.UARCHITEKTA.PL UA UARCHITEKTA POMYSŁ PROJEKT
REALIZACJA
(540)

(111) 317088
(220) 2018 07 11
(210) 488124
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 27
(732) SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKPOL W GRAJEWIE,
Grajewo, PL.
(540) milko ACTI VEGE
(540)

(531) 07.01.08, 07.01.24, 26.01.01, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01,
26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 42 architektura i projektowanie, projekty domów,
projekty indywidualne, projekty katalogowe, usługi projektowe
w zakresie budownictwa, usługi architektoniczne i planowania
urbanistycznego, pośrednictwo w sprzedaży gotowych projektów
architektonicznych, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji
ścian zewnętrznych, architektura wnętrz.

Kolor znaku: biały, niebieski, granatowy, zielony
(531) 26.04.06, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 mleko w proszku dla niemowląt oraz odżywki dla
niemowląt na bazie mleka, 29 produkty mleczne, masło, masła
z dodatkiem oleju, masłopodobne produkty, twarogi, twaroż‑
ki, twarogi do smarowania, serki ziarniste, sery, produkty sero‑
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podobne, serki, serki kremowe, serki homogenizowane, serki
topione, śmietana, śmietanka, tłuszcze jadalne, jogurt, mleko,
zsiadłe mleko, napoje mleczne, desery mleczne, a mianowicie
desery śniadaniowe na bazie ryżu, kaszy manny i płatków owsia‑
nych, desery mleczne dla dzieci składające się z serków homoge‑
nizowanych, desery jogurtowe z sosami i dodatkami, serwatka,
kefir, maślanka, pitny twaróg, zabielacze do kawy i herbaty na
bazie mleka lub białka, 32 napoje serwatkowe, 35 usługi w za‑
kresie prowadzenia sprzedaży hurtowej i detalicznej, sprzedaży
z katalogu lub wykorzystując zamówienie korespondencyjne,
zamówienie ze strony internetowej lub używając środków tele‑
komunikacji mleka i produktów mlecznych, zabielaczy do kawy
i herbaty, usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne,
dystrybucja materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyro‑
bów, organizacja pokazów, targów i wystaw w celach handlo‑
wych lub reklamowych.

(111) 317089
(220) 2018 07 12
(210) 488157
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 03
(732) MLU‑RECORDUM ENVIRONMENTAL MONITORING
SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) MLU
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.04, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne,
instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne i nawigacyjne, in‑
strumenty optyczne, sprzęt fotograficzny, programy komputero‑
we, urządzenia i przyrządy do pomiaru i/lub wpływania na jakość i/
lub skład naturalnych i/lub sztucznych warunków środowiskowych
żywych organizmów, w szczególności przyrządy i urządzenia imisji
i emisji oraz przyrządy i urządzenia pomiarowe do określania jako‑
ści powietrza, wody i gleby, 35 prowadzenie hurtowni i sklepów
polegające na oferowaniu sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz
sprzedaży przez Internet i sprzedaży wysyłkowej w zakresie: kom‑
puterów, komputerowych urządzeń peryferyjnych, oprogramowa‑
nia, sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do
niego, 37 naprawa i konserwacja maszyn, naprawa i konserwacja
urządzeń elektronicznych i optycznych, instalowanie maszyn prze‑
mysłowych, naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryfe‑
ryjnych, naprawa, serwisowanie i instalacja urządzeń i przyrządów
do pomiaru i/lub wpływania na jakość i/lub skład naturalnych i/
lub sztucznych warunków środowiskowych żywych organizmów,
w szczególności przyrządów i urządzeń imisji i emisji oraz przy‑
rządów i urządzeń pomiarowych do określania jakości powietrza,
wody i gleby, 42 doradztwo w zakresie oprogramowania kompute‑
rowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii, w tym kompute‑
rowej oraz w zakresie informatyki, zarządzanie stronami interneto‑
wymi (hosting), doradztwo techniczne, badania naukowe, badania
i analizy techniczne, badania i analizy chemiczne, wykonywanie
pomiarów na rzecz ochrony środowiska naturalnego, badania w za‑
kresie ochrony środowiska naturalnego, naukowe i przemysłowe
badania dotyczące warunków środowiskowych i/lub jakości życia
ludzi, zwierząt i roślin, rozwoju urządzeń, przyrządów i systemów
do pomiaru i/lub wpływania na jakość i/lub skład naturalnych i/
lub sztucznych warunków środowiskowych żywych organizmów,
w szczególności przyrządów i urządzeń imisji i emisji oraz przy‑
rządów i urządzeń pomiarowych do określania jakości powietrza,
wody i gleby.
(111) 317090
(220) 2018 07 12
(210) 488159
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 27
(732) KROMSKI WOJCIECH, KROMSKI DANIEL KROMSKI I SYNOWIE
W. D. KROMSKI SPÓŁKA CYWILNA, Wolsztyn, PL.
(540) KROMSKI

Nr 4/2019

(540)

(531) 15.03.03, 15.03.11, 27.05.01
(510), (511) 7 kołowrotki, krosna, części kołowrotków i krosien, sto‑
jaki do krosien, siatki do krosien, torby specjalnego przeznaczenia
przystosowane do przenoszenia kołowrotków i krosien, gręplarki
bębnowe, 20 akcesoria do przędzenia niemetalowe, w tym: moto‑
widła, szpularze, nawijarki (nostepinne), wrzeciona, 21 szczotki do
przędzy, 22 nieprzetworzone włókna tekstylne i ich zamienniki,
półprzetworzone włókna tekstylne i ich zamienniki, czesanka do
przędzenia i filcowania, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej
i detalicznej takich towarów jak: kołowrotki, krosna, części kołowrot‑
ków i krosien, stojaki do krosien, stołki do kołowrotków, siatki do kro‑
sien, torby przystosowane do przenoszenia kołowrotków i krosien,
gręplarki bębnowe, akcesoria do przędzenia, motowidła, szpularze,
nawijarki (nostepinne), wrzeciona, szczotki do przędzy, nieprzetwo‑
rzone włókna tekstylne i ich zamienniki, półprzetworzone włókna
tekstylne i ich zamienniki, czesanka do przędzenia i filcowania.
(111) 317091
(220) 2018 07 12
(210) 488162
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 03
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO URZĄDZEŃ AUTOMATYKI PROWAG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) PROWAG
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 9 wagi przemysłowe, wagi pomostowe, wagi samocho‑
dowe betonowe i stalowe, wagi zbiornikowe, wagi kontenerowe,
czujniki wagowe, akcesoria wagowe zawarte w tej klasie, 37 usługi
w zakresie montażu, naprawy i serwisu wag przemysłowych, montaż
i serwis wag analizujących masę ciała, 42 usługi w zakresie oprogra‑
mowania wag i układów naważania.
(111) 317092
(220) 2018 07 13
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 17
(732) Six Continents Limited, Denham, GB.
(540) avid AN IHG HOTEL
(540)

(210) 488207

Kolor znaku: biały, niebieski, szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi franchisingu odnośnie hoteli, 43 usługi hote‑
larskie.
(111) 317093
(220) 2018 07 13
(210) 488209
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 03
(732) LAFRENTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) LafHome
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą budynków i ziemi, usługi w zakresie nieruchomości, usłu‑
gi finansowe w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania inwesty‑
cjami w zakresie nieruchomości, 37 usługi budowlane i konstruk‑
cyjne, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, budowa
obiektów usługowo‑handlowych, usługi w zakresie remontów bu‑
dynków, budowa budynków mieszkaniowych, komercyjnych, usłu‑
gowych i handlowych.

Nr 4/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 317094
(220) 2018 07 13
(210) 488210
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) LOTOS QUAZAR Dynamic
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje przemysłowe, oleje technologicz‑
ne, zawarte w tej klasie, oleje smarowe, napędowe, przekładniowe,
hydrauliczne, hydrauliczno‑przekładniowe, sprężarkowe, turbinowe,
maszynowe, żeglugowe, oleje do silników benzynowych i wysoko‑
prężnych: mineralne, półsyntetyczne, syntetyczne.
(111) 317095
(220) 2018 07 13
(210) 488212
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) LOTOS QUAZAR Dynamic
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, brązowy, czarny, złoty
(531) 01.15.15, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 4 oleje silnikowe, oleje przemysłowe, oleje technologicz‑
ne, zawarte w tej klasie, oleje smarowe, napędowe, przekładniowe,
hydrauliczne, hydrauliczno‑przekładniowe, sprężarkowe, turbinowe,
maszynowe, żeglugowe, oleje do silników benzynowych i wysoko‑
prężnych: mineralne, półsyntetyczne, syntetyczne.
(111) 317096
(220) 2018 07 13
(210) 488219
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 17
(732) CENEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) CENEO LOKALNIE
(510), (511) 9 oprogramowanie dotyczące porównywarek cenowych,
oprogramowanie pozwalające użytkownikowi wyświetlić oferty han‑
dlowe podmiotów znajdujących się w jego sąsiedztwie, 35 sporzą‑
dzanie, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących
charakterystyki, jakości i cen ogólnodostępnych towarów i usług,
udzielanie informacji i porad dotyczących charakterystyki, jakości i cen
ogólnodostępnych towarów i usług, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne i udzielanie informacji w tym zakresie, usługi w zakresie
badania rynku, udostępnianie rynku on‑line dla celów kupna i sprze‑
daży towarów, usługi porównywania cen, usługi porównywania cen
produktów oferowanych w sąsiedztwie klienta, aranżowanie, wyszu‑
kiwanie źródeł, publikowanie i dostarczanie recenzji produktów, in‑
formacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych
usług, 38 udostępnianie blogów, forów, fotogalerii, pokojów rozmów
i elektronicznych tablic ogłoszeń on‑line do transmisji i rozpowszech‑
niania wiadomości pomiędzy użytkownikami, transmisja i dzielenie
się wiadomościami, informacjami, obrazami, wideo i nagraniami
dźwiękowymi, usługi związane z portalami internetowymi, informa‑
cja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług,
42 oprogramowanie jako usługa dotyczące porównywarek cenowych.
oprogramowanie jako usługa pozwalające użytkownikowi wyświetlić
oferty handlowe podmiotów znajdujących się jego sąsiedztwie.
(111) 317097
(220) 2018 07 13
(210) 488223
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 10
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) Smak i Styl.pl Gotuj smacznie, jedz stylowo
(540)
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(510), (511) 30 przyprawy, sól, sosy do sałatek, 32 napoje bezalkoho‑
lowe, piwo, napoje niegazowane, musujące lub gazowane, wody mi‑
neralne, wody stołowe, wody źródlane, napoje aromatyzowane, napo‑
je o smaku owocowym i na bazie owoców, soki owocowe i warzywne,
nektary, lemoniady, napoje na bazie słodu, napoje izotoniczne, napoje
energetyzujące, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do pro‑
dukcji napojów bezalkoholowych, 33 napoje alkoholowe, likiery, miód
pitny, wódki, rum, wina, kirsz, cydr, nalewki, dżin, koktajle alkoholowe,
38 usługi w zakresie prowadzenia portali i blogów internetowych,
przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą kompute‑
ra, usługi zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych, usługi
w zakresie przesyłania informacji przy pomocy terminali komputero‑
wych, poczty elektronicznej, stron internetowych, 41 prowadzenie
szkoleń, kursów i warsztatów, audycji oraz programów z zakresu sztuki
gotowania i kuchni, posługiwania się przyprawami, nauka i prowadze‑
nie szkoleń kulinarnych, produkcja, realizacja i montaż programów
telewizyjnych oraz radiowych, usługi w zakresie przygotowywania
i tworzenia felietonów, reportaży, programów, audycji radiowych i te‑
lewizyjnych, publikowanie książek i tekstów, organizowanie pokazów
i prezentacji różnych gatunków i rodzajów przypraw, obsługa publika‑
cji elektronicznych on‑line.

(111) 317098
(220) 2018 07 13
(210) 488232
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 10
(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) APPETITA SMAK I STYL
(510), (511) 30 przyprawy, sól, sosy do sałatek, 32 napoje bezalkoho‑
lowe, piwo, napoje niegazowane, musujące lub gazowane, wody mi‑
neralne, wody stołowe, wody źródlane, napoje aromatyzowane, napo‑
je o smaku owocowym i na bazie owoców, soki owocowe i warzywne,
nektary, lemoniady, napoje na bazie słodu, napoje izotoniczne, napoje
energetyzujące, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do pro‑
dukcji napojów bezalkoholowych, 33 napoje alkoholowe, likiery, miód
pitny, wódki, rum, wina, kirsz, cydr, nalewki, dżin, koktajle alkoholowe,
38 usługi w zakresie prowadzenia portali i blogów internetowych,
przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą kompute‑
ra, usługi zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych, usługi
w zakresie przesyłania informacji przy pomocy terminali komputero‑
wych, poczty elektronicznej, stron internetowych, 41 prowadzenie
szkoleń, kursów i warsztatów, audycji oraz programów z zakresu sztuki
gotowania i kuchni, posługiwania się przyprawami, nauka i prowadze‑
nie szkoleń kulinarnych, produkcja, realizacja i montaż programów
telewizyjnych oraz radiowych, usługi w zakresie przygotowywania
i tworzenia felietonów, reportaży, programów, audycji radiowych i te‑
lewizyjnych, publikowanie książek i tekstów, organizowanie pokazów
i prezentacji różnych gatunków i rodzajów przypraw, obsługa publika‑
cji elektronicznych on‑line.
(111) 317099
(220) 2018 07 13
(210) 488235
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 03
(732) WIŚNIEWSKA MARTA, TROJANOWSKA EWA TECHNIKA
SYSTEMÓW SPRĘŻONEGO POWIETRZA SPÓŁKA CYWILNA,
Opacz Mała, PL.
(540) TSSP Technika Systemów Sprężonego powietrza
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, czarny
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13, 26.02.05
(510), (511) 7 sprężarki, sprężarki powietrzne, sprężarki tłokowe, sprę‑
żarki śrubowe, narzędzia pneumatyczne, armatura pneumatyczna,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna sprężarek, sprężarek tłokowych i śru‑
bowych, narzędzi i armatury pneumatycznej, osuszaczy, 37 naprawa
i serwis sprężarek, sprężarek tłokowych i śrubowych, osuszaczy.
Kolor znaku: fioletowy, czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.01, 26.01.04, 26.02.01, 26.11.02,
26.11.05, 26.11.08, 26.13.01

(111) 317100
(151) 2019 01 15

(220) 2018 07 13
(441) 2018 09 10

(210) 488236
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(732) COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opatówek, PL.
(540) Smak i Styl
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 26.11.02,
26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 30 przyprawy, sól, sosy do sałatek, 32 napoje bezalkoho‑
lowe, piwo, napoje niegazowane, musujące lub gazowane, wody mi‑
neralne, wody stołowe, wody źródlane, napoje aromatyzowane, napo‑
je o smaku owocowym i na bazie owoców, soki owocowe i warzywne,
nektary, lemoniady, napoje na bazie słodu, napoje izotoniczne, napoje
energetyzujące, syropy, ekstrakty i esencje oraz inne preparaty do pro‑
dukcji napojów bezalkoholowych, 33 napoje alkoholowe, likiery, miód
pitny, wódki, rum, wina, kirsz, cydr, nalewki, dżin, koktajle alkoholowe,
38 usługi w zakresie prowadzenia portali i blogów internetowych,
przesyłanie informacji tekstowych i obrazowych za pomocą kompute‑
ra, usługi zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych, usługi
w zakresie przesyłania informacji przy pomocy terminali komputero‑
wych, poczty elektronicznej, stron internetowych, 41 prowadzenie
szkoleń, kursów i warsztatów, audycji oraz programów z zakresu sztuki
gotowania i kuchni, posługiwania się przyprawami, nauka i prowadze‑
nie szkoleń kulinarnych, produkcja, realizacja i montaż programów
telewizyjnych oraz radiowych, usługi w zakresie przygotowywania
i tworzenia felietonów, reportaży, programów, audycji radiowych i te‑
lewizyjnych, publikowanie książek i tekstów, organizowanie pokazów
i prezentacji różnych gatunków i rodzajów przypraw, obsługa publika‑
cji elektronicznych on‑line.
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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.
389206
394558
398205
403236
405680
406943
411808
423574
427147
427723
427724
429346
429608
430263
431607
432630
432985
433793
434001
434721

24/2011
08/2012
14/2012
23/2012
02/2013
05/2013
14/2013
09/2014
10/2014
16/2014
16/2014
19/2014
19/2014
20/2014
23/2014
25/2014
26/2014
01/2015
05/2015
03/2015

439862
440968
442000
442376
443336
443339
443346
443352
443421
444463
445078
445091
445097
445998
446901
447099
447948
447964
447970
447972

13/2015
15/2015
17/2015
18/2015
20/2015
20/2015
20/2015
20/2015
20/2015
22/2015
22/2015
22/2015
22/2015
24/2015
26/2015
26/2015
2/2016
2/2016
7/2016
2/2016

452562
455147
460305
463045
466448
468222
468565
471490
471881
471962
472255
473026
473121
473247
474161
474948
476717

Nr 4/2019

11/2016
U
U
ZT01/2017
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

477663
477665
477666
478738
481271
485085
485295
486943
487308
487786
488084
488985
489768
490002
490035
490548
490848

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu
zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego, w którym zgłoszenie zostało ogłoszone lub symbol (U), jeżeli znak
został ujawniony na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP.
386624
411076
414611
432313
434608
435035
436851
439036
441321
453740
464988
474572
476817
477545
480355
480639
480644
482484
482945
484495
485314
485406
485658
485809
485810
485811
485854
487701
488017
488270
488320
488620
489055
489129
489200
489202
489213

20/2011
12/2013
18/2013
24/2014
03/2015
04/2015
07/2015
12/2015
16/2015
13/2016
U
ZT42/2017
ZT49/2017
ZT48/2017
ZT07/2018
U
U
ZT16/2018
U
ZT25/2018
ZT25/2018
U
U
U
U
U
ZT28/2018
ZT33/2018
U
ZT37/2018
ZT43/2018
ZT37/2018
U
U
U
U
U

489418
489420
489573
489682
489705
489706
489724
489743
489744
489753
489858
489890
490017
490019
490039
490051
490129
490166
490181
490183
490184
490186
490213
490214
490215
490225
490228
490229
490282
490291
490366
490373
490456
490471
490528
490539
490724

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

Nr 4/2019
490824
490850
490851
491231
491304
491343
491344
491384
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U
U
U
U
U
U
U
U

491420
491507
491678
491694
492040
492998
493504

U
U
U
U
ZT49/2018
U
U
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia znaku
towarowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone.
223450
336970
404558
405347
405655
406003
412120
412121
412256
412257
412884
412893
417518
417950
418253
418540
420761
420773
420998
421606
424385
426746
429031
430863
431189
435164
435342
435672
436630
436638
437342
437344
437903
437932
438983
438994
438995
439178
440027
440028
441928
442149
442257
442305
442439
442933
442934
443416

/
11/2008
26/2012
02/2013
02/2013
03/2013
14/2013
14/2013
14/2013
14/2013
15/2013
15/2013
24/2013
25/2013
25/2013
26/2013
03/2014
03/2014
04/2014
05/2014
11/2014
14/2014
18/2014
22/2014
22/2014
03/2015
04/2015
05/2015
07/2015
07/2015
08/2015
08/2015
13/2015
10/2015
11/2015
11/2015
11/2015
12/2015
13/2015
13/2015
17/2015
17/2015
17/2015
18/2015
18/2015
19/2015
19/2015
20/2015

443431
443485
443830
444331
444828
445417
447123
447125
447435
448323
448324
448325
448370
448409
448857
449429
449598
449810
449811
452580
453053
453974
454557
454615
454711
454808
454817
455303
455427
455578
457853
458934
460588
463646
464051
465410
465514
465515
465868
466773
467064
467859
467922
468087
468335
468461
469080
469176

20/2015
20/2015
20/2015
21/2015
22/2015
23/2015
26/2015
26/2015
1/2016
2/2016
2/2016
2/2016
3/2016
3/2016
4/2016
5/2016
5/2016
5/2016
5/2016
11/2016
12/2016
13/2016
15/2016
15/2016
16/2016
21/2016
21/2016
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

469295
469490
469654
469868
469878
470297
470693
471016
471088
471118
471158
471298
471302
471303
471304
471306
471662
471742
471744
472034
472071
472155
472157
472196
472344
472411
472490
472593
472666
472694
472815
472816
472925
473022
473025
473028
473108
473110
473113
473167
473217
473294
473312
473356
473357
473605
473807
473808
474107
474108
474146
474158
474162
474166
474169
474170
474253
474258
474264
474266
474273
474342
474541
474543
474544
474545
474546

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1295
474548
474549
474550
474551
474552
474558
474559
474564
474565
474693
474695
474769
474842
474853
474855
474889
474947
475057
475059
475061
475279
475324
475331
475337
475554
475613
475621
475623
475800
475888
475950
475952
476047
476220
476256
476302
476318
476327
476333
476336
476338
476389
476512
476530
476606
476690
476699
476804
477168
477232
477235
477239
477245
477247
477251
477256
477298
477335
477395
477446
477506
477512
477647
477746
477747
477748
477755

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1296
477758
477835
477839
477842
478135
478180
478189
478195
478201
478328
478417
478423
478431
478510
478515
478658
478660
478664
478665
478666
478725
478742
478745
478834
478944
478970
478972
479072
479084
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479092
479096
479170
479185
479187
479188
479324
479333
479417
479454
479459
479527
479532
480029
480271
480340
480343
480507
480509
480590
480669
480788
480844
480941
481080
481186
481613
481818
482011

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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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.
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034192 2019 02 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: CHLORIDE GROUP LIMI‑
TED, LONDYN, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: CHLORIDE GRO‑
UP LIMITED, Maidenhead, Wielka Brytania.
040920 2019 02 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RHODIA OPERATIONS,
AUBERVILLIERS, Francja i dokonanie wpisu: RHODIA OPERATIONS,
Paryż, Francja.
043037 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
048833 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BEROL CORPORATION,
Freeport, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: BEROL
CORPORATION, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki.
056630 2019 02 14 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LABORATOIRES EXPAN‑
SCIENCE, COURBEVOIE, Francja i dokonanie wpisu: LABORATOIRES
EXPANSCIENCE, Paris La Defense Cedex, Francja.
064807 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FIT GMBH, HIRSCHFELDE,
Niemcy i dokonanie wpisu: fit GmbH, Zittau, Niemcy.
064809 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FIT GMBH, HIRSCHFELDE,
Niemcy i dokonanie wpisu: fit GmbH, Zittau, Niemcy.
064810 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FIT GMBH, HIRSCHFELDE,
Niemcy i dokonanie wpisu: fit GmbH, Zittau, Niemcy.
067357 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS AB,
GÖTEBORG, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health
Aktiebolag, GOTEBORG, Szwecja.
067639 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAN Diesel & Turbo SE, Augsburg, Niem‑
cy i dokonanie wpisu: MAN ENERGY SOLUTIONS SE, AUGSBURG,
Niemcy.
067861 2019 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOMECQ WINES ESPAÑA, S.A., SAN SE‑
BASTIAN, Hiszpania i dokonanie wpisu: PERNOD RICARD WINEMA‑
KERS SPAIN, S.A., SAN SEBASTIAN, Hiszpania.
067898 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS AK‑
TIEBOLAG, GÖTEBORG, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene
and Health Aktiebolag, GÖTEBORG, Szwecja.
067899 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS AB,
GÖTEBORG, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health
Aktiebolag, GÖTEBORG, Szwecja.
073952 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
077221 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göte‑
borg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktie‑
bolag, Göteborg, Szwecja.
079995 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YAWAL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Herby, Polska 240489179 i dokonanie
wpisu: YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA, HERBY, Polska 150260970.
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080032 2019 02 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 18 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 16255/18/270) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2594265 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-80032 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Paged Trade Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością IP Spółka Komandytowa z sie‑
dzibą w Warszawie”.
080032 2019 02 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 31 grud‑
nia 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 16257/18/072) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2595427 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-80032
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Santan‑
der Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec
Paged Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzi‑
bą w Warszawie; Osaühing Valmos z siedzibą w Pärnu Maakond,
Estonia; „Sklejka-Pisz” Paged Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością z siedzibą w Piszu; „Paged-Sklejka” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Morągu”.
082228 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
082401 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göte‑
borg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktie‑
bolag, Göteborg, Szwecja.
085602 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MERUS LABS LUXCO SARL, LUXEMBO‑
URG, Luksemburg i dokonanie wpisu: Merus Labs Luxco II S.a r.l.,
Luksemburg, Luksemburg.
093402 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOMAR SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 366152858 i doko‑
nanie wpisu: WOMAR SOLUTIONS TRZCIŃSKI SZKARADEK SPÓŁKA
JAWNA, Kraków, Polska 366152858.
093679 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
093680 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
099872 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
100501 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AOL INC., DULLES, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: Oath Inc., Dulles, Stany Zjednoczone
Ameryki.
101671 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPER‑
TIES B.V.Oss, Holandia i dokonanie wpisu: RABEN GROUP N.V., Oss,
Holandia.
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101672 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPER‑
TIES B.V. Oss, Holandia i dokonanie wpisu: RABEN GROUP N.V., Oss,
Holandia.
106317 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: CARDO DOOR AB, MALMÖ, Szwecja
i dokonanie wpisu: ASSA ABLOY Entrance Systems AB, Landskrona,
Szwecja.
107083 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALFA WASSERMANN S.p.A., Alanno, Wło‑
chy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Mediolan, Włochy.
107083 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Medio‑
lan, Włochy i dokonanie wpisu: ALFASIGMA S.P.A., Bolonia, Włochy.
109108 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BERICAP GMBH & CO.KG;, BUDENHEIM,
Niemcy i dokonanie wpisu: BERICAP HOLDING GMBH, BUDENHE‑
IM, Niemcy.
110531 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
VITPOL JÓZEF PRZYGODZKI ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Dłu‑
ga Wieś, Polska 003342304 i dokonanie wpisu: POLFOOD GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 014954970.
113073 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAWOMAT Spółka z o.o., Poznań, Polska
i dokonanie wpisu: KAWOMAT VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, Polska 381072990.
113216 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SCA Hygiene Products AB, Göte‑
borg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktie‑
bolag, Göteborg, Szwecja.
113938 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: IMATION CORP.;, OAKDALE, Stany Zjed‑
noczone Ameryki i dokonanie wpisu: O-JIN Corporation, Seoul,
Korea Południowa.
114093 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AOL INC., DULLES, Stany Zjed‑
noczone Ameryki i dokonanie wpisu: Oath Inc., Dulles, Stany Zjed‑
noczone Ameryki.
114627 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pożoga Dariusz Hurtownia Kosmetyków
REXONA, Warszawa, Polska 010669379 i dokonanie wpisu: SELENA
SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ ZAWADKA, LIDIA WOJCIECHOWSKA,
Kobyłka, Polska 016612653.
114627 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SELENA SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ ZA‑
WADKA, LIDIA WOJCIECHOWSKA, Kobyłka, Polska 016612653 i do‑
konanie wpisu: VICTORY COUTURE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska
360583178.
114628 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pożoga Dariusz Hurtownia Kosmetyków
REXONA, Warszawa, Polska 010669379 i dokonanie wpisu: SELENA
SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ ZAWADKA, LIDIA WOJCIECHOWSKA,
Kobyłka, Polska 016612653.
114628 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SELENA SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ ZA‑
WADKA, LIDIA WOJCIECHOWSKA, Kobyłka, Polska 016612653 i do‑
konanie wpisu: VICTORY COUTURE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska
360583178.
114879 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu:THE VALSPAR CORPORATION (A DELA‑
WARE CORPORATION), Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, Cleveland,
Stany Zjednoczone Ameryki.
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114879 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: THE SHERWIN-WILLIAMS COM‑
PANY, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
THE SHERWIN-WILLIAMS HEADQUARTERS COMPANY, Cleveland,
Stany Zjednoczone Ameryki.
114879 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE SHERWIN-WILLIAMS HEADQUAR‑
TERS COMPANY, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokona‑
nie wpisu: SWIMC LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki.
115013 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pożoga Dariusz Hurtownia Kosmetyków
REXONA, Warszawa, Polska 010669379 i dokonanie wpisu: SELENA
SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ ZAWADKA, LIDIA WOJCIECHOWSKA,
Kobyłka, Polska 016612653.
115013 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SELENA SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ ZA‑
WADKA, LIDIA WOJCIECHOWSKA, Kobyłka, Polska 016612653 i do‑
konanie wpisu: VICTORY COUTURE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska
360583178.
118862 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Gurowska Maria, Halski Mieczysław, Sa‑
farzyński Sławomir GALWANO-AURUM S.C., Warszawa, Polska i do‑
konanie wpisu: GALVANO AURUM SPÓŁKA CYWILNA MARIA GU‑
ROWSKA, SŁAWOMIR SAFARZYŃSKI, Warszawa, Polska 013295844.
119355 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, War‑
szawa, Polska 010750727.
119708 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZPR MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 012012459 i dokonanie wpisu: TIME SPÓŁKA AKCYJNA, War‑
szawa, Polska 010750727.
122232 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Societe International de
Telecommunications Aeronatiques SITA, Bruksela, Belgia i dokona‑
nie wpisu: Societe Internationale de Telecommunications Aerona‑
tiques SITA, Evere, Belgia.
125410 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AOL INC., DULLES, Stany Zjednoczone
Ameryki i dokonanie wpisu: Oath Inc., Dulles, Stany Zjednoczone
Ameryki.
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146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
128857 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
130122 2019 02 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Czyżewski Paweł VIDOM Przedsiębior‑
stwo Usługowe, Łódź, Polska i dokonanie wpisu: WIDOM DAWID
CZYŻEWSKI, Warszawa, Polska.
131700 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
131948 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BALATONBOGLARI BORGAZDASAGI RE‑
SZVENYTARSASAG, BALATONBOGLAR, Węgry i dokonanie wpisu:
Balatonboglári Borgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársa‑
ság, Balatonboglár, Węgry.
133287 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: LADY KAMA Karol Miszczak
Spółka Jawna, Aleksandrów Łódzki, Polska 472919499 i dokonanie
wpisu: LADY KAMA ANNA MISZCZAK SPÓŁKA JAWNA, Aleksan‑
drów Łódzki, Polska 472919499.
133489 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AOL INC., DULLES, Stany Zjed‑
noczone Ameryki i dokonanie wpisu: Oath Inc., Dulles, Stany Zjed‑
noczone Ameryki.
133492 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AOL INC., DULLES, Stany Zjed‑
noczone Ameryki i dokonanie wpisu: AOL INC., Dulles, Stany Zjed‑
noczone Ameryki.
133771 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TUNG YUNG STATIONERY MANUFACTO‑
RY LIMITED (HONG KONG COMPANY), HONG KONG, Specjalny Re‑
gion Administracyjny Hong Kong - Chiny i dokonanie wpisu: Glory
Blossom Limited, Victoria, Seszele.

126391 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Real SB-Warenhaus GmbH, Düsseldorf,
Niemcy i dokonanie wpisu: MIP METRO Group Intellectual Proper‑
ty GmbH & Co. KG, Düsseldorf, Niemcy.

133957 2019 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Wdroże‑
niowe LAKMA S.A., Cieszyn, Polska 070007789 i dokonanie wpisu:
LAKMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CIE‑
SZYN, Polska.

127614 2019 02 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE BOMILLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Włocławek, Polska i dokonanie wpisu:
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 911297992.

134606 2018 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Farmaceutyczno-Chemiczna Spół‑
dzielnia Pracy LABOR, ul. Długosza 59, 51-162 Wrocław, Polska
000402891 i dokonanie wpisu: LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FAR‑
MACEUTYCZNO - CHEMICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 000402891.

127667 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.

135257 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Farmaceutyczno-Chemiczna Spół‑
dzielnia Pracy LABOR, ul. Długosza 59, 51-162 Wrocław, Polska
000402891 i dokonanie wpisu: LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FAR‑
MACEUTYCZNO - CHEMICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 000402891.

127907 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TERMSTER PATYKIEWICZ SPÓŁKA JAW‑
NA, Kraków, Polska 350539587 i dokonanie wpisu: AGATA PATYKIE‑
WICZ, Kraków, Polska.
128352 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska

135258 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Farmaceutyczno-Chemiczna Spół‑
dzielnia Pracy LABOR, ul. Długosza 59, 51-162 Wrocław, Polska
000402891 i dokonanie wpisu: LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FAR‑
MACEUTYCZNO - CHEMICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 000402891.
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135568 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DONG-IL Industrial Co., 725-5, Wonsi‑
-dong, Ansan, Kyunggi-do, Korea Południowa; DONG-IL Corpora‑
tion, 94-1, Taechi-dong, Kangnam-ku, Seul, Korea Południowa i do‑
konanie wpisu:DONG-IL CORPORATION, Seul Korea Południowa.
135678 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Spółdzielczy Ośrodek Budownictwa IN‑
WESTPROJEKT w likwidacji, Warszawa, Polska 000776485 i dokona‑
nie wpisu: SOB INWESTPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 141986517.
137181 2019 02 01 D. Dokonanie wpisu: „W dniu 12 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wro‑
cławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 5637/17/753) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2557656 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-137181 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Za‑
chodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec spółki
Tarczyński Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Ujeźdźcu Małym”.
137181 2019 02 01 D. Dokonanie wpisu: „W dniu 12 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wro‑
cławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Reje‑
stru Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 5640/17/267) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2557655 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-137181 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Bank Za‑
chodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec spółki
Tarczyński Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym”.
139569 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: METRIC GROUP LIMITED Metris House,
Love Lane, CIRENCESTER, Gloucestershie GL 7 1YG, Wielka Bryta‑
nia i dokonanie wpisu: METRIC GROUP LIMITED, Swindon, Wielka
Brytania.
140322 2019 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SCHLÜTER-SYSTEMS GMBH, ISERLOHN,
Niemcy i dokonanie wpisu: SCHLÜTER-SYSTEMS KG, ISERLOHN,
Niemcy.
140641 2019 02 01 D. Wykreślono wpis: „Postanowieniem
z dnia 30 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3601/16/239)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514235 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze
R.140641 ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności przy‑
sługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzi‑
bą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
140880 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
143318 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,, Polska 140765027 i doko‑
nanie wpisu: HOOP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska 140765027.
150578 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „MEDIA CORPORATION” Józef Węgrzyn,
02-842 Warszawa ul. Maryli 2, Polska i dokonanie wpisu: TELEWIZJA
POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 010418973.
153743 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AOL INC., DULLES, Stany Zjed‑
noczone Ameryki i dokonanie wpisu: Oath Inc., Dulles, Stany Zjed‑
noczone Ameryki.
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154453 2019 02 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 27 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15409/18/400) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2591942 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-154453 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA z siedzibą w Warszawie wobec ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIER‑
NICZEGO „UNITOP-OPTIMA” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi”.
157841 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
157905 2019 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszo‑
wie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.
Ns-Rej.Za 3018/18/767) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2592688 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na
znak towarowy R-157905 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy‑
sługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w War‑
szawie wobec Krosno Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie”.
157905 2019 02 01 D. Wykreślono wpis: „Postanowieniem
z dnia 29 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3584/16/909)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514071 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze
R.157905 ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności przy‑
sługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzi‑
bą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
161094 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA S.A., Jasienica, Polska
070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMAN‑
DYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
161518 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „CEZAR” Spółka z o.o., 02-739 Warsza‑
wa ul. Wałbrzyska 11, Polska 012140571 i dokonanie wpisu: CESAR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 147101490.
161921 2019 02 18 D. Wykreślono wpis: W dniu 20 grudnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17286/17/702) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2555708 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-161921 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA MEDIA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.”
161921 2019 02 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 11 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 16032/18/223) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2555708 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-161921 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.”
164363 2019 02 01 D. Wykreślono wpis: „Postanowieniem
z dnia 29 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3590/16/626)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514070 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze
R.164363 ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności przy‑
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sługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzi‑
bą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.

pieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.”

164363 2019 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszo‑
wie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.
Ns-Rej.Za 3026/18/286) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją
2592583 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na
znak towarowy R-164363 w celu zabezpieczenia wierzytelności przy‑
sługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w War‑
szawie wobec Krosno Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie”.

173277 2019 02 01 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 29 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3583/16/508)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514062 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze
R.173277 ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności przy‑
sługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzi‑
bą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.

164519 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPER‑
TIES B.V., Oss, Holandia i dokonanie wpisu: RABEN GROUP N.V., Oss,
Holandia.
164520 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPER‑
TIES B.V., Oss, Holandia i dokonanie wpisu: RABEN GROUP N.V., Oss,
Holandia.
166501 2019 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MOELLER GMBH, BONN, Niemcy i doko‑
nanie wpisu: Eaton Industries GmbH, Bonn, Niemcy.
166501 2019 02 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Eaton Industries GmbH, Bonn, Niemcy
i dokonanie wpisu: Eaton Electrical IP GmbH & Co. KG., Schönefeld,
Niemcy.
171559 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Inwest AP Spółka z o.o., Suchy
Las, Polska 634392383 i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska
634392383.
171802 2019 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 28 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krako‑
wa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 5725/18/734) wpisano do
Rejestru Zastawów pod pozycją 2585051 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-171802 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce ING Bank
Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki TXM
Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie”.
171802 2019 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 październi‑
ka 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Kra‑
kowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 5713/18/611) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2585686 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-171802 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec spółki TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie”.
172549 2019 02 18 D. Wykreślono wpis: „W dniu 4 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17300/17/829) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2556779 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-172549 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Media Spółka Ak‑
cyjna z siedzibą w Warszawie”.
172549 2019 02 18 D. Dokonano wpisu: „W dniu 11 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 16040/18/742) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2556779 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-172549 w celu zabez‑

175032 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA S.A., Jasienica, Polska
070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMAN‑
DYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
175033 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA S.A., Jasienica, Polska
070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMAN‑
DYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
176858 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA S.A., Jasienica, Polska
070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMAN‑
DYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
177584 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
177965 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CMA MONITORING SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 011311220 i dokonanie wpisu: VIASAT MONITORING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 011311220.
178068 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917 i dokonanie wpisu:
VINORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pabianice, Polska 101076172.
178068 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska 101076172 i dokonanie
wpisu: JF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Pabianice, Polska 101076172.
178626 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917 i dokonanie wpisu:
VINORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pabianice, Polska 101076172.
178626 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska 101076172 i dokonanie
wpisu: JF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Pabianice, Polska 101076172.
179222 2019 02 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOP BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, Polska i dokonanie wpisu:
FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabierzów, Polska.
179222 2019 02 26 F. Dokonano wpisu: „Na podstawie wy‑
roku Sądu Okręgowego w Krakowie, Wydział IX Gospodarczy
z dnia 24 września 2013 r. wydanego w sprawie o sygnaturze IX GC
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108/13, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa‑
-Krowodrzy w toku postępowania zabezpieczającego prowadzo‑
nego pod sygnaturą IX KM 2315/13 dokonał zajęcia prawa ochron‑
nego na przedmiotowy znak towarowy w celu zabezpieczenia
należności przypadającej od obowiązanego: FoodCare Sp. z o.o.
z siedzibą w Zabierzowie na rzecz uprawnionego: Fundacji Darka
Michalczewskiego – Równe Szanse z siedzibą w Gdańsku.”.
179990 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY,
NOWY JORK, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: La‑
boratoire HRA Pharma SAS, Paryż, Francja.
180454 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
181676 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZENTIVA, a.s., Bratysława, Republika Sło‑
wacka i dokonanie wpisu: Sanofi, Paryż, Francja.
182874 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Inwest AP Spółka z o.o., Suchy
Las, Polska 634392383 i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska
634392383.
183075 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
183165 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
183166 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
183167 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
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070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁKA KOMAN‑
DYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
186032 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMYK GLOBAL ASSETS GMBH, BERNO,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SMYK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 016261640.
188846 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPER‑
TIES B.V. Oss, Holandia i dokonanie wpisu: RABEN GROUP N.V., Oss,
Holandia
190575 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
190576 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
193966 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
194075 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIG BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: MAR‑
KETING INVESTMENT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska.
194720 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
194879 2019 02 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 27 grudnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17297/17/424) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2556081 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-194879 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA MEDIA
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.”

184482 2019 02 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 4 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17305/17/834) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2556747 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-184482 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Media Spółka Ak‑
cyjna z siedzibą w Warszawie”.

194879 2019 02 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 12 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 16024/18/704) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2556081 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-194879 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.”

184482 2019 02 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 11 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 16036/18/827) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2556747 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-184482 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.”

194967 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
195117 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMYK GLOBAL ASSETS GMBH, BERNO,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SMYK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 016261640.

185498 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA S.A., Jasienica, Polska

195118 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMYK GLOBAL ASSETS GMBH, BERNO,
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Szwajcaria i dokonanie wpisu: SMYK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 016261640.

wpisu: ERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jonkowo, Polska 004462128.

197778 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Jazbud MM Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością Spółka komandytowa, Białystok, Polska 200738194
i dokonanie wpisu: JAZBUD MM I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 200738194.

204889 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Inwest AP Spółka z o.o., Suchy
Las, Polska 634392383 i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska
634392383.

200332 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.

204890 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Inwest AP Spółka z o.o., Suchy
Las, Polska 634392383 i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska
634392383

201333 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CMA MONITORING SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 011311220 i dokonanie wpisu: VIASAT MONITORING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 011311220.
201334 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CMA MONITORING SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 011311220 i dokonanie wpisu: VIASAT MONITORING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 011311220.
203105 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
203106 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
203434 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
203435 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
203437 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
203438 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
204761 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak Spół‑
ka Jawna Bracia Pętlak”, Jonkowo, Polska 004462128 i dokonanie
wpisu: ERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jonkowo, Polska 004462128.
204762 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak Spół‑
ka Jawna Bracia Pętlak”, Jonkowo, Polska 004462128 i dokonanie

205129 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Inwest AP Spółka z o.o., Suchy
Las, Polska 634392383 i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska
634392383.
205178 2019 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15673/18/443) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2593172 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-205178 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Impact Clean Power Tech‑
nology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”
205180 2019 02 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15689/18/170) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2593173 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-205180 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Impact Clean Power Tech‑
nology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”
205181 2019 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15671/18/641) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2592884 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-205181 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Impact Clean Power Tech‑
nology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”
205344 2019 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15682/18/363) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2592883 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-205344 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Impact Clean Power Tech‑
nology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”
205776 2019 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 29 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15407/18/598) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2592527 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-205776 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA z siedzibą w Warszawie wobec ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIER‑
NICZEGO „UNITOP-OPTIMA” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi”.
205777 2019 02 01 D. Dokonanie wpisu: „W dniu 30 listo‑
pada 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
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m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15405/18/796) wpisano do
Rejestru Zastawów pod pozycją 2592718 zastaw rejestrowy na pra‑
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-205777 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec ZAKŁADY PRZEMYSŁU
CUKIERNICZEGO „UNITOP-OPTIMA” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą
w Łodzi”.
207126 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z o.o.,
Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292.
207684 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
209588 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO OLA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
910224146 i dokonanie wpisu: WTDC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łazy, Polska 146568983.
209866 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
211429 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NADWOZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sosnowiec,
Polska 276894271 i dokonanie wpisu: NADWOZIA-PARTNER SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Sosnowiec, Polska 276894271.
211439 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
212389 2019 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 1 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15685/18/566) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2592736 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-212389 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Impact Clean Power Tech‑
nology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”
212625 2019 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 1 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15687/18/368) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2592735 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-212625 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Impact Clean Power Tech‑
nology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”
212634 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
212985 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Inwest AP Spółka z o.o., Suchy
Las, Polska 634392383 i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska
634392383.
212986 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Inwest AP Spółka z o.o., Suchy
Las, Polska 634392383 i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska
634392383.
212987 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Inwest AP Spółka z o.o., Suchy
Las, Polska 634392383 i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska
634392383.
214137 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
214156 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
214157 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
214158 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
214159 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
214160 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
214296 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
214297 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
214298 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Inwest AP Spółka z o.o., Suchy
Las, Polska 634392383 i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska
634392383.
214704 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
219250 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HOOP Polska Sp. z o.o.,
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Warszawa, Polska 140765027 i dokonanie wpisu: HOOP POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno, Polska
140765027.
219401 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „POLSKIE NAGRANIA” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 000275027
i dokonanie wpisu: POLSKIE NAGRANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ, Warszawa,
Polska 000275027.
219401 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLSKIE NAGRANIA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WARNER MUSIC POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 010668983.
219433 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
219436 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
219440 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
219617 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
220762 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Instytut Monitorowania Mediów” Sp. z o.o.,
Warszawa, Polska 016163669 i dokonanie wpisu: INSTYTUT MONITO‑
ROWANIA MEDIÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 016163669.
221429 2019 02 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Dr Retter EC Władysław Litwi‑
now, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: DR RETTER EC WŁADY‑
SŁAW RETTER, Warszawa, Polska 142231873.
222052 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
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223168 2019 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
223381 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OMS INVESTMENTS, INC.,, Los Aageles,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GARDEN CARE
BIDCO LIMITED, Londyn, Wielka Brytania.
223381 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: GARDEN CARE BIDCO LIMITED,
Londyn, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: GARDEN CARE BIDCO
LIMITED, Londyn, Wielka Brytania.
223460 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: VISUAL ONE Jadwiga Kodym,
Warszawa, Polska 141332276 i dokonanie wpisu: VISUAL ONE JA‑
DWIGA KOWALCZYK, Warszawa, Polska 141332276.
223465 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
223471 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
223472 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
223473 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
223545 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HOOP Polska Spółka
z o.o., Warszawa, Polska 140765027 i dokonanie wpisu: HOOP POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kutno,
Polska 140765027.

222729 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „FERRUM GROUP” Spółka z o.o., Gdynia,
Polska 220352728 i dokonanie wpisu: Dermacell Rafael Schwich‑
tenberg, Paderborn, Niemcy.

223678 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.

222966 2019 02 20 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Handlowo‑
-Usługowe „Polfix” Zygmunt Musiał, Chmielowice, Polska 530939847
i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
„POLFIX” ZYGMUNT MUSIAŁ, Opole, Polska 530939847.

223808 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z o.o.,
Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292.

223108 2019 02 19 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: „master pack” Spółka Cywilna
Artur Bujoczek, Agnieszka Bujoczek, Sosnowiec, Polska i dokona‑
nie wpisu: „master pack” Spółka Cywilna Artur Bujoczek, Jakub Bu‑
joczek, Sosnowiec, Polska 276699693.

223810 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z o.o.,
Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292.
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223811 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301590997 i doko‑
nanie wpisu: PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292.
223812 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Sp. z o.o., Poznań,
Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292.
223813 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Sp. z o.o., Poznań,
Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292.
223816 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Sp. z o.o., Poznań,
Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292.
223817 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Sp. z o.o., Poznań,
Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292.
223819 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z o.o.,
Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292.
224063 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SOBWAL Dawid Sobczak, Olsztyn, Polska
192947472 i dokonanie wpisu: FYDRYCHEWICZ JOANNA NET EKS‑
PERT, Rypin, Polska 340811324.
224134 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: STIGAL MARCIN STĘPIEŃ, Legni‑
ca, Polska 020228294 i dokonanie wpisu: STIGAL MARCIN STĘPIEŃ,
Krotoszyce, Polska 020228294.
224135 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: STIGAL MARCIN STĘPIEŃ, Legni‑
ca, Polska 020228294 i dokonanie wpisu: STIGAL MARCIN STĘPIEŃ,
Krotoszyce, Polska 020228294.
224500 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKTSIONERNO DROUJESTVO BULGARTA‑
BAC HOLDING, SOFIA, Bułgaria i dokonanie wpisu: British American
Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited, Londyn,
Wielka Brytania.
224536 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
224648 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy i sie‑
dziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MENING POLAND
CORP., Sebastian Górecki, Świecie, Polska 340076959 i dokonanie
wpisu: PROBITECH POLAND CORP., Sebastian Górecki, Wielki Kono‑
pat, Polska 340076959.
225154 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z o.o.,
Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292.
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225304 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
225910 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SUN PIZZA Michał Tuszyński,
Trzciana, Polska 180063937 i dokonanie wpisu: SUN PIZZA MICHAŁ
TUSZYŃSKI, Rzeszów, Polska 180063937.
225972 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
226118 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdziel‑
nia Pracy LABOR, Wrocław, Polska 000402891 i dokonanie wpisu:
LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO - CHEMICZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Pol‑
ska 000402891.
226129 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TAUCHERT DARIUSZ FIRMA HANDLOWA
TADAR, Jasin, Polska 632109450 i dokonanie wpisu: TADAR POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasin, Polska
380382487.
226129 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TADAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasin, Polska 380382487 i dokonanie
wpisu: TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jasin, Polska 380382487.
226270 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NIHAT AYGUN, Warszawa, Polska i doko‑
nanie wpisu: ISMAIL SEVDI, Belgrad, Serbia.
226465 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: IMAGE MEDIA GROUP
Spółka z o.o., Warszawa, Polska 008483156 i dokonanie wpisu: IMA‑
GE MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Klaudyn, Polska 008483156.
226644 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „Polskie Centrum Kadrowo-Płacowe”
Górski, Fiedorowicz Spółka Jawna, Łódź, Polska 473215990 i doko‑
nanie wpisu: BUSINESS SOFTWARE CONSULTING GÓRSKI, FIEDO‑
ROWICZ SPÓŁKA JAWNA, Łódź, Polska 473215990.
227701 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z o.o.,
Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292.
227702 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z o.o.,
Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292.
227703 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z o.o.,
Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292.
227477 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Inwest AP Spółka z o.o., Suchy Las k/
Poznania, Polska 634392383 i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁ‑
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska
634392383.
227846 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TYMBARK-GMW Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Tymbark, Polska
490540969 i dokonanie wpisu: TYMBARK-MWS SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJ‑
NA, Tymbark, Polska 490540969.
227846 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TYMBARK-MWS SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Tymbark, Polska 490540969 i dokonanie wpisu: IP-GMW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO‑
WO-AKCYJNA, Wadowice, Polska 122948517.
227846 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: IP-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWO-AKCYJNA, Wadowice, Polska 122948517.
227846 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wadowice, Polska 122948517 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517.
227888 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
227889 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
227890 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
228095 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
228337 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OLMED K i A Lisińscy Spółka Jawna, Łódź,
Polska 100254364 i dokonanie wpisu: OLMED SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź ,
Polska 100254364.
228390 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Silesia Business Park „ Sp. z o.o., Warsza‑
wa, Polska 141023440 i dokonanie wpisu: TENALI INVESTMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „SILESIA BUSI‑
NESS PARK” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Pol‑
ska 141023440.
228390 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TENALI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „SILESIA BUSINESS PARK” SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, Polska 141023440 i do‑
konanie wpisu: TENALI INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „SILESIA BUSINESS PARK” SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 141023440.
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228589 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Farmaceutyczno-Chemiczna Spółdziel‑
nia Pracy LABOR, Wrocław, Polska 000402891 i dokonanie wpisu:
LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO - CHEMICZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Pol‑
ska 000402891.
228897 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
229574 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z o.o.,
Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu: PEPCO POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
639669292.
229845 2019 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
229846 2019 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
230554 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Inwest AP Spółka z o.o., Suchy Las, Polska
634392383 i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
231247 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Inwest AP Spółka z o.o., Suchy
Las, Polska 634392383 i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska
634392383.
231248 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Inwest AP Spółka z o.o., Suchy Las, Polska
634392383 i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
231249 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Inwest AP Spółka z o.o., Suchy
Las, Polska 634392383 i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska
634392383.
231250 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Inwest AP Spółka z o.o., Suchy
Las, Polska 634392383 i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska
634392383.
231305 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlo‑
we „BIOFLUID” Spółka Jawna Wojciech Piasecki, Zbigniew Piasecki,
Włodzimierz Bargiełowski, Górki Małe, Polska 590031006 i dokona‑
nie wpisu: BIFIX WOJCIECH PIASECKI SPÓŁKA JAWNA, Górki Małe,
Polska 590031006.
231859 2019 02 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Producent Opakowań „OPAKOMET”
Spółka jawna K. i P. Krasińscy, I. i M. Matwiszyn, Lębork, Polska
770696086 i dokonanie wpisu: PRODUCENT OPAKOWAŃ OPAKO‑
MET SPÓŁKA JAWNA K. I P. KRASIŃSCY, Lębork, Polska 770696086.
231884 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FERMA OLDAR ALEKSANDRA DĘBSKA,
Sokołów, Polska 012677242 i dokonanie wpisu: ALEKSANDRA DĘB‑
SKA, Komorów, Polska.
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232780 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Inwest AP Spółka z o.o., Suchy
Las, Polska 634392383 i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska
634392383.
232781 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Inwest AP Spółka z o.o., Suchy
Las, Polska 634392383 i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska
634392383.
233609 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EMI Stodolscy Spółka Jawna, Alwernia,
Polska 350979790 i dokonanie wpisu: J. ŁABUZ, Z. ROJEK, J. SKA‑
WIŃSKI, R. SKAWIŃSKI PH MOTOGAMA SPÓŁKA JAWNA, Rząska,
Polska 350027168.
233948 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
233954 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
233955 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
233956 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
235969 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSiP Marketing Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Warszawa, Polska
142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDA‑
GOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141911531.
235970 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSiP Marketing Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Warszawa, Polska
142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDA‑
GOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141911531.
236552 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INWEST AP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383
i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
236571 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INWEST AP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383
i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
236617 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA Spółka Akcyjna, Jasie‑
nica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
236775 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COSMETIC DERMATOLOGY, INC., MIAMI,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Cosmetic Derma‑
tology, LLCCosmetic Dermatology, LLC, Miami, Stany Zjednoczone
Ameryki.
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237184 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMYK GLOBAL ASSETS GMBH, BERNO,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SMYK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 016261640.
237364 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROBINSON EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA,
Bielsko-Biała, Polska 002429322 i dokonanie wpisu: PRZEMYSŁAW
KACZMARCZYK LUCKIES, Kraków, Polska 367610056.
237396 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Handel Art. Przemysłowymi
Export-Import Tomasz Giwojno, Warszawa, Polska 011160057 i do‑
konanie wpisu: THOMAS TOMASZ GIWOJNO, Warszawa, Polska
011160057.
237625 2019   A.E. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Gmina Przechlewo, Przechlewo, Polska
770979690; Powiat Człuchowski, Człuchów, Polska 770983160;
Gmina Miasto Debrzno, Debrzno, Polska 000530212; Gmina Miasto
Czarne, Czarne, Polska 000527718; Gmina Miasto Człuchów, Człu‑
chów, Polska 000525406; Gmina Rzeczenica, Rzeczenica, Polska
000545432; Gmina Koczała, Koczała, Polska 000537616 i dokona‑
nie wpisu: Gmina Przechlewo, Przechlewo, Polska 770979690 oraz
w rubryce E wykreślenie wpisu: wspólnego prawa ochronnego”.
237664 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
238115 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSiP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
238116 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSiP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
238117 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSiP Marketing Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Warszawa, Polska
142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDA‑
GOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141911531.
238282 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
238283 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
238471 2019 02 01 D. Dokonanie wpisu: „W dniu 30 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.Ns-Rej.
Za 2996/18/371) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2592701
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towa‑
rowy R-238471 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec
Krosno Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie”.
238372 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
238636 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
239257 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
239778 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Handel Artykułami Przemysło‑
wymi Export-Import Tomasz Giwojno, Warszawa, Polska 011160057
i dokonanie wpisu: THOMAS TOMASZ GIWOJNO, Warszawa, Polska
011160057.
241099 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NOVODOMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kliniska Wielkie, Polska 932242061 i do‑
konanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
UNICELL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Wasilków, Polska 050623653.
241290 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
241330 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPER‑
TIES B.V. Oss, Holandia i dokonanie wpisu: RABEN GROUP N.V., Oss,
Holandia.
241810 2019 02 01 D. Dokonanie wpisu: „W dniu 23 listopada
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszo‑
wie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.
Ns-Rej.Za 3591/16/027) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy‑
cją 2513263 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-241810 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących spółce Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z sie‑
dzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną od‑
powiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
242134 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu:
PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292.
242437 2019 02 01 D. Wykreślono wpis: „Postanowieniem
z dnia 29 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3588/16/513)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514066 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze
R.242437 ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności przy‑
sługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzi‑
bą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
242629 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIALCOM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 634509164 i dokonanie
wpisu: PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 301345068.
243043 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
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146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
243044 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
243177 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DIALCOM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 634509164 i dokonanie
wpisu: PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 301345068.
244446 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE „POLARIS” SPÓŁKA JAWNA BONDARIEW
WIACZESŁAW, Olsztyn, Polska 280273637 i dokonanie wpisu: OLGA
BONDARIEW, Olsztyn, Polska.
244837 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
245432 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
246085 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO Marketing Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu:
PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292
246086 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO Marketing Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu:
PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292.
246087 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO Marketing Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu:
PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292.
246089 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO Marketing Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu:
PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292.
246090 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO Marketing Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu:
PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292.
246091 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO Marketing Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu:
PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292.
246092 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO Marketing Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu:
PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292.
246362 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: EASYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
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NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587; VERBIS
ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 14631708600000; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Pol‑
ska 122726260 i dokonanie wpisu: INPOST PACZKOMATY SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260.
246363 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; EASYPACK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260
i dokonanie wpisu: INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587; INPOST
SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260.
246412 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
246482 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INWEST AP Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością, Suchy Las, Polska 634392383 i dokonanie
wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
246535 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
246536 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
246537 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
246538 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
246539 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
246540 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
246541 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
246542 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
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246543 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
248058 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO Marketing Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu:
PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292.
248081 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO Marketing Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu:
PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292.
248266 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INWEST AP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383
i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
248290 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INWEST AP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383
i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
249072 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: CWB INVESTMENTS LTD, LIMAS‑
SOL, Cypr i dokonanie wpisu: SEIRA INVESTMENTS LTD, Limassol,
Cypr.
249282 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INWEST AP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383
i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
249367 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu:
PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292.
249377 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO Marketing Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Poznań, Polska 301590997 i dokonanie wpisu:
PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292.
249618 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: GIWOJNO TOMASZ HANDEL AR‑
TYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI EXPORT-IMPORT, Warszawa, Polska
011160057 i dokonanie wpisu: THOMAS TOMASZ GIWOJNO, War‑
szawa, Polska 011160057.
249764 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INWEST AP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383
i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
250618 2019 02 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 1 grudnia
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszo‑
wie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.
Ns-Rej.Za 3597/16/433) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy‑
cją 2514232 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-250618 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących spółce Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z sie‑
dzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną od‑
powiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
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250634 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
250649 2019 02 21 D. Wykreślono wpis: „W dniu 1 grudnia
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszo‑
wie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.
Ns-Rej.Za 3600/16/838) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozy‑
cją 2514234 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-250649 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących spółce Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z sie‑
dzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną od‑
powiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
250649 2019 02 27 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.Ns-Rej.
Za 3030/18/201) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2592582
zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towaro‑
wy R-250649 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących
Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec
Krosno Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie”.
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Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
253021 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
253022 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
253024 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.

250917 2019 02 27 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 02.07.2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na używa‑
nie przedmiotowego znaku towarowego przez NATALIJA ROMA‑
SZOWA, Warszawa, Polska na czas nieokreślony.”

253025 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.

251819 2019 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.

253026 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531

251924 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź,
Polska 100475941 i dokonanie wpisu: AD OPERA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 366644484.

253027 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.

253013 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
253016 2019 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
253018 2019 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
253019 2019 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
253020 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,

253134 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA
KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Radom, Polska 142446830
i dokonanie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK
MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830.
253234 2019 02 01 D. Wykreślono wpis: „Postanowieniem
z dnia 27 stycznia 2017 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3599/16/235)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2520529 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze
R.253234 ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności przy‑
sługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzi‑
bą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
253970 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMYK GLOBAL ASSETS GMBH, BERNO,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SMYK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 016261640.
254528 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INWEST AP Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością, Suchy Las, Polska 634392383 i dokonanie
wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
254531 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INWEST AP SPÓŁKA Z OGRA‑
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NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383
i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
254532 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INWEST AP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383 i dokonanie
wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383
256335 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INWEST AP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383
i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
256336 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INWEST AP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383
i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
256337 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INWEST AP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383
i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383
256783 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSiP Marketing Spółka z ograniczo‑
ną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Warszawa, Polska
142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDA‑
GOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141911531.
257035 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RABEN GROUP INTELLECTUAL PROPER‑
TIES B.V. Oss, Holandia i dokonanie wpisu: RABEN GROUP N.V., Oss,
Holandia.
257511 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INWEST AP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383
i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
257792 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMYK GLOBAL ASSETS GMBH, BERNO,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SMYK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 016261640.
258519 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
258520 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
258526 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
258566 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hortex Marketing Services Spółka z ogra‑
niczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 012691176 i doko‑
nanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
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259238 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JAZBUD MM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białystok, Pol‑
ska 200738194 i dokonanie wpisu: JAZBUD MM I SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, Polska 200738194.
260229 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INWEST AP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383
i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
261291 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY METALOWE ERKO R. PĘTLAK
SPÓŁKA JAWNA BRACIA PĘTLAK, Jonkowo k.Olsztyna, Polska
004462128 i dokonanie wpisu: ERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jonkowo, Pol‑
ska 004462128.
261292 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY METALOWE ERKO R. PĘTLAK
SPÓŁKA JAWNA BRACIA PĘTLAK, Jonkowo k/Olsztyna, Polska
004462128 i dokonanie wpisu: ERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jonkowo, Pol‑
ska 004462128.
261293 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY METALOWE ERKO R. PĘTLAK
SPÓŁKA JAWNA BRACIA PĘTLAK, Jonkowo k/Olsztyna, Polska
004462128 i dokonanie wpisu: ERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jonkowo, Pol‑
ska 004462128.
261294 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY METALOWE ERKO R. PĘTLAK
SPÓŁKA JAWNA BRACIA PĘTLAK, Jonkowo k/Olsztyna, Polska
004462128 i dokonanie wpisu: ERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jonkowo, Pol‑
ska 004462128.
261386 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA
KONRAD GRZESZCZYK MICHAŁ ZIOMEK, Radom, Polska 142446830
i dokonanie wpisu: SORTER SPÓŁKA JAWNA KONRAD GRZESZCZYK
MICHAŁ ZIOMEK, Warszawa, Polska 142446830.
261442 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INWEST AP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383
i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
261443 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INWEST AP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383
i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
261444 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INWEST AP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383
i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
261445 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: INWEST AP SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383
i dokonanie wpisu: R2 CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383.
262237 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301590997 i doko‑
nanie wpisu: PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292.
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263724 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
263726 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
265206 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KORŻAWSKI MICHAŁ BLIK FX, Wołomin,
Polska 142800495 i dokonanie wpisu: KONRAD MALITKA, Otwock,
Polska.
265207 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KORŻAWSKI MICHAŁ BLIK FX, Wołomin,
Polska 142800495 i dokonanie wpisu: KONRAD MALITKA, Otwock,
Polska.
266286 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
266417 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
266725 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
267061 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOŁK-LEWANOWICZ FRANCISZEK, War‑
szawa, Polska i dokonanie wpisu: DAMIAN GÓRKA, Kozłów, Polska;
MICHAŁ SARNECKI, Warszawa, Polska.
267871 2019 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 29 listopada
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 15404/18/395) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2592518 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-267871 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA z siedzibą w Warszawie wobec ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIER‑
NICZEGO „UNITOP-OPTIMA” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi”.
268489 2019 02 01 D. Dokonano wpisu: „W dniu 2 paździer‑
nika 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Po‑
znań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy
– Rejestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4393/18/704) wpi‑
sano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2585535 zastaw rejestro‑
wy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-268489
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec KKS LECH PO‑
ZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu”.
269569 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CDP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 016103851 i dokonanie wpisu:
MERLIN COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142799272.
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270510 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
270700 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
271250 2019 02 13 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 1 kwietnia 2018 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na
korzystanie z przedmiotowego znaku towarowego przez METRO‑
POLIS DESIGN HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Kraków na czas nie‑
określony.”
272036 2019 02 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 10340/18/619) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2579221 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-272036 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących MCD GMW Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzi‑
bą w Tymbarku wobec Sequoia Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością z siedzibą w Warszawie”.
272038 2019 02 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 10340/18/619) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2579221 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-272038 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących MCD GMW Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzi‑
bą w Tymbarku wobec Sequoia Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością z siedzibą w Warszawie”.
272553 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
272559 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
273036 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
274030 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
274031 2019 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
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SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
274032 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
274089 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
274805 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
274806 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
275913 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301590997 i doko‑
nanie wpisu: PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292.
276088 2019 02 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 10340/18/619) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2579221 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-276088 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących MCD GMW Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzi‑
bą w Tymbarku wobec Sequoia Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością z siedzibą w Warszawie”.
276335 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BASTION INVESTMENTS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
14104601 i dokonanie wpisu: I-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146390338.
276370 2019 02 21 D. Wykreślono wpis: „Postanowieniem
z dnia 29 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.Za 3579/16/593)
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Za‑
stawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją 2514065 zastaw
rejestrowy na prawie ochronnym na znak towarowy o numerze
R.276370 ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności przy‑
sługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna z siedzi‑
bą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
276370 2019 02 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 listopa‑
da 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rze‑
szowie Wydział IX Gospodarczy - Rejestru Zastawów (sygn. akt
RZ.IX.Ns-Rej.Za 3020/18/880) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2592581 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzie‑
lonym na znak towarowy R-276370 w celu zabezpieczenia wierzy‑
telności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Krosno Glass Spółka Akcyjna z sie‑
dzibą w Krośnie”.
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276791 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CMA MONITORING SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 011311220 i dokonanie wpisu: VIASAT MONITORING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 011311220.
276792 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CMA MONITORING SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 011311220 i dokonanie wpisu: VIASAT MONITORING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 011311220.
276997 2019 02 25 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 29 maja 2018 r. udzielono wyłącznej i ograniczonej licencji
(ograniczenie do polskich wersji językowych wg ww. umowy) na
używanie przedmiotowego znaku towarowego przez spółkę PZWL
WYDAWNICTWO LEKARSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie na czas nieokreślony.”
277280 2019 02 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 10338/18/506) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2579224 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-277280 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących MCD GMW Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzi‑
bą w Tymbarku wobec Sequoia Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością z siedzibą w Warszawie”.
277313 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVI‑
DALNISTIU „KONDYTERSKA FABRYKA „YARYCH”, LVIV REGION, Ukra‑
ina i dokonanie wpisu: YARYCH HOLDINGS LIMITED, Nikozja, Cypr.
277796 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CMA MONITORING SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 011311220 i dokonanie wpisu: VIASAT MONITORING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 011311220.
277882 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FERREIRA MONIKA MAŁA LINGUA SZKO‑
ŁA JĘZYKÓW OBCYCH DLA DZIECI, Piaseczno, Polska 014871793
i dokonanie wpisu: MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
363848909.
277883 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FERREIRA MONIKA MAŁA LINGUA SZKO‑
ŁA JĘZYKÓW OBCYCH DLA DZIECI, Piaseczno, Polska 014871793
i dokonanie wpisu: MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
363848909.
277884 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FERREIRA MONIKA MAŁA LINGUA SZKO‑
ŁA JĘZYKÓW OBCYCH DLA DZIECI, Piaseczno, Polska 014871793
i dokonanie wpisu: MAŁA LINGUA & LINGUA TEENS SPACE SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
363848909.
279179 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
279461 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BASTION INVESTMENTS SPÓŁ‑
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
14104601 i dokonanie wpisu: I-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146390338.
279462 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BASTION INVESTMENTS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
14104601 i dokonanie wpisu: I-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146390338.
279463 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BASTION INVESTMENTS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
14104601 i dokonanie wpisu: I-MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146390338.
279533 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
279534 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
279535 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
279794 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
280291 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
280528 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
280885 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
281060 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BOSS BROWAR WITNICA SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Witnica, Polska 210278543 i dokonanie wpisu: BROWAR WITNI‑
CA SPÓŁKA AKCYJNA, Witnica, Polska 363971811.
281061 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
281513 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
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282140 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301590997 i doko‑
nanie wpisu: PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292.
282357 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRĘDYSA PAWEŁ, SZKÓLSKI JACEK AM2
SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, Polska 022057750 i dokonanie wpisu:
AVENIR MEDICAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Siechnice, Polska 020450510.
282357 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AVENIR MEDICAL 2 SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice, Polska 020450510 i do‑
konanie wpisu: AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368306219.
282357 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AVENIR MEDICAL POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 368306219 i dokonanie wpisu: AVENIR MEDICAL POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice, Pol‑
ska 368306219.
282373 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
282376 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
282603 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zakład Przetwórstwa Mięsnego „ZACZY‑
K”-Jacek Zaczyk, Łabowa, Polska 490195633 i dokonanie wpisu:
KONSHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, Polska 364419435.
283952 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
283953 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
283954 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
283955 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
284788 2019 02 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 10349/18/228) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2579225 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-284788 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących MCD GMW Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzi‑
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bą w Tymbarku wobec Sequoia Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością z siedzibą w Warszawie”.
285159 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191.
285259 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WILL TO CHANGE CONSULTING SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
147313185 i dokonanie wpisu: Agnieszka Wolańska-Konecka, War‑
szawa, Polska.
285511 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 010729130 i dokonanie wpisu: ZACZYK JACEK
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO „ZACZYK”, Łabowa, Polska
490195633.
285511 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZACZYK JACEK ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO „ZACZYK”, Łabowa, Polska 490195633 i dokonanie wpi‑
su: KONSHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, Polska 364419435.
285583 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
286004 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
286142 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PANIFEX-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PIERWSZY PANIFEX SPÓŁKA KOMANDY‑
TOWA, Koszalin, Polska 361257950 i dokonanie wpisu: FILIP ILNICKI,
Szczecin, Polska.
286355 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NANOXIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142647266 i dokonanie
wpisu: VENTURE ADVISOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 142647266.
287078 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191.
287643 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OSKAR RAFAŁ CHOMA, Wrocław, Polska
i dokonanie wpisu: RAFAŁ CHOMA, Pietrzykowice, Polska.
287643 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RAFAŁ CHOMA, Pietrzykowice, Polska
i dokonanie wpisu: CHOMAR AKTYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pietrzykowice, Polska 367432531.
287643 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOMAR AKTYWA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pietrzykowice, Polska 367432531
i dokonanie wpisu: CHOMAR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pietrzykowice, Polska 368411590.
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287643 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOMAR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pietrzykowice, Polska 368411590
i dokonanie wpisu: CHOMAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pietrzykowice,
Polska 368411590.
288515 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
288519 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OSKAR RAFAŁ CHOMA, Wrocław, Polska
i dokonanie wpisu: CHOMA RAFAŁ, Pietrzykowice, Polska.
288519 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RAFAŁ CHOMA, Pietrzykowice, Polska
i dokonanie wpisu: CHOMAR AKTYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pietrzykowice, Polska 367432531.
288519 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOMAR AKTYWA SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pietrzykowice, Polska 367432531
i dokonanie wpisu: CHOMAR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pietrzykowice, Polska 368411590.
288519 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CHOMAR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pietrzykowice, Polska 368411590
i dokonanie wpisu: CHOMAR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Pietrzykowice,
Polska 368411590.
288702 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KORŻAWSKI MICHAŁ BLIK FX, Wołomin,
Polska 142800495 i dokonanie wpisu: KONRAD MALITKA, Otwock,
Polska.
289025 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS AB, GÖTEBORG,
Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag,
GÖTEBORG, Szwecja.
289802 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
289828 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
289893 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
290003 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AMIT PRAKASH, Grocholice Nowe, Polska
i dokonanie wpisu: AMIT PRAKASH DIPANI, Janki, Polska.
290058 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Jasienica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
290171 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
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Jasienica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
290172 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Jasienica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
290173 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Jasienica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
290174 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Jasienica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
290374 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
290375 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
290376 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
290377 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
290381 2019 02 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 10349/18/228) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2579225 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-290381 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących MCD GMW Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzi‑
bą w Tymbarku wobec Sequoia Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością z siedzibą w Warszawie”.
290681 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
291141 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRĘDYSA PAWEŁ, SZKÓLSKI JACEK AM2
SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, Polska 022057750 i dokonanie wpisu:
AVENIR MEDICAL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Siechnice, Polska 020450510.
291141 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AVENIR MEDICAL 2 SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice, Polska 020450510 i do‑
konanie wpisu: AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368306219.
291141 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AVENIR MEDICAL POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 368306219 i dokonanie wpisu: AVENIR MEDICAL POLAND
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SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice, Pol‑
ska 368306219.
291596 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
291723 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Jasienica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
291724 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Jasienica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
291725 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Jasienica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
292575 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKADEMIA ŚWIADOMEGO CZŁOWIEKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Gdańsk, Polska 363890136 i dokonanie wpisu: ME‑
TODA JOANNA SOBOLEWSKA, Karczemki, Polska 221582637.
292630 2019 02 21 D. Dokonano wpisu „W dniu 3 sierpnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 10349/18/228) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2579225 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-292630 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących MCD GMW Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzi‑
bą w Tymbarku wobec Sequoia Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością z siedzibą w Warszawie”.
292673 2019 02 06 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 28 czerwca 2018 r. r. udzielono niepełnej i niewyłącznej li‑
cencji na używanie znaku towarowego przez STORARZYSZENIE
KULTURALNE KOSTROMA, Suwałki, Polska na czas określony, tj. 1
roku od dnia zawarcia umowy.”.
292930 2019 02 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Jasienica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359.
293129 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
293163 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
293312 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301590997 i doko‑
nanie wpisu: PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292.
293313 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301590997 i doko‑
nanie wpisu: PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292.
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293348 2019 02 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
293699 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNA SPÓŁ‑
DZIELNIA PRACY LABOR, Wrocław, Polska 000402891 i dokonanie
wpisu: LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO - CHE‑
MICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wro‑
cław, Polska 000402891.
293765 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKADEMIA ŚWIADOMEGO CZŁOWIEKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Gdańsk, Polska 363890136 i dokonanie wpisu: ME‑
TODA. JOANNA SOBOLEWSKA, Karczemki, Polska 221582637.
294146 2019 02 21 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 sierpnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 10349/18/228) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2579225 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-294146 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących MCD GMW Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzi‑
bą w Tymbarku wobec Sequoia Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością z siedzibą w Warszawie”.
294521 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
295035 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
295318 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARMACEUTYCZNO-CHEMICZNA SPÓŁ‑
DZIELNIA PRACY LABOR, Wrocław, Polska 000402891 i dokonanie
wpisu: LABOR PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNO - CHE‑
MICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wro‑
cław, Polska 000402891.
297564 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CMA MONITORING SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZANĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 142641832 i dokonanie wpisu: VIASAT MONITORING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 011311220.
298505 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WISZNIEWSKI MARIAN PRZEDSIĘBIOR‑
STWO WIELOBRANŻOWE OPTIMAL, Kołobrzeg, Polska 003810580;
OPTIMAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska 330960440 i dokonanie wpisu: OPTIMAL
WISZNIEWSKI MARIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska 380386172; OPTIMAL POLSKA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska
330960440.
298505 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: OPTIMAL Marian Wiszniewski SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska
380386172; OPTIMAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska 330960440 i dokonanie wpi‑
su: OPTIMAL MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
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ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kołobrzeg, Polska 380386172;
OPTIMAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ Kołobrzeg, Polska 330960440.
298563 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Dariusz Pożoga, Warszawa, Polska i doko‑
nanie wpisu: SELENA SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ ZAWADKA, LIDIA
WOJCIECHOWSKA, Kobyłka, Polska 016612653.
298563 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SELENA SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ ZA‑
WADKA, LIDIA WOJCIECHOWSKA, Kobyłka, Polska 016612653 i do‑
konanie wpisu: VICTORY COUTURE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska
360583178.
299126 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA IM. SŁAWOMIRA SKRZYPKA,
Warszawa, Polska 365292623 i dokonanie wpisu: KONGRES 590
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 368205642.
299128 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA IM. SŁAWOMIRA SKRZYPKA,
Warszawa, Polska 365292623 i dokonanie wpisu: KONGRES 590
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 368205642.
299129 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA IM. SŁAWOMIRA SKRZYPKA,
Warszawa, Polska 365292623 i dokonanie wpisu: KONGRES 590
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Pol‑
ska 368205642.
299383 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
299967 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OBORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kozienice, Polska 670964041 i dokonanie wpisu:
LACTALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Warszawa, Polska 010741651.
300150 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
300332 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
300359 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531.
300360 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA SZKOLNE
I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141911531.
300923 2019 02 07 D. Dokonano wpisu: Na mocy umowy
z dnia 01 marca 2017 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na uży‑
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wanie znaku towarowego przez ESTABLISHMENT DISTRIBUTION
Anna Stradowska, Warszawa na czas nieokreślony.
302602 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301590997 i doko‑
nanie wpisu: PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292.
303212 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301590997 i doko‑
nanie wpisu: PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292.
304093 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
304095 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
304096 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
304098 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
304124 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROS - Retail Outlet Shopping GmbH, Wie‑
deń, Austria i dokonanie wpisu: PEAKSIDE ROS OUTLET MANAGE‑
MENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warsza‑
wa, Polska 363029229.
304125 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROS - Retail Outlet Shopping GmbH, Wie‑
deń, Austria i dokonanie wpisu: PEAKSIDE ROS OUTLET MANAGE‑
MENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warsza‑
wa, Polska 363029229.
304126 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROS - Retail Outlet Shopping GmbH, Wie‑
deń, Austria i dokonanie wpisu: PEAKSIDE ROS OUTLET MANAGE‑
MENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warsza‑
wa, Polska 363029229.
304176 2019 02 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 010729130 i dokonanie wpisu: ZACZYK JACEK
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO „ZACZYK”, Łabowa, Polska
490195633.
304176 2018 10 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZACZYK JACEK ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
MIĘSNEGO „ZACZYK”, Łabowa, Polska 490195633 i dokonanie wpi‑
su: KONSHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Częstochowa, Polska 364419435.
304919 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PEPCO MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 301590997 i doko‑
nanie wpisu: PEPCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 639669292.
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305586 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SKOWRON SŁAWOMIR, LIS-SKOWRON
AGATA AL.CAPONE SPÓŁKA CYWILNA, Pleśna, Polska 122538995
i dokonanie wpisu: AL. CAPONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna, Polska 122538995.
306459 2019 02 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROS - Retail Outlet Shopping GmbH, Wie‑
deń, Austria i dokonanie wpisu: PEAKSIDE ROS OUTLET MANAGE‑
MENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warsza‑
wa, Polska 363029229.
306764 2019 02 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SKOWRON SŁAWOMIR, LIS-SKOWRON
AGATA AL.CAPONE SPÓŁKA CYWILNA, Pleśna, Polska 122538995
i dokonanie wpisu: AL. CAPONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Pleśna, Polska 12253899.
307216 2019 02 11 D. Dokonano wpisu: „W dniu 10 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi‑
-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 6004/18/055) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2593737 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-307216 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJ‑
NA z siedzibą w Warszawie wobec UNITOP SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie”.
308257 2019 02 13 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy
z dnia 23 maja 2018 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji na ko‑
rzystanie z przedmiotowego znaku towarowego przez spółkę FOR
JAZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warsza‑
wa na czas nieokreślony.
308423 2019 02 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ŚWIĘTOCHOWSKI MACIEJ, CHRUPEK
PRZEMYSŁAW EM GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska
147124018 i dokonanie wpisu: Bogdan Chrupek, Przemysław Chru‑
pek EM GROUP SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, Polska 147124018.
308424 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AVENIR MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Wrocław, Polska 020450510 i dokonanie wpisu: AVENIR MEDICAL
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice,
Polska 020450510.
308424 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AVENIR MEDICAL 2 SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice, Polska 020450510 i do‑
konanie wpisu: AVENIR MEDICAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368306219.
308424 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: AVENIR MEDICAL POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa ,
Polska 368306219 i dokonanie wpisu: AVENIR MEDICAL POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice, Pol‑
ska 368306219.
309455 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
309456 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
309651 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
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146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
309746 2019 02 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SCANVET POLAND SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Skiereszewo, Polska 630531936
i dokonanie wpisu: ML CONSULTING MACIEJ LIBERSKI, Warszawa,
Polska 363852526.
310330 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
310331 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
310332 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
310333 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
310334 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
310384 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
311262 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Andrzej Ritter, Wiedeń, Austria i dokona‑
nie wpisu: ANNA RITTER, Zakopane, Polska.
312951 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
312952 2019 02 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919.
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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe, datę unieważnienia prawa ochronnego oraz treść
decyzji.
272 979 2018 04 10 Prawo unieważniono w całości.
280 471 2017 11 08 Prawo unieważniono w całości.
218 578 2014 10 22 Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów z klasy: 03: produkty kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchu‑

258 187 2016 06 16
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dzania, patyczki z watą do celów kosme‑
tycznych, środki czystości, wata do celów
kosmetycznych;
Prawo unieważniono w części dotyczącej
towarów i usług z klasy: 25: bielizna damska,
bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot,
biustonosze, bluzki, bluzy, kombinezony,
buty, buty sznurowane, czapki, dzianina
- odzież, dżerseje - ubrania, etole - futra,
futra-odzież, garnitury, gorsety - bielizna,
haiki, półhalki, halki - bielizna, kamizelki,
kapelusze, kąpielówki, kombinezony, kom‑
binezony - odzież, kostiumy kąpielowe, ko‑
szule, koszulka gimnastyczna, koszulki gim‑
nastyczne, krawaty, kurtki - odzież, kurtki
wełniane lub futrzane z kapturem, legginsy,
majtki, majtki dziecinne, mundury, nakrycia
głowy, nakrycia głowy - odzież, obuwie,
obuwie gimnastyczne, obuwie plażowe,
obuwie sportowe, odzież, odzież gimna‑
styczna, odzież gotowa, odzież ze skóry,
odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie
- odzież, palta, pantofle domowe, panto‑
fle kąpielowe, paski - odzież, pasy do poń‑
czoch - bielizna, peleryny, pelisy, pieluszki
dla dzieci z materiałów tekstylnych, piżamy,
płaszcze, płaszcze, palta, płaszcze kąpie‑
lowe, podkoszulki, podszewki - elementy
ubrań, podszewki gotowe części garderoby,
podwiązki, podwiązki do pończoch, poń‑
czochy, pończochy wchłaniające pot, pół‑
buty, prochowce, pulowery, rajstopy, ręka‑
wiczki - odzież, rękawiczki z jednym palcem,
sandały, sandały kąpielowe, sari, skarpetki,
odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, slipy,
spodnie, spódnice, staniki, stroje kąpielowe,
stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, sza‑
liki, szelki, szlafroki, togi, trykoty - ubrania,
T-shirty, turbany, woalki - odzież, wyprawka
dziecięca - ubrania, wyroby pończosznicze,
żakiety pikowane - ubrania; 35: detaliczny
handel - oferowanie w mediach produktów,
prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, usługi mode‑
lek i modeli.
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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).
139 598 2007 06 14 Prawo wygasło części dla towarów w klasie:
06: metalowe materiały budowlane, drzwi
metalowe, drobnica metalowa, futryny me‑
talowe, gwoździe, imadła metalowe, kłódki,
klamki metalowe, klucze, nakrętki meta‑
lowe, osprzęt metalowy i okucia do mebli,
drzwi i okien, rękojeści metalowe, nity me‑
talowe, ramki metalowe, wkręty, zasuwy,
zawiasy; 19: materiały budowlane niemeta‑
lowe, elementy budowlane i półfabrykaty
zawierające gips, belki, boazeria drewniana
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i niemetalowa, deski, drewno budowlane,
drewno fornirowane obrobione, drewno po
częściowej obróbce, drzwi i drzwi składa‑
ne niemetalowe, listwy drewniane, lufciki,
okna, ramy niemetalowe, sklejka, tworzywa
sztuczne w postaci płyt, form, kształtowni‑
ków, w tym drobnica, kołki, gałki, uchwyty
i kółka, szkło budowlane; 37: usługi budow‑
lane i remontowo-budowlane, malowanie,
tapetowanie, układanie glazury i terakoty,
murarstwo, wykonywanie elewacji, usługi
stolarskie-naprawy, konserwacji, usługi kon‑
serwacji budowli, usługi w zakresie budow‑
lanych prac wykończeniowych;
019 01 12
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
12.01.2019 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.260944.
2018 10 19 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
19.10.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.285401.
2018 08 23 Prawo wygasło w części dla towarów: mate‑
riały opatrunkowe (klasa 5 w części)
2018 04 18 Prawo wygasło w części dla towarów: klasa
04: oleje napędowe, smary
2018 07 03 Prawo wygasło w części dla towarów w kla‑
sie 19 w części dotyczącej: materiały budow‑
lane niemetalowe, zaprawy budowlane
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym zmieniona lub uchylona decyzja została
ogłoszona oraz datę i treść decyzji, w której zmieniono lub uchylono
decyzję poprzednią.
303 859 04/2018 2018 12 31 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 22.11.2017 r. doty‑
czącej udzielenia prawa ochronne‑
go na oznaczenie w ilości kolorów
			
Prawidłowo powinno być: kolory:
zielony biały czarny czerwony żółty
jasnozielony
307 463 07/2018 2018 12 18 Sprostowano omyłkę w swojej de‑
cyzji z dnia 16.11.2017 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towa‑
rowy – w sekcji dotyczącej wykazu
towarów i usług
			
Powinno być: wyrobu stolarstwa
meblowego
307 873 07/2018 2018 12 05 Sprostowano omyłkę w decyzji
z dnia 13.02.2018 r. o udzieleniu pra‑
wa ochronnego na znak towarowy
w zakresie następującej omyłki pi‑
sarskiej:
			
Powinno być: IWAŃSKI ANDRZEJ,
RYDZEWSKI ADAM APM SPÓŁKA
CYWILNA, Mszczonów, Polska
309 403 08/2018 2018 11 29 Na podstawie art. 245 ust. 1 pkt. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Pra‑
wo własności przemysłowej (Dz. U.

Nr 4/2019
z 2017 r. poz. 776, dalej jako „p.w.p”),
Urząd Patentowy RP po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 03 lipca 2018 r. o po‑
nowne rozpatrzenie sprawy zakoń‑
czonej decyzją Urzędu Patentowego
z dnia 08 maja 2018 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towaro‑
wy uchyla zaskarżoną decyzję w czę‑
ści dotyczącej następujących usług:
klasa 39 czarterowanie/wynajem
pojazdów lądowych, powietrznych
i wodnych; usługi transportowe;
pilotaż; pilotowanie podróżnych;
i umarza postępowanie w tej części;
utrzymuje zaskarżoną decyzję w po‑
zostałej części wykazu usług, tj.: klasa
39: organizacja podróży oraz wycie‑
czek turystycznych; usługi świadczo‑
ne przez przewodników turystycz‑
nych; zwiedzanie turystyczne; usługi
biur podróży i biur wycieczkowych;
usługi planowania podróży; usługi
rezerwacji biletów/miejsc na podró‑
że i wycieczki; usługi w zakresie za‑
pewniania informacji turystycznych
oraz dotyczących podróży; obsługa
bagaży pasażerów; obsługa na‑
ziemna pasażerów; tworzenie ofert
pakietowych na usługi turystyczne;
doradztwo w dziedzinie podróży
i eskortowanie podróżnych; klasa
41: organizacja imprez sportowych,
rekreacyjnych, rozrywkowych; or‑
ganizowanie i prowadzenie szkoleń,
warsztatów, treningów, seminariów,
konferencji, kongresów, sympozjów,
zjazdów, kongresów, konferencji
i imprez rozrywkowych; organizo‑
wanie wystaw związanych z kulturą,
turystyką lub edukacją; usługi w za‑
kresie edukacji i nauczania; organizo‑
wanie i prowadzenie kursów, szkoleń
edukacyjnych i rozrywkowych; publi‑
kowanie książek i materiałów dydak‑
tycznych; publikowanie książek i ma‑
teriałów dydaktycznych w formie
elektronicznej, nagrywanie materia‑
łów dydaktycznych; kursy językowe;
publikowanie tekstów innych niż
reklamowe; doradztwo w zakresie
edukacji lub kształcenia; usługi tre‑
nerskie w zakresie pomocy i kiero‑
wania rozwojem umiejętności oraz
kompetencji; produkcja i organizo‑
wanie festiwali teatralnych, imprez
rozrywkowych, artystycznych, edu‑
kacyjnych, sportowych lub rekreacyj‑
nych, wystaw, występów, koncertów,
imprez oraz pokazów związanych
z kulturą lub edukacją; organizowa‑
nie i prowadzenie konkursów, gier
losowych i loterii; organizowanie po‑
kazów mody, konkursów piękności;
organizowanie przyjęć, zabaw i fe‑
stynów; usługi oraz doradztwo w za‑
kresie edukacji i nauczania; usługi
artystów: teatralnych, muzycznych,
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filmowych; organizowanie imprez
kulturalnych promujących twórców
i różne dziedziny twórczości arty‑
stycznej, prowadzenie galerii arty‑
stycznych; działalność informacyjna
w zakresie twórczości artystycznej;
usługi tłumaczeniowe; publikacje
elektroniczne on-line; udostępnianie
publikacji elektronicznych on-line,
nie do pobierania z sieci komputero‑
wych; usługi wynajmowania obiek‑
tów sportowych, rozrywkowych,
kulturalnych, edukacyjnych i rekre‑
acyjnych; usługi studiów nagrań;
usługi studiów filmowych; produkcja
i reprodukcja filmów i nagrań dźwię‑
kowych oraz video, ich rozpowszech‑
nianie; postsynchronizacja, sporzą‑
dzanie napisów; usługi dystrybucji
biletów; usługi reporterskie; fotore‑
portaże; wynajmowanie modeli do
pozowania artystom; usługi publi‑
kowania fotoksiążek, zdjęć; wykony‑
wanie fotokopii; wizualna rejestracja
zdarzeń, imprez i uroczystości; usługi
biblioteki fotograficznej/filmowej;
usługi on-line biblioteki fotograficz‑
nej/filmowej; montaż programów
radiowych i telewizyjnych; wynajem
sprzętu do nurkowania rekreacyjne‑
go; 43: usługi agencji zakwaterowań
- hotele, pensjonaty; usługi domów
turystycznych; usługi moteli; zakwa‑
terowanie tymczasowe; rezerwacje
zakwaterowania
tymczasowego;
usługi zaopatrzenia w żywność i na‑
poje; usługi restauracji, kawiarni,
barów, kateringu, kafejek, samoob‑
sługowych restauracji oraz snack‑
-barów, catering żywności i napojów;
wynajem sal konferencyjnych; wy‑
pożyczanie mebli, bielizny stołowej
i zastawy stołowej; wypożyczanie
namiotów, konstrukcji przenośnych;
wynajem instalacji wykorzystywa‑
nych podczas spotkań, konferencji,
wystaw, spektakli, zjazdów, semina‑
riów, sympozjów i warsztatów szko‑
leniowych;
309 410 08/2018 2018 11 30 Sprostowano oczywistą omyłkę
w swojej decyzji z dnia 10.05.2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy
			
Powinno być: na rzecz POLSKIE WY‑
DAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Poznań, Polska.
309 738 09/2018 2018 11 22 Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 17.04.2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
Zgłaszającego
			
prawidłowo w decyzji powinno być:
TOMASZ MAĆKOWIAK PRZEDSIĘ‑
BIORSTWO PRODUKCYJNO HAN‑
DLOWO USŁUGOWE ANTOM BIS,
Szprotawa, Polska.
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309 750 09/2018 2018 11 30 Sprostowano oczywistą omyłkę w de‑
cyzji z dnia 17 kwietnia 2018 r. o udzie‑
leniu prawa ochronnego na znak
towarowy w części dotyczącej nazwy
zgłaszającego przedmiotowy znak:
			
prawidłowo powinno być: MIGAŁA
ROBERT ROBERT MIGAŁA ZAKŁAD
PRODUKCYJNO-HANDLOWY PRO‑
DHURT-BIS, Starachowice, Polska.
310 550 09/2018 2018 12 17 Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 05.06.2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
danych Zgłaszającego
311 869 11/2018 2018 12 14 Na podstawie art. 155 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.
zm.), w związku z art. 252 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wła‑
sności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 776) Urząd Patentowy RP zmie‑
nia swoją decyzję z dnia 21 czerwca
2018 r. o udzielenia prawa ochron‑
nego na znak towarowy w części
dotyczącej nazwy uprawnionego
			
powinno być: AVENIR MEDICAL PO‑
LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice, 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.
570198
CYBELEC
9
INFRANOR HOLDING S.A, Rue des Uttins 27CH-1401
YVERDON-LES-BAINS (CH)
2018 07 10
2018 08 13
2018 07 26
667753
MAGMA
1, 3, 5
Urania Agrochem GmbH, Heidenkampsweg 7720097
Hamburg (DE)
2017 12 01
2018 01 22
2018 01 04
980743
DEC
CFE: 27.01.01
7
DONGFANG ELECTRIC CORPORATION, No. 115, West 1 Section,1
Ring RoadChengduSichuan (CN)
2018 07 01
2018 08 13
2018 07 26
1030510
CARESE
1
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, SCHWARZWALDALLEE 215 CH4058 BASEL (CH)
2010 06 07
2010 09 13
2010 07 22
1046058
CARIX
CFE: 17.05.01
1, 2, 3, 21
KEMETYL HOLDING AB, RÖRVÄGEN 7 SE-136 25 HANINGE (SE)
2010 01 27
2010 10 11
2010 08 26
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1072121
SAINT TROPEZ
CFE: 27.05.01
18, 35
SAINT TROPEZ AF 1993 A/S, NDR. STRANDVEJ 119 H DK-3150
HELLEBAEK (DK)
2013 02 18
2013 05 27
2013 04 18

1389816

1124730
RSC
CFE: 26.04.09, 29.01.12
9
ZAO „RSC TECHNOLOGIES”, KUTUZOVSKIY PROSPEKT 36, STR. 23
RU-121170 MOSCOW (RU)
2012 06 14
2012 10 08
2012 08 23

CFE: 28.05.00		
33
Obshchestvo s ogranichennoy otvestvennostyu „Kremlin awards”,
ul. Ivana Babushkina, d. 17,korp. 2, podval, pom I, komn. 7RU117292 Moskva (RU)
2017 10 23
2018 03 12
2018 02 22

1127206
RUBIN
CFE: 04.02, 26.01, 27.05
1, 3, 4, 8, 9, 21, 22
DIRK ROSSMANN GMBH, ISERNHÄGENER STR. 16 30938
BURGWEDEL (DE)
2012 02 08
2012 11 05
2012 09 20

1391356
VIN-VETINNOVATIONS
3, 5
BIO-GATE AG, Neumeyerstr. 28-3490411 Nürnberg (DE)
2017 08 04
2018 03 19
2018 03 01

1191866
VIFON
CFE: 19.01.01, 26.01.01, 26.01.16
29, 30
CERIOTI HOLDING S.A., 23, rue AldringenL-1118 Luxembourg (LU)
2013 07 05
2014 03 31
2014 02 13
1218867
LUNA
16
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, Moosäckerstr. 390427
Nürnberg (DE)
2015 03 13
2015 05 11
2015 04 02
1222519
HYPERTAN
5
EGIS GYÓGYSZERGYÁR ZRT., KERESZTÚRI ÚT 30-38 H-1106
BUDAPEST (HU)
2014 08 06
2014 12 22
2014 11 13
1246685
apel
CFE: 27.05.24, 29.01.12
1, 16, 17
BETA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, KERESTECILER
SITESI, 14 BLOK, NO:32 IKITELLI, ISTANBUL (TR)
2014 10 20
2015 06 22
2015 05 14
1283946
NEXT2U
35, 42, 45
M. Olivier Heu, 25 rue Benjamin FranklinF-75116 Paris (FR)
2014 12 12
2016 02 29
2016 01 21
1289683 K

Engineering tomorrow.Together.
1, 4, 6, 7, 9,
11, 12, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Allee 145143 Essen (DE)
2015 06 19
2018 02 19
2018 02 01

1293468 K
120 % cashmere
CFE: 26.04.17
24, 25
Centoventipercento S.r.l., Via Durini, 15I-20122 Milano (IT)
2015 12 04
2018 06 25
2018 06 07
1294295
DO WHAT YOU LOVE
35
WeWork Companies Inc., 115 West 18th StreetNew York NY 10011 (US)
2018 06 15
2018 07 30
2018 07 12
1333203
RIKOR-COATING SOLUTIONS
CFE: 05.01.03, 26.02.01, 29.01.15
2
RIKOR-TINTAS E VERNIZES, LDA., ZONA INDUSTRIAL DE
CEDRIM,LOTES 23 E 24P-3740-023 SEVER DO VOUGA CEDRIM (PT)
2018 04 23
2018 07 23
2018 07 05
1334345
ColorMix
CFE: 19.01.04, 27.05.01, 29.01.15
DAW SE, Roßdörfer Str. 5064372 Ober-Ramstadt (DE)
2016 04 06
2017 03 27

2, 7, 16, 37
2017 03 09

1372667
URBAN TIGER
CFE: 27.05.01
9, 14, 16, 21, 28, 35
Ltd „BTC holding”, ul. Leningradskaya, vladenie 39, str. 6,zdanie 2,
pomeschenie OB02_11, KhimkiRU-141402 Moscow region (RU)
2017 08 08
2017 11 20
2017 11 02
1383482
CFE: 27.05.01

SKG
10

Guangdong SKG Investment Holdings Group Co., Ltd., 4th
Room, 4th Floor, No. 1 of Tianhe Road,Rongbian Committee,
Ronggui,Shunde District, Foshan CityGuangdong Province (CN)
2017 11 20
2018 01 22
2018 01 04

1398901
CFE: 24.17.21, 26.13.25
39
Qingdao Laoshan Scenery Tourism Development Company, No.
29, Meiling Road,Laoshan District,QingdaoShandong (CN)
2018 01 26
2018 05 14
2018 04 26
1398980
EAR ID
9
Nuheara IP Pty Ltd, U5, 28 John StNorthbridge WA 6003 (AU)
2018 05 08
2018 06 11
2018 05 24
1402678
HOTA
CFE: 27.05.01, 28.03.00
12
Yancheng City Hengtai Rubber Co., Ltd., No. 398, Qingfeng
West Road,Qingfeng Town,Jianhu County,Yancheng CityJiangsu
Province (CN)
2018 01 25
2018 06 11
2018 05 24
1402685
FireKirin
8, 11, 26
GUANGZHOU PHOENIX ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD., No.8,
HengLi North Road,Renhe Town,Baiyun DistrictGuangzhou (CN)
2018 01 26
2018 06 11
2018 05 24
1404368
Green Island
31
Rosen Tantau KG, Tornescher Weg 1325436 Uetersen (DE)
2018 04 24
2018 06 18
2018 05 31
1404390
ALBARUS
CFE: 26.01.02, 26.11.03, 26.13.25, 27.05.01
9
HORAU SIARHEI, ul. UIyanovskaya, 39-16220006 g. Minsk (BY)
2018 01 11
2018 06 18
2018 05 31
1405199
RUR
CFE: 14.07.09, 26.05.01, 27.03.15
7, 8, 9
Gao Xing, No. 82 Si Zhuang Cunflagpole Group,Nian Zhuang
Zhentown of PiZhouJiangsu (CN)
2017 12 11
2018 06 25
2018 06 07
1408101
DOUBLEB
CFE: 26.13.25, 27.05.10, 28.05.00
30, 35, 41, 43
”SDC ECOM” Limited Liability Company, 2-y Smolenskiy per., 1/4,
et. 5, pom. IV, komn. 4RU-121099 Moscow (RU)
2018 02 27
2018 07 09
2018 06 21
1409052
PUERTO VODKA
CFE: 25.01.17, 27.05.19, 29.01.15
33
BERLAT GRUPA, SIA, „Jaunkūlas”,ĀdažiLV-2164 ĀDAŽU
NOVADS (LV)
2018 03 22
2018 07 16
2018 06 28
1410128
Primalac
CFE: 05.03.13, 26.15.01, 27.05.03, 29.01.13
5, 29, 30
Pharmalys Laboratories SA, Siedereistrasse 9CH-6280
Hochdorf (CH)
2018 02 14
2018 07 16
2018 06 28
1410906
aplus Automotive Parts
CFE: 27.05.10, 29.01.13
12, 35
SSP OTOMOTIV SANAYI VE DIS TIC. A.S., KONYA ORG. SANAYI BOL.
Ihsandede Cd. No:7SelcukluKonya (TR)
2018 05 03
2018 08 13
2018 07 26

Nr 4/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1411201
EARTHCOLORS
9, 35, 40, 42
Archroma IP GmbH, Neuhofstrasse 11CH-4153 Reinach (CH)
2018 04 27
2018 07 23
2018 07 05
1412092
SmilePick
CFE: 24.17.20, 26.03.23, 27.05.08
3, 9, 16, 21
SERVEONE CO., LTD., 150, Magokjungang-ro,Gangseo-guSeoul
07789 (KR)
2018 02 20
2018 07 30
2018 07 12
1412115
BUCHERER
14, 35, 42
Bucherer AG, Langensandstrasse 27CH-6005 Luzern (CH)
2018 06 01
2018 07 30
2018 07 12
1412126
TRIJUMF
33
Vinarija Aleksandrović doo, Selo Vinča34310 Topola (RS)
2018 04 13
2018 07 30
2018 07 12
1412144
ÎLE BLANCHE
3, 4
Louis Vuitton Malletier, 2 rue du Pont-NeufF-75001 PARIS (FR)
2018 04 26
2018 07 30
2018 07 12
1412151
DEHORS IL NEIGE
3, 4
LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-NeufF-75001 Paris (FR)
2018 04 26
2018 07 30
2018 07 12
1412258
Fée-Moi DORER
3
Laboratoire Garancia, 10 avenue du Recteur PoincaréF-75016
PARIS (FR)
2018 04 09
2018 08 13
2018 07 26
1413752
CFE: 04.03.20, 26.04.05, 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 08 06
2018 07 19
1413776
STAR
CFE: 01.01.02, 27.05.08, 29.01.12
9, 28, 41
SGS Invest bvba, Romeinsesteenweg 592B-1853 GRIMBERGEN (BE)
2018 03 05
2018 08 06
2018 07 19
1413788
WiN
CFE: 24.15.01, 27.05.07
1
Dongying Yatong Petrochemical Co. Ltd., West of Gangxi
Road Two,North of Gangbei Road One,Dongying Port1,
DongyingShandong (CN)
2018 04 30
2018 08 06
2018 07 19
1413834
HUAYU
CFE: 01.13.15, 26.01.06, 27.05.17
7, 9, 11, 12
HUAYU Automotive Systems Company Limited, No. 489 Weihai
Road,Jingan DistrictShanghai (CN)
2017 11 27
2018 08 06
2018 07 19
1414189
weyep
CFE: 27.05.01
18
QINGDAO ZHENGWEI LIANCHENG TRADING CO., LTD, C76, No. 2,
Jiading Lu,Shibei Qu,Qingdao 266000 Shandong (CN)
2018 04 24
2018 08 13
2018 07 26
1414197
ALMA CERAMICA
CFE: 26.03.04, 29.01.15
19
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „PROFI”, ul.
Okruzhnaya, 1, EkaterinburgRU-620103 Sverdlovskaya oblast (RU)
2018 03 13
2018 08 13
2018 07 26
1414203
Neo smartpen
CFE: 26.03.23, 26.05.12, 26.11.25
9
neo.LAB convergence Co.,Ltd, 1501, 28, Digital-ro 30-gil,Gurogu,Seoul 08389 (KR)
2018 05 18
2018 08 13
2018 07 26
1414282
LAIYU
CFE: 27.05.01
1
Laizhou City Laiyu Chemical Co., Ltd., Chenggang Road
Zhuyou,Laizhou City,Yantai CityShandong Province (CN)
2018 04 24
2018 08 13
2018 07 26
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1414299
MILURIFEB
5
Egis Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38.H-1106 Budapest (HU)
2018 02 07
2018 08 13
2018 07 26
1414395
LFC method
9, 42
Wilco AG, Rigackerstrasse 11CH-5610 Wohlen (CH)
2018 04 09
2018 08 13
2018 07 26
1414429
X-Shield
7, 17
KHARKOV BEARING PLANT, PUBLIC JOINT STOCK COMPANY, bud.
3, prosp. FrunzeKharkiv 61089 (UA)
2018 05 14
2018 08 13
2018 07 26
1414442
CFE: 24.05.01, 26.11.01, 29.01.14
35, 36
Letyshops Ltd., Mill Mall Tower, 2nd Floor,Wickhams Cay 1,P.O. Box
4406, Road TownTortola (VG)
2017 12 26
2018 08 13
2018 07 26
1414480
VOLYA
CFE: 26.02.07, 29.01.13
6, 11, 37
Limited Liability Company „Volya”, Pereulok Severny, 8,
DubnaRU-141983 Moskovskaya Oblast (RU)
2018 04 12
2018 08 13
2018 07 26
1414502
fabregas
CFE: 27.05.09, 29.01.12
25, 35
SEZAİ ÜSTÜNDAĞ, M. Nesih Özmen Mah. Nar. Sok. No. 9Merter
Güngörenİstanbul (TR)
2018 04 27
2018 08 13
2018 07 26
1414925
ICYMI
38, 41
Autonomous nonprofit organization „TV-Novosti”, Borovaya
street, 3, korp. 1 RU-111020 Moscow (RU)
2018 03 19
2018 08 13
2018 07 26
1415293
ONLY LOVE
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
2018 06 06
2018 08 20
2018 08 02
1415300
Zadarma
CFE: 27.05.01
9, 35, 38, 42
”IP Telecom Bulgaria” LTD, 15B Han Krum, floor 2BG-8000
Bourgas (BG)
2018 05 14
2018 08 20
2018 08 02
1415325
AMATORE
33
CIELO E TERRA SPA, Via IV Novembre, 39I-36050 MONTORSO
VICENTINO (VI) (IT)
2018 05 10
2018 08 20
2018 08 02
1415355
SUSHIWOK
CFE: 11.03.07, 26.13.25, 27.05.24, 29.01.13
30, 35, 43
Limited Liability Company «TZNZ», Magnitogorskaya street, 51, lit.
E, 300,RU-195027 Saint-Petersburg (RU)
2018 04 02
2018 08 20
2018 08 02
1415359
BELUGA EPICURE
33
ROYAL-VOSTOK INVESTMENTS LIMITED, Arch. Makariou III, 206
Chrysalia Court, 5th floor CY-3030 Limassol (CY)
2018 04 28
2018 08 20
2018 08 02
1415360
SCPTM TECH BASED ON
CFE: 26.04.02
17, 19, 27
GEZOLAN AG, Werkstrasse 30CH-6252 Dagmersellen (CH)
2018 03 05
2018 08 20
2018 08 02
1415376
que mes rougeurs disparaissent
3
Laboratoire Garancia, 10 avenue du Recteur PoincaréF-75016
PARIS (FR)
2018 04 09
2018 08 20
2018 08 02
1415393
ALMA CERAMICA
CFE: 26.03.23, 29.01.15
19
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „PROFI”,
Okruzhnaya ul., 1, g. Ekaterinburg RU-620103 Sverdlovskaya
oblast (RU)
2018 03 13
2018 08 20
2018 08 02
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1415453
HippoSan
31
Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o., Npor. O. Bartoška 15CZ-344
01 Domažlice (CZ)
2018 02 02
2018 08 20
2018 08 02
1415466
Greenmade
CFE: 05.03.13, 27.05.01, 29.01.13
3
Rudakova Anna Anatolievna, ul. Proletarskaya, 6, kv. 64 RU440061 Penza (RU)
2018 04 16
2018 08 20
2018 08 02
1415483
CODE 11.59 BY AUDEMARS PIGUET
14
Audemars Piguet Holding SA, Route de France 16CH-1348 Le
Brassus (CH)
2018 04 27
2018 08 20
2018 08 02
1415554
SEVEN PLUS
3, 21
JIANGSU OPPEAL DAILY COSMETICS CORP., LTD., BaoNv Village,
Yangshou Town,Hanjiang District, Yangzhou CityJiangsu
Province (CN)
2018 04 24
2018 08 20
2018 08 02
1415627
CFE: 01.03.20, 26.01.03, 28.05.00, 29.01.12
30
”KONTI-RUS” JOINT STOCK COMPANY, 13, ul. ZolotaiaRU-305000
Kursk (RU)
2017 12 12
2018 08 20
2018 08 02
1415662
CFE: 28.03.00		
7
DONGYING JIUZHUO MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT
CO., LTD., ROOM 101, NO. 73 HUAIHE ROAD,DONGYING
DISTRICT,DONGYING CITY257091 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 02 05
2018 08 20
2018 08 02
1415688
intro
CFE: 27.05.01
18, 25, 35
QUANZHOU YUANMAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD, East
of 6th floor, Yucheng Base Office Building,Xunmei Keji Road, east
of the city,Fengze District, QuanzhouFujian (CN)
2018 04 16
2018 08 20
2018 08 02
1415709
CFE: 02.03.01, 05.03.11, 05.05.19
3, 5
Sunstar Joint Stock Company, No.92, Vinh Hung Street,Vinh Hung
Ward,Hoang Mai DistrictHanoi (VN)
2018 01 08
2018 08 20
2018 08 02
1415785
Hair JAZZ SHAMPOOING Shampoo
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 08 20
2018 08 02
1416130
PERFORMA technology solutions
CFE: 27.05.10, 29.01.12
9, 35
Moroz Oleh Ivanovych, vul. Zdolbunivska, 3, kv. 101Kyiv
02081 (UA)
2018 01 18
2018 08 20
2018 08 02
1416150
SILOCO
CFE: 27.05.17
6, 7, 8, 19, 36, 37, 42, 43
Siloco GmbH & Co. KG, Hermann-Wüsthof-Ring 921035
Hamburg (DE)
2018 03 20
2018 08 20
2018 08 02
1416179
KH
CFE: 26.01.02, 27.05.22
7
SHANDONG KANGHONG MACHINERY CO., LTD., The Intersection
of East of Xiankelai Roadand North of New York Road,Economic
Development Zone, Qingzhou City262500 Shandong Province (CN)
2018 03 19
2018 08 20
2018 08 02
1416188
Syneos Health
CFE: 24.17.08, 27.05.10
35, 41, 42, 44
INC Research, LLC, Suite 600,3201 Beechleaf CourtRaleigh NC
27604 (US)
2017 12 22
2018 08 20
2018 08 02
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1416209
Ketevan
CFE: 02.01.08, 05.13.25, 25.01.15
33
UAB „MV GROUP ASSET MANAGEMENT”, J. Jasinskio g. 16FLT03163 Vilnius (LT)
2018 04 03
2018 08 20
2018 08 02
135
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.
624875
HELEX
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2016 03 18
2016 08 01
2016 06 23
992200
real,-KIDS
CFE: 26.04.06, 26.04.18, 27.05.09, 29.01.15 16, 21, 28, 29, 30, 31, 32
MIP METRO GROUP INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG,
METRO-STRASSE 1 40235 DÜSSELDORF (DE)
2008 10 31
2009 04 14
2009 02 26
1029081
MIURA
36
DNCA FINANCE, 19 PLACE VENDÔME F-75001 PARIS (FR)
2010 04 20
2010 09 13
2010 07 22
1153625
DEXTER
6
GROUPE ADEO, 135 rue Sadi Carnot-CS 00001F-59790
RONCHIN (FR)
2013 10 21
2014 02 03
2013 12 26
1162477
sense core
CFE: 26.11.12, 27.05.01
9, 10, 42
SENSECORE AG, KREUZSTRASSE 26 CH-8008 ZÜRICH (CH)
2013 04 20
2013 08 05
2013 06 20
1233721
Creditbank S.A.L.
CFE: 09.01.10, 27.05.10, 28.01.00, 29.01.12
35, 36
CREDIBANK S.A.L., RAMBLA DE CATALUNYA, 120 E-08008
BARCELONA (ES)
2014 05 06
2015 03 16
2015 02 05
1304469
GUANTANAMERA
33
PEDRO RAMÓN LÓPEZ OLIVER, Calle Dulcinea, 12, 3º-3E-28020
Madrid (ES)
2016 03 16
2016 09 12
2016 08 04
1310132
COPPINI TERNI
CFE: 05.03.17, 05.07.19, 19.01.12, 25.01.15
29, 35
OLEIFICIO COPPINI ANGELO S.P.A., Strada di Recentino, 80I-05100
TERNI (TR) (IT)
2016 03 10
2016 10 24
2016 09 22
1318366
R
CFE: 26.04.18, 27.05.06
7, 12, 37
DAVON s.r.o., Šumperská 1353CZ-783 91 Uničov (CZ)
2015 12 01
2016 12 19
2016 11 10
1318381
Aprilla
CFE: 27.05.01, 29.01.12
8, 11
BMVA ELEKTRONİK SANAYI TİCARET ANONİM ŞIRKETİ, Gültepe
Mah. Türe Sok. No:2ISTANBUL (TR)
2016 02 09
2016 12 19
2016 11 10
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH
136
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lub
prawa ochronnego, numer patentu lub prawa ochronnego oraz
przyczynę i treść sprostowania.

(B1) 230412 Postanowiono sprostować błędy w treści opisu: na str.
2 w. 18 od góry jest “zazwyczaj obejmuje” powinno być “zazwyczaj
obejmują”; na str. 3 w. 28 od dołu jest “o korzystnie” powinno być
“a korzystnie”; na str. 8 w. 5 od dołu jest “jedną z wielu ścian” po‑
winno być “z jedną z wielu ścian”.

OPISY PATENTOWE

OPISY OCHRONNE WZORÓW UŻYTKOWYCH

(B1) 224526 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(Y1) 69800 Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 230026 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(Y1) 70159 Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować ze
względu na stwierdzone błędy drukarskie

(B1) 230370 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować
ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

(Y1) 70207 Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować ze
względu na stwierdzone błędy drukarskie

H. OGŁOSZENIA
137
OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Patenty
Poniższe zestawienia zawierają kolejno: kod rodzaju patentu,
numer patentu (prawa ochronnego), datę zgłoszenia, numer
i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym
ogłoszono o udzieleniu patentu, wysokość opłaty licencyjnej
(jeżeli uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia oraz tytuł
wynalazku oraz nazwisko i imię (nazwę) uprawnionego z adresem.
(B1) 228491
2014 04 11
04/2018
(-)
2019 02 21
Urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrzne‑
go, zwłaszcza wiatrakowca
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 228492
2014 04 11
04/2018
(-)
2019 02 21
Sposób skróconego startu i lądowania statku powietrznego,
zwłaszcza wiatrakowca
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 231813
2016 09 05
04/2019
(-)
2019 01 15
Sposób
otrzymywania
7-O-β-D-glukopiranozylo-5,4’dihydroksyflawonu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 231814
2016 09 30
04/2019
(-)
2019 01 15
1’-Palmitoilo-2’-(3,7,11-trimetylo-3-winylododeka-6,10-dienylo)sn-glicero-3’-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 231815
2016 09 30
04/2019
(-)
2019 01 15
1’-Palmitoilo-2’-[2-(2’’-butylideno-1’’,3’’,3’’-trimetylo)cykloheksylo]
acetylo-sn-glicero-3’-fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

TECHNOLOGICZNY

(B1) 231816
2016 09 30
04/2019
(-)
2019 01 15
1’-Palmitoilo-2’-(3,7-dimetylo-3-winylokta-6-enylo)-sn-glicero-3’fosfocholina oraz sposób jej otrzymywania
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) 231812
2016 12 01
04/2019
(10%) 2019 01 10
Sposób utleniania limonenu do 1,2-diolu limonenu oraz karwonu
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY

(B1) 231817
2017 01 02
04/2019
(-)
2019 01 15
Sposób wytwarzania chiralnego bicyklicznego laktonu (+)-(3aS,7a‑
R)-3a,4,7,7a-tetrahydro-2-benzofuran-1(3H)-onu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

(B1) 231811
2015 07 17
04/2019
Kabina lakiernicza z odzyskiem ciepła
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(10%)

2019 01 10
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(B1) 231818
2017 01 02
04/2019
(-)
Sposób wytwarzania 3-n-butyloftalidu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław

2019 01 15

(B1) 231819
2017 03 03
04/2019
(-)
Wahadło do odzyskiwania energii elektrycznej
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

2018 12 27

(B1) 231820
2018 07 09
04/2019
Urządzenie i sposób pomiaru prądu
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

2018 12 18

(-)

(B1) 231821
2015 09 08
04/2019
(-)
2018 11 21
Sposób tworzenia warstwy rekultywacyjnej, zwłaszcza na zwało‑
wisku skały płonnej
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin;
BIOENERGIA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Cisowa 11
20-703 Lublin
(B1) 231822
2017 12 14
04/2019
(-)
2019 02 04
Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych ukła‑
du izolacji ciekło-stałej transformatorów energetycznych
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin;
OBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Lotników 9
41-949 Piekary Śląskie
(B1) 231823
2017 12 14
04/2019
(-)
2019 02 04
Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych ukła‑
du izolacji ciekło-stałej transformatorów energetycznych
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin;
OBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Lotników 9
41-949 Piekary Śląskie
(B1) 231824
2017 12 14
04/2019
(-)
2019 02 04
Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych ukła‑
du izolacji ciekło-stałej izolatorów przepustowych
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin;
OBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Lotników 9
41-949 Piekary Śląskie
(B1) 231825
2017 12 14
04/2019
(-)
2019 02 04
Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych ukła‑
du izolacji ciekło-stałej transformatorów energetycznych
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin;
OBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Lotników 9
41-949 Piekary Śląskie
(B1) 231826
2017 12 14
04/2019
(-)
2019 02 04
Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych ukła‑

Nr 4/2019

du izolacji ciekło-stałej transformatorów energetycznych
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin;
OBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Lotników 9
41-949 Piekary Śląskie
(B1) 232005
2016 05 13
04/2019
(10%) 2019 02 12
Chiralna sól pirolidyniowa i sposób wytwarzania chiralnej soli pi‑
rolidyniowej
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232006
2016 05 13
04/2019
(10%)
2019 02 11
Chiralna sól pirolidyniowa i sposób wytwarzania chiralnej soli pi‑
rolidyniowej
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

138
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) 2004635
Podstawione związki enaminokarbonylowe
DPO.0553 2019 02 07
Bayer CropScience Aktiengesellschaft, MONHEIM, Niemcy
R-164/2018 2018 10 23
SIVANTO PRIME
2018.18
2018 02 23
SANIUM AL
(T3) 2444424
Ulepszone Nanociała TM do leczenia zaburzeń, w których
pośredniczy agregacja
DPO.0558 2019 02 22
Ablynx N.V., GHENT-ZWIJNAARDE, Belgia
EU/1/18/1305 2018 08 31 CABLIVI - KAPLACYZUMAB
(T3) 2727918
Związki i kompozycje jako inhibitory kinazy białkowej
DPO.0559 2019 03 11
Array Biopharma Inc., BOULDER, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/18/1315 2018 09 20 MEKTOVI – BINIMETYNIB
EU/1/18/1314 2018 09 20 BRAFTOVI - ENKORAFENIB
(T3) 2470526
Związki i kompozycje jako inhibitory kinazy białkowej
DPO.0560 2019 03 11
Array Biopharma Inc., BOULDER, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/18/1314 2018 09 20 BRAFTOVI - ENKORAFENIB
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(B1) 230179
N3 Alkilowane pochodne benzoimidazolu, kompozycja je
zawierająca oraz ich zastosowanie do wytwarzania leku
do leczenia zaburzeń hiperproliferacyjnych
DPO.0561 2019 03 11
ARRAY BIOPHARMA, INC., BOULDER, Stany Zjednoczone Ameryki
AstraZeneca AB, SÖDERTÄLJE, Szwecja
EU/1/18/1315 2018 09 20 MEKTOVI - BINIMETYNIB
(T3) 2379528
Inhibitory kinaz białkowych
DPO.0562 2019 03 12
Eli Lilly and Company, INDIANAPOLIS,
Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/18/1307 2018 09 27 VERZENIOS - ABEMACYKLIB
(T3) 2323972
C7-fluoro podstawione związki tetracyklinowe
DPO.0563 2019 03 19
Tetraphase Pharmaceuticals, Inc., WATERTOWN,
Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/18/1312 2018 09 20 XERAVA - ERAWACYKLINA

139
OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O PRZEDŁUŻENIE OBOWIĄZYWANIA DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu podstawowego i tytuł wynalazku, numer i datę złożenia
wniosku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę
pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek, numer
i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej na wprowadzenie
produktu na rynek oraz oznaczenie produktu opisanego w tym
zezwoleniu, datę złożenia wniosku o przedłużenie ochrony.
(B1) 211834
Związki 2-indolinonowe, kompozycja farmaceutyczna
je zawierająca oraz ich zastosowanie
DPO.0200 2012 06 12
SUGEN, INC., SAN FRANCISCO, Stany Zjednoczone Ameryki
PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, KALAMAZOO, Stany
Zjednoczone Ameryki
EU/1/06/347/001 DO 003 2006 07 19
SUTENT - SUNITYNIBU
2019 02 08

1327
140

SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego
sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA
ZNAKÓW TOWAROWYCH
1353167 w WUP 4/2018 został opublikowany znak międzynarodowy jest: 1353167 RU
Powinno być: 1353167 IRU
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