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OGŁOSZENIA O UDZIELONYCH PRAWACH
Cyfrowe kody identyfikujące (według normy WIPO ST. 9), które poprzedzają informacje o udzielonych patentach
oraz prawach ochronnych oznaczają:

(11)
(21)
(22)
(23)

–
–
–
–

(30) –
(41)
(51)
(54)
(61)
(62)
(68)
(72)
(73)

–
–
–
–
–
–
–
–

(76) –
(86) –
(87) –
(93) –
(94) –
(95) –
(97) –

numer patentu lub prawa ochronnego
numer zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
data zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego
data pierwszeństwa z wystawienia wynalazku lub wzoru użytkowego na wystawie i nazwa
wystawy
dane dotyczące pierwszeństwa konwencyjnego (numer zgłoszenia priorytetowego, data
wniesienia zgłoszenia priorytetowego, kod kraju)
data ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub wzoru użytkowego
symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
tytuł wynalazku lub wzoru użytkowego
numer patentu głównego
numer zgłoszenia macierzystego (pod którym dane zgłoszenie było ogłoszone)
numer patentu podstawowego dla dodatkowego prawa ochronnego
nazwisko i imię twórcy wynalazku lub wzoru użytkowego
nazwisko i imię lub nazwa uprawnionego z patentu lub prawa ochronnego oraz miejsce
zamieszkania lub siedziba i w nawiasie kod kraju
nazwisko i imię twórcy i jednocześnie uprawnionego z patentu lub prawa ochronnego oraz
miejsce zamieszkania lub siedziba i w nawiasie kod kraju
data i numer zgłoszenia międzynarodowego
data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego
numer i data pierwszego zezwolenia na wprowadzenie na rynek produktu objętego dodatkowym
prawem ochronnym oraz wskazanie organu, który zezwolenie wydał
data, od której powstaje i czas trwania dodatkowego prawa ochronnego
oznaczenie produktu opisanego w zezwoleniu na wprowadzenie na rynek produktu objętego
dodatkowym prawem ochronnym
data i numer publikacji patentu europejskiego

Przed cyfrowym kodem identyfikującym (11) lub przed numerem patentu lub prawa ochronnego umieszczone są
literowo-cyfrowe kody identyfikujące (kod rodzaju dokumentu), zgodnie z przyjętymi symbolami (wg normy WIPO ST. 16):

Patent			
Patent dodatkowy do patentu
Prawo ochronne
Tłumaczenie na język polski patentu europejskiego
Poprawione tłumaczenie patentu europejskiego
Zmienione po sprzeciwie tłumaczenie patentu europejskiego
Tłumaczenie patentu europejskiego ograniczonego przez uprawnionego
zgodnie z art. 105a Konwencji o patencie europejskim

–
–
–
–
–
–

(B1)
(B3)
(Y1)
(T3)
(T4)
(T5)

– (T6)
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UDZIELONE PATENTY
(od nr 232 031 do nr 232 290)
B1 (11) 232044
(41) 2017 03 27
(51) A01B 73/06 (2006.01)
A01D 78/10 (2006.01)
(21) 413995
(22) 2015 09 15
(72) STOLARSKI ANTONI, Białystok (PL); ROGOWSKI GRZEGORZ,
Białystok (PL)
(73) SAMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabłudów (PL)
(54) Maszyna rolnicza, zwłaszcza do przetrząsania siana
B1 (11) 232184
(41) 2018 06 04
(51) A01D 78/08 (2006.01)
A01D 78/10 (2006.01)
A01D 78/00 (2006.01)
(21) 421583
(22) 2017 05 12
(72) JOŃSKI JAN, Siedlce (PL); JOŃSKI MACIEJ, Dąbrowa (PL)
(73) JOŃSKI JAN, Siedlce (PL)
(54) Mechanizm hydraulicznego podnoszenia kół grabiących przetrząsaczo-zgrabiarki
B1 (11) 232045
(41) 2017 03 27
(51) A01D 78/10 (2006.01)
A01B 63/111 (2006.01)
(21) 413996
(22) 2015 09 15
(72) STOLARSKI ANTONI, Białystok (PL); ROGOWSKI GRZEGORZ,
Białystok (PL)
(73) SAMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabłudów (PL)
(54) Maszyna rolnicza, zwłaszcza do przetrząsania zielonki
B1 (11) 232066
(41) 2018 05 07
(51) A01G 24/20 (2018.01)
A01G 24/40 (2018.01)
A01G 24/44 (2018.01)
A01G 31/00 (2018.01)
A01G 24/35 (2018.01)
(21) 419261
(22) 2016 10 26
(72) FRYDRYSIAK MICHAŁ, Łódź (PL); FRYDRYSIAK EMILIA, Łódź (PL);
TĘSIOROWSKI ŁUKASZ, Zduńska Wola (PL)
(73) FRYDRYSIAK MICHAŁ, Łódź (PL); FRYDRYSIAK EMILIA, Łódź (PL)
(54) Mata do uprawy roślin i sposób jej wytwarzania
B1 (11) 232124
(41) 2015 05 11
(51) A01K 93/00 (2006.01)
(21) 405777
(22) 2013 10 27
(72) BURCZYŃSKI MARIUSZ, Dziekanów Leśny (PL)
(73) BURCZYŃSKI MARIUSZ AMAR, Dziekanów Leśny (PL)
(54) Spławik wędkarski do połowu zwłaszcza na wodach płynących
B1 (11) 232064
(51) A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
(21) 419095

(41) 2018 04 23
(22) 2016 10 13

(72) MILANOWSKI MAREK, Lublin (PL); SUBR ALAA KAMEL,
Lublin (PL); SAWA JÓZEF, Lublin (PL); PARAFINIUK STANISŁAW,
Motwica (PL); KOCIRA SŁAWOMIR, Lublin (PL); HUYGHEBAERT
BRUNO, Havelange (BE)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL);
WALLOON AGRICULTURAL RESEARCH CENTRE (CRA-W) W GEMBLOUX,
Gembloux (BE)
(54) Belka opryskowa opryskiwacza polowego
B1 (11) 232168
(41) 2017 08 28
(51) A01N 31/02 (2006.01)
A01N 35/02 (2006.01)
A01P 19/00 (2006.01)
A01P 23/00 (2006.01)
A01M 1/02 (2006.01)
(21) 416145
(22) 2016 02 16
(72) STASZEK DOROTA, Tarnowskie Góry (PL); RUDZIŃSKI
KRZYSZTOF, Warszawa (PL); ASZTEMBORSKA MONIKA,
Warszawa (PL); SZMIGIELSKI RAFAŁ, Warszawa (PL); WAWRZYNIAK
PIOTR, Budy Zaklasztorne (PL); SUKOVATA LIDIA, Pruszków (PL);
CIEŚLAK MAREK, Warszawa (PL); KOLK ANDRZEJ, Warszawa (PL);
RACZKO JERZY, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL); INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA,
Sękocin Stary (PL)
(54) Kompozycja wabiąca (samce) motyla barczatki sosnówki (Dendrolimus pini L.) i jej zastosowanie oraz środek (dyspenser) do uwalniania tej kompozycji
B1 (11) 232249
(41) 2018 10 08
(51) A01N 43/38 (2006.01)
A01N 59/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
(21) 421114
(22) 2017 03 31
(72) MALINOWSKA ELŻBIETA, Dąbrówka-Ług (PL); JANKOWSKI
KAZIMIERZ, Siedlce (PL); SOSNOWSKI JACEK, Biała Podlaska (PL);
WIŚNIEWSKA-KADŻAJAN BEATA, Siedlce (PL); TRUBA MILENA,
Dąbrówka Stany (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Środek dynamizujący wzrost i rozwój roślin
B1 (11) 232248
(41) 2018 10 08
(51) A01N 43/90 (2006.01)
A01N 45/00 (2006.01)
A01N 59/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
(21) 421113
(22) 2017 03 31
(72) JANKOWSKI KAZIMIERZ, Siedlce (PL); MALINOWSKA ELŻBIETA,
Dąbrówka-Ług (PL); SOSNOWSKI JACEK, Biała Podlaska (PL);
WIŚNIEWSKA-KADŻAJAN BEATA, Siedlce (PL); TRUBA MILENA,
Dąbrówka Stany (PL)
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(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY
W SIEDLCACH, Siedlce (PL)
(54) Kompleksowy środek hamujący wzrost i rozwój traw

(72) WOŁKOWICZ MAREK MICHAŁ, Bogoniowice (PL)
(73) WOŁKOWICZ MAREK MICHAŁ, Bogoniowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania napoju orzeźwiającego z serwatki

B1 (11) 232272
(41) 2017 01 30
(51) A01N 43/828 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
(21) 413298
(22) 2015 07 28
(72) ŚMIGLAK MARCIN, Poznań (PL); POSPIESZNY HENRYK,
Poznań (PL); KUKAWKA RAFAŁ, Poznań (PL); LEWANDOWSKI
PIOTR, Koszalin (PL); STOLARSKA OLGA, Poznań (PL); MACIEJEWSKI
HIERONIM, Poznań (PL)
(73) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Zastosowanie amidów 7-karboksybenzo[1,2,3]tiadiazolu jako
regulatora wzrostu roślin

B1 (11) 232209
(41) 2016 08 01
(51) A23G 3/46 (2006.01)
A23G 3/42 (2006.01)
A23L 33/00 (2016.01)
(21) 411060
(22) 2015 01 26
(72) KASICA IWONA, Warszawa (PL)
(73) KASICA IWONA, Warszawa (PL)
(54) Masa cukiernicza do produkcji słodyczy

B1 (11) 232072
(41) 2016 12 19
(51) A21D 8/00 (2006.01)
A23P 30/20 (2016.01)
A23P 30/30 (2016.01)
A21D 13/45 (2017.01)
A23L 7/117 (2016.01)
(21) 412651
(22) 2015 06 09
(72) WNĘTRZAK MARCIN, Roczyny (PL); WRONA PAULINA,
Bieńkówka (PL)
(73) EUROWAFEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zator (PL);
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania wafla orkiszowego
B1 (11) 232271
(41) 2018 01 29
(51) A21D 13/45 (2017.01)
A21D 13/066 (2017.01)
A21D 13/068 (2017.01)
A21D 2/36 (2006.01)
A21D 13/20 (2017.01)
(21) 417990
(22) 2016 07 17
(72) BORAWSKA MARIA HALINA, Białystok (PL); NALIWAJKO SYLWIA
KATARZYNA, Białystok (PL); MARKIEWICZ-ŻUKOWSKA RENATA,
Białystok (PL); MOSKWA JUSTYNA, Gdeszyn (PL); SOCHA KATARZYNA,
Białystok (PL); SOROCZYŃSKA JOLANTA, Białystok (PL); FLIS
AGNIESZKA, Nadarzyn (PL); FLIS MARIUSZ, Nadarzyn (PL)
(73) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów (PL)
(54) Wafel piekarniczy oraz sposób otrzymywania wafla piekarniczego
B1 (11) 232067
(41) 2018 05 21
(51) A23C 21/02 (2006.01)
A23C 21/04 (2006.01)
A23C 21/08 (2006.01)
A23L 2/84 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 419404
(22) 2016 11 10
(72) WOŁKOWICZ MAREK MICHAŁ, Bogoniowice (PL)
(73) WOŁKOWICZ MAREK MICHAŁ, Bogoniowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania napoju z serwatki i napój z serwatki
B1 (11) 232068
(51) A23C 21/02 (2006.01)
A23C 21/08 (2006.01)
A23L 2/84 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 419426

(41) 2018 05 21

(22) 2016 11 10

B1 (11) 232073
(41) 2017 01 02
(51) A23G 3/48 (2006.01)
A23L 29/256 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 19/00 (2016.01)
A61K 36/738 (2006.01)
(21) 412851
(22) 2015 06 24
(72) SKRĘTY JOANNA, Poznań (PL); GRAMZA-MICHAŁOWSKA
ANNA, Poznań (PL); KORCZAK JÓZEF, Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Deser i sposób wytwarzania deserów zawierających w swoim składzie funkcjonalne dodatki pochodzące z owoców róży pomarszczonej
B1 (11) 232182
(41) 2018 11 19
(51) A23K 10/28 (2016.01)
(21) 421524
(22) 2017 05 08
(72) GOMÓLIŃSKA MAGDALENA, Warszawa (PL); GRUSZCZYŃSKA
JOANNA, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Odżywka dla młodych gryzoni oraz sposób sporządzania odżywki dla młodych gryzoni
B1 (11) 232275
(41) 2016 07 18
(51) A23L 7/13 (2016.01)
A23L 33/20 (2016.01)
A23L 33/21 (2016.01)
(21) 414631
(22) 2015 10 31
(72) ŚWIERCZ DIOKLECJAN, Zabrodzie (PL)
(73) DIJO BAKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrodzie (PL)
(54) Sposób wytwarzania przekąsek kukurydzianych
B1 (11) 232215
(41) 2017 01 02
(51) A23L 13/60 (2016.01)
A23L 13/70 (2016.01)
A23L 13/40 (2016.01)
(21) 412809
(22) 2015 06 22
(72) ROWICKA MARZENA MARIA, Warszawa (PL)
(73) ROWICKA MARZENA MARIA, Warszawa (PL)
(54) Szynka w kremie i sposób jej wytwarzania
B1 (11) 232216
(41) 2017 01 02
(51) A23L 13/60 (2016.01)
A23L 13/70 (2016.01)
A23L 13/40 (2016.01)
A23B 4/044 (2006.01)
A23B 4/005 (2006.01)
(21) 412960
(22) 2015 06 30
(72) ROWICKA MARZENA MARIA, Warszawa (PL)
(73) ROWICKA MARZENA MARIA, Warszawa (PL)
(54) Kabanosy i sposób ich wytwarzania
B1 (11) 232173
(51) A23L 19/00 (2016.01)

(41) 2018 01 15
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A23L 3/01 (2006.01)
A23L 3/00 (2006.01)
A23B 7/01 (2006.01)
(21) 417917
(22) 2016 07 11
(72) KIBALCZYC WIKTOR, Dobra Wola (PL); MARSZAŁEK KRYSTIAN,
Warszawa (PL)
(73) KLM ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smykówko (PL)
(54) Sposób wytwarzania produktów owocowych przeznaczonych
do dalszego przetwórstwa
B1 (11) 232193
(41) 2016 04 25
(51) A23L 27/18 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
(21) 409783
(22) 2014 10 13
(72) ŁYCZKO LIDIA, Koszalin (PL); STARZYCKI MICHAŁ, Poznań (PL)
(73) ŁYCZKO LIDIA, Koszalin (PL); STARZYCKI MICHAŁ, Poznań (PL)
(54) Produkt spożywczy typu mieszanka przyprawowa, zwłaszcza
do tworzenia musztardy
B1 (11) 232127
(41) 2016 11 07
(51) A47C 1/034 (2006.01)
A47C 3/36 (2006.01)
A47C 7/50 (2006.01)
(21) 412118
(22) 2015 04 24
(72) KIERYŁŁO ANDRZEJ, Milanówek (PL); KIERYŁŁO MATEUSZ,
Milanówek (PL)
(73) KIERYŁŁO ANDRZEJ HUMAN PLUS SPÓŁKA CYWILNA,
Milanówek (PL); KIERYŁŁO MATEUSZ HUMAN PLUS SPÓŁKA
CYWILNA, Milanówek (PL)
(54) Przekształcalne krzesło dwufunkcyjne do siedzenia i klękosiadu
z liniowo zmienną głębokością siedziska
B1 (11) 232128
(41) 2017 01 16
(51) A47C 1/034 (2006.01)
(21) 413105
(22) 2015 07 13
(72) KIERYŁŁO ANDRZEJ, Milanówek (PL); KIERYŁŁO MATEUSZ,
Milanówek (PL)
(73) KIERYŁŁO ANDRZEJ, Milanówek (PL); KIERYŁŁO MATEUSZ,
Milanówek (PL)
(54) Krzesło dwufunkcyjne do siedzenia i klękosiadu
B1 (11) 232227
(41) 2017 04 10
(51) A47C 17/12 (2006.01)
A47C 7/54 (2006.01)
(21) 414241
(22) 2015 10 01
(72) NIEDŹWIEDŹ LESZEK, Łowęcin (PL)
(73) NIEDŹWIEDŹ HALINA ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY,
Zalasewo (PL)
(54) Fotel z rozkładanymi podłokietnikami
B1 (11) 232057
(41) 2017 09 11
(51) A47G 19/24 (2006.01)
(21) 416384
(22) 2016 03 03
(72) GRISHKO ANDREY, Tel Awiw (IL); NIFUSI SAY, Tel Awiw (IL)
(73) TRE PRODUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czerwonak (PL)
(54) Solniczka
B1 (11) 232218
(41) 2017 01 16
(51) A47G 25/40 (2006.01)
D06F 57/10 (2006.01)
(21) 412992
(22) 2015 07 02
(72) SZYMAŃSKA BEATA, Gdańsk (PL); SZYMAŃSKI JAROSŁAW,
Gdańsk (PL)
(73) SZYMAŃSKA BEATA STUDIO 1:1, Gdańsk (PL)
(54) Wieszak, zwłaszcza odzieżowy
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B1 (11) 232287
(41) 2019 01 02
(51) A47L 23/02 (2006.01)
A47L 23/22 (2006.01)
(21) 421995
(22) 2017 06 22
(72) TYSZCZUK KRZYSZTOF, Bydgoszcz (PL); ZYCH DANIEL,
Bydgoszcz (PL)
(73) UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO, Bydgoszcz (PL)
(54) Urządzenie do czyszczenia obuwia
B1 (11) 232194
(41) 2016 05 09
(51) A61B 5/04 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
(21) 409998
(22) 2014 10 31
(72) CZYŻEWSKI ANDRZEJ, Gdynia (PL); CICHOWSKI JANUSZ,
Gdańsk (PL); LECH MICHAŁ, Gdynia (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Układ do pomiaru i analizy percepcji czuciowej dłoni
B1 (11) 232268
(41) 2016 11 07
(51) A61B 5/103 (2006.01)
A61B 17/16 (2006.01)
G01N 9/00 (2006.01)
(21) 412231
(22) 2015 05 04
(72) CIUPIK LECHOSŁAW FRANCISZEK, Zielona Góra (PL);
KIERZKOWSKA AGNIESZKA, Zielona Góra (PL); JACYKOWSKI
WOJCIECH, Sulęcin (PL); SŁOŃSKI EDWARD, Sulechów (PL)
(73) LFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zielona Góra (PL)
(54) Przyrząd do badania kości
B1 (11) 232289
(41) 2018 09 24
(51) A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/72 (2006.01)
A61B 17/74 (2006.01)
A61B 17/76 (2006.01)
(21) 420955
(22) 2017 03 22
(72) BOROWSKI JÓZEF, Białystok (PL)
(73) MEDGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Księżyno (PL)
(54) Rekonstrukcyjny gwóźdź udowy do leczenia złamań w obrębie
szyjki kości udowej i krętarza większego
B1 (11) 232060
(41) 2018 01 29
(51) A61B 50/30 (2016.01)
A61B 50/00 (2016.01)
(21) 418099
(22) 2016 07 27
(72) WÓDKOWSKI ANDRZEJ, Łopuszno (PL)
(73) WÓDKOWSKA MARTA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
MARTA, Włoszczowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania pojemników jednorazowych
B1 (11) 232089
(41) 2018 12 03
(51) A61F 2/00 (2006.01)
A61F 2/26 (2006.01)
A61F 2/50 (2006.01)
A61F 2/68 (2006.01)
A61F 5/451 (2006.01)
A61F 5/453 (2006.01)
A61F 5/455 (2006.01)
(62) 418240
(21) 422554
(22) 2016 08 17
(72) KRUPA ROMAN, Przemyśl (PL)
(73) KRUPA ROMAN, Przemyśl (PL)
(54) Sztuczny zwieracz cewki moczowej
B1 (11) 232264
(51) A61K 8/73 (2006.01)
A61Q 19/10 (2006.01)

(41) 2014 10 13
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405987
(22) 2013 11 08
MAJKA ZBIGNIEW, Brzezówka (PL)
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
Zastosowanie skrobi rozpuszczalnej

B1 (11) 232230
(41) 2017 07 31
(51) A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 8/97 (2017.01)
A61Q 19/10 (2006.01)
A61Q 5/02 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
(21) 415951
(22) 2016 01 28
(72) SIKORA ELŻBIETA, Kraków (PL); OLSZAŃSKA MARTA, Kraków (PL);
OGONOWSKI JAN, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Kompozycja do mycia ciała i włosów
B1 (11) 232096
(41) 2015 01 05
(51) A61K 31/122 (2006.01)
A61K 31/357 (2006.01)
A61K 31/662 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
(21) 404485
(22) 2013 06 27
(72) BAŁCZEWSKI PIOTR, Łódź (PL); SZCZĘSNA DOROTA,
Wierzchy (PL); NAWROT BARBARA, Dąbrówka Wielka (PL); CIEŚLAK
MARCIN, Łódź (PL); KAŹMIERCZAK-BARAŃSKA JULIA, Łódź (PL)
(73) CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH
I MAKROMOLEKULARNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Łódź (PL)
(54) Zastosowanie medyczne 3-arylo podstawionych 1-indanonów
B1 (11) 232034
(41) 2015 03 16
(51) A61K 31/202 (2006.01)
A61K 31/593 (2006.01)
A61K 33/18 (2006.01)
A61K 33/26 (2006.01)
A61K 31/19 (2006.01)
A61P 15/06 (2006.01)
(21) 405262
(22) 2013 09 06
(72) WYPYCH JAROSŁAW, Warszawa (PL); PAKIEŁA-RAJTKOWSKA
ANETA, Warszawa (PL)
(73) MASPEX-GMW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice (PL)
(54) Kompozycja farmaceutyczna zawierająca kwas dokozaheksaenowy oraz jej zastosowanie
B1 (11) 232118
(41) 2017 05 08
(51) A61K 36/28 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
(21) 414618
(22) 2015 10 29
(72) KORGA AGNIESZKA, Łuszczów Drugi (PL); JÓZEFCZYK
ALEKSANDRA, Lublin (PL); ZGÓRKA GRAŻYNA, Lublin (PL); DUDKA
JAROSŁAW, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Zastosowanie medyczne ekstraktu z ziela Centaurea daghestanica (Lipsky) Wagenitz w leczeniu kardioprotekcyjnym
B1 (11) 232119
(41) 2017 05 08
(51) A61K 36/28 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
(21) 414619
(22) 2015 10 29
(72) KORGA AGNIESZKA, Łuszczów Drugi (PL); JÓZEFCZYK
ALEKSANDRA, Lublin (PL); ZGÓRKA GRAŻYNA, Lublin (PL); DUDKA
JAROSŁAW, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Zastosowanie medyczne ekstraktu z ziela Centaurea borysthenica Gruner w leczeniu kardioprotekcyjnym
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B1 (11) 232167
(41) 2017 08 16
(51) A61K 38/18 (2006.01)
(21) 416120
(22) 2016 02 12
(72) ŚMIETANA PRZEMYSŁAW, Szczecin (PL)
(73) UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, Szczecin (PL)
(54) Sadz do podchowu raków słodkowodnych w wodach stojących-SpR
B1 (11) 232117
(41) 2016 12 19
(51) A61L 27/02 (2006.01)
A61L 27/04 (2006.01)
A61L 27/14 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 413439
(22) 2015 08 06
(72) SOBCZAK-KUPIEC AGNIESZKA, Myślenice (PL); KIJKOWSKA
REGINA, Kraków (PL); MALINA DAGMARA, Kraków (PL);
TYLISZCZAK BOŻENA, Kęty (PL); BOGUCKI RAFAŁ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania chrząstki o właściwościach bakteriostatycznych i przeciwgrzybiczych
B1 (11) 232048
(41) 2017 05 22
(51) A61L 27/48 (2006.01)
A61L 27/58 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
(21) 414784
(22) 2015 11 13
(72) JABŁOŃSKI ROBERT, Boćki (PL); KROPIWNICKI JACEK,
Czarna Białostocka (PL); WOŁOSEWICZ JOANNA, Białystok (PL);
CHARKIEWICZ MICHAŁ, Lewickie (PL)
(73) CHM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lewickie (PL)
(54) Materiał do produkcji implantów, sposób wytwarzania materiału do produkcji implantów oraz zastosowanie materiału do produkcji
implantów
B1 (11) 232190
(41) 2015 02 16
(51) B01D 24/22 (2006.01)
B01D 24/42 (2006.01)
(21) 405059
(22) 2013 08 12
(72) WOWK JÓZEF, Leszno (PL)
(73) WOWK JÓZEF, Leszno (PL)
(54) Drenaż złożowych filtrów otwartych
B1 (11) 232161
(41) 2016 10 10
(51) B01D 53/52 (2006.01)
B01D 53/78 (2006.01)
(21) 411904
(22) 2015 04 07
(72) KONIECZNY RYSZARD, Drezdenko (PL); FEDKO MONIKA,
Poznań (PL); ALESZCZYK ŁUKASZ, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania biogazu rolniczego
B1 (11) 232144
(41) 2017 01 16
(51) B01F 5/06 (2006.01)
(21) 412933
(22) 2015 07 02
(72) PLUSKOTA DANIEL, Przecław (PL); MIESZAŁA ANNA,
Police (PL); PRZYBYŁ ALICJA, Szczecin (PL); KIELISZEK NATALIA,
Szczecin (PL); LECHOWSKA JOANNA, Stargard Szczeciński (PL);
KORDAS MARIAN, Góralice (PL); RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mieszalnik statyczny
B1 (11) 232145
(51) B01F 5/06 (2006.01)

(41) 2017 01 16
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(21) 412934
(22) 2015 07 02
(72) PLUSKOTA DANIEL, Przecław (PL); MIESZAŁA ANNA,
Police (PL); PRZYBYŁ ALICJA, Szczecin (PL); KIELISZEK NATALIA,
Szczecin (PL); LECHOWSKA JOANNA, Stargard Szczeciński (PL);
KORDAS MARIAN, Góralice (PL); RAKOCZY RAFAŁ, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Element mieszający
B1 (11) 232139
(41) 2015 04 27
(51) B01F 7/18 (2006.01)
(21) 405679
(22) 2013 10 18
(72) STORY GRZEGORZ, Nowogard (PL); KONOPACKI MACIEJ,
Szczecin (PL); KORDAS MARIAN, Góralice (PL); RAKOCZY RAFAŁ,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mieszadło, zwłaszcza do mieszania mediów o różnej gęstości
i lepkości
B1 (11) 232140
(41) 2015 04 27
(51) B01F 7/18 (2006.01)
(21) 405680
(22) 2013 10 18
(72) STORY GRZEGORZ, Nowogard (PL); KONOPACKI MACIEJ,
Szczecin (PL); KORDAS MARIAN, Góralice (PL); RAKOCZY RAFAŁ,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Mieszalnik, zwłaszcza do mieszania cieczy o różnej gęstości
i lepkości
B1 (11) 232037
(41) 2015 08 17
(51) B01F 13/08 (2006.01)
B01J 8/02 (2006.01)
(21) 407124
(22) 2014 02 10
(72) SZYMAŃSKA KATARZYNA, Rudniki (PL); JARZĘBSKI ANDRZEJ,
Zabrze (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób funkcjonalizacji powierzchni monolitów porowatych,
zwłaszcza krzemionkowych
B1 (11) 232217
(41) 2016 01 04
(51) B02C 4/42 (2006.01)
B02C 15/04 (2006.01)
F16H 1/22 (2006.01)
(21) 412791
(22) 2015 06 23
(30) 102014008966.5
2014 06 23
DE
(72) BOIGER PETER, Augsburg (DE); LINDER JOHANNES,
Augsburg (DE)
(73) RENK AKTIENGESELLSCHAFT, Augsburg (DE)
(54) Układ napędowy do pionowego młyna walcowego
B1 (11) 232205
(41) 2018 06 04
(51) B02C 18/34 (2006.01)
(21) 419566
(22) 2016 11 21
(72) OBŁASKI ANDRZEJ, Rzeszów (PL)
(73) BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL); BSH
Hausgeräte GmbH, Monachium (DE)
(54) Narzędzie do czyszczenia sitka
B1 (11) 232102
(51) B03C 3/88 (2006.01)
B65G 53/04 (2006.01)
B65G 53/54 (2006.01)
F16L 51/02 (2006.01)
(21) 419923

(41) 2018 07 02

(22) 2016 12 21
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(72) GAIK ARKADIUSZ, Radomsko (PL); MICHALSKI WOJCIECH,
Bełchatów (PL); JACHOWICZ ROMUALD, Jaworzno (PL)
(73) ENERGO-EKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL); ELMEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogowiec (PL)
(54) System odbioru popiołu lotnego z układu lejów pyłowych elektrofiltru bloku energetycznego
B1 (11) 232047
(41) 2017 03 27
(51) B07C 5/34 (2006.01)
G01N 23/00 (2006.01)
(21) 414163
(22) 2015 09 26
(72) KOŁACZ JACEK, Sosnowiec (PL)
(73) COMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Sposób analizy i separacji materiałów dla określenia ich składu
chemicznego
B1 (11) 232207
(41) 2018 01 03
(51) B09B 3/00 (2006.01)
C03C 1/00 (2006.01)
(21) 417743
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ADAM, Warszawa (PL); ŁOSIEWICZ ANDRZEJ, Warszawa (PL);
JAEGERMANN ZBIGNIEW, Warszawa (PL); DUCKA AGNIESZKA,
Piaseczno (PL)
(73) INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,
Warszawa (PL)
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Łódź (PL); BORECKI MARIUSZ, Gliwice (PL); WITTCHEN WACŁAW,
Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wyznaczania wartości parametrów promiennych niezbędnych do oszacowania zawartości FeO w żużlu stalowniczym
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(21) 418384
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części wirujących
B1 (11) 232112
(41) 2018 01 29
(51) B23D 71/08 (2006.01)
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Poznań (PL)
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Małkowo (PL)
(54) Sposób spawania rur metodą orbitalną z głowicą zamkniętą
i sprężysty pierścień do spawania rur metodą orbitalną z głowicą
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(73) ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC W BOLESŁAWCU
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(54) Sposób i urządzenie do odlewania wyrobów ceramicznych,
zwłaszcza garnków ceramicznych z zamknięciem wodnym lub wazonów ceramicznych
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(73) DRUKARNIA EMBE PRESS S.BEZDEK, M.MAMCZARZ SPÓŁKA
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(54) Sposób wytwarzania zadrukowanego opakowania foliowego
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(72) KONASZUK TADEUSZ, Wyczółki (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VIKKING KTS SPÓŁKA
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(54) Siedzisko sprężyny przystosowane do mocowania na korpusie
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KAWECKI ARTUR, Kraków (PL); KWAŚNIEWSKI PAWEŁ, Sułków (PL);
KIESIEWICZ GRZEGORZ, Kraków (PL); SMYRAK BEATA,
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ELIZA, Dobra (PL); NOWAK ANDRZEJ, Kraków (PL); GNIEŁCZYK
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(41) 2018 04 23
(51) B65D 75/34 (2006.01)
(21) 419102
(22) 2016 10 13
(72) RYBICKI GRZEGORZ, Bydgoszcz (PL)
(73) FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY FILOFARM,
Bydgoszcz (PL)
(54) Sposób wytwarzania dwuwarstwowych blistrów na lekarstwa
B1 (11) 232176
(41) 2018 05 21
(51) B65D 75/62 (2006.01)
(21) 419481
(22) 2016 11 17
(72) SZUSTA JAROSŁAW, Białystok (PL); MAGDALENO ROMAN
GABRIEL, Kleosin (PL); PACHWICEWICZ ARKADIUSZ, Białystok (PL);
KONOŃCZUK DAWID, Michałowo (PL); CHOROMAŃSKI KAZIMIERZ,
Białystok (PL)
(73) MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(54) Urządzenie i sposób cięcia rękawa folii na pojedyncze użytki
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B1 (11) 232155
(41) 2018 07 02
(51) B65D 90/06 (2006.01)
F25D 23/06 (2006.01)
(21) 419905
(22) 2016 12 20
(72) FILINA-DAWIDOWICZ LUDMIŁA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób zmniejszenia strat lub zysków ciepła sąsiadujących
chłodniczych kontenerów z ładunkiem umieszczonych na placu
składowym lub na statku i chłodniczy kontener
B1 (11) 232204
(41) 2016 05 23
(51) B65G 17/42 (2006.01)
B65G 23/06 (2006.01)
(21) 412266
(22) 2013 10 15
(30) 202012104211.8
2012 11 02
DE
(86) 2013 10 15
PCT/EP13/03096
(87) 2014 05 08
WO14/067618
(72) VOIGT ROBERT, Bochum (DE)
(73) CATERPILLAR GLOBAL MINING EUROPE GMBH, Lünen (DE)
(54) Stacja zwrotna przenośnika płytowego
B1 (11) 232132
(41) 2018 11 19
(51) B65G 53/34 (2006.01)
B65G 53/46 (2006.01)
(21) 421598
(22) 2017 05 15
(72) BEDNAREK BOGDAN, Sosnowiec (PL); JACHOWICZ ROMUALD,
Jaworzno (PL); PAJĄCZEK BOGUSŁAW, Katowice (PL); PŁATEK
IRENEUSZ, Będzin (PL); ŚLEBIODA WACŁAW, Katowice (PL)
(73) ENERGO-EKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Zamknięcie dzwonowe
B1 (11) 232084
(41) 2018 10 08
(51) B66C 6/00 (2006.01)
E04C 3/07 (2006.01)
B66C 17/00 (2006.01)
(21) 421065
(22) 2017 03 30
(72) GRZELIŃSKI DARIUSZ, Łódź (PL)
(73) BORGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk (PL)
(54) Sposób wytwarzania belki podsuwnicowej oraz belka podsuwnicowa
B1 (11) 232241
(41) 2018 04 23
(51) B66C 23/72 (2006.01)
B66C 23/78 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
(21) 419107
(22) 2016 10 13
(72) SECH PAWEŁ, Warszawa (PL); MIECZ MICHAŁ, Warszawa (PL);
GRYŻEWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) PIT-RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Podpora
B1 (11) 232088
(41) 2018 02 12
(51) B66F 11/04 (2006.01)
F16M 11/28 (2006.01)
(21) 422030
(22) 2017 06 27
(72) WARMUZEK PIOTR, Opole (PL); MOSOŃ TOMASZ, Łubniany (PL)
(73) MOVIEBIRD INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole (PL)
(54) Mechanizm napędowy wysięgnika teleskopowego
B1 (11) 232250
(41) 2018 10 08
(51) B67D 1/04 (2006.01)
(21) 421184
(22) 2017 04 04
(72) PRUS ANDRZEJ, Środa Wielkopolska (PL)
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(73) PRUS ANDRZEJ, Środa Wielkopolska (PL)
(54) Urządzenie do dystrybucji wody pitnej w procesie jej sprzedaży
B1 (11) 232153
(41) 2018 06 18
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B01D 71/68 (2006.01)
(21) 419843
(22) 2016 12 16
(72) MOZIA SYLWIA, Szczecin (PL); DAROWNA DOMINIKA,
Świnoujście (PL); MORAWSKI WALDEMAR ANTONI, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania membran polimerowych modyfikowanych nanorurkami tytanianowymi
B1 (11) 232154
(41) 2018 06 18
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B01D 71/68 (2006.01)
(21) 419844
(22) 2016 12 16
(72) MOZIA SYLWIA, Szczecin (PL); DAROWNA DOMINIKA,
Świnoujście (PL); MARKOWSKA-SZCZUPAK AGATA, Szczecin (PL);
MORAWSKI WALDEMAR ANTONI, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania membran polimerowych modyfikowanych nanorurkami tytanianowymi
B1 (11) 232158
(41) 2018 11 05
(51) C01B 32/21 (2017.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C09C 1/44 (2006.01)
C09D 7/40 (2018.01)
(62) 408185
(21) 425843
(22) 2014 05 12
(72) SPYCHAJ TADEUSZ, Szczecin (PL); KOWALCZYK KRZYSZTOF
KAROL, Szczecin (PL); KUGLER SZYMON, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Kompozycja polimerowa do podłoży metalowych, drewnianych
i z tworzyw sztucznych
B1 (11) 232195
(41) 2016 08 16
(51) C01B 33/18 (2006.01)
A62D 3/00 (2006.01)
B01D 39/06 (2006.01)
(21) 411243
(22) 2015 02 11
(72) MAKOWSKA KATARZYNA, Skoki (PL); LIPECKA SYLWIA,
Poznań (PL); URBANIAK WŁODZIMIERZ, Poznań (PL); PISZCZEK
KAZIMIERZ, Bydgoszcz (PL); SKÓRCZEWSKA KATARZYNA,
Mała Cerkwica (PL); LEWANDOWSKI KRZYSZTOF, Chełmno (PL)
(73) FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU, Poznań (PL); UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH
W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz (PL)
(54) Włókno krzemionkowe i sposób otrzymywania włókien krzemionkowych
B1 (11) 232136
(41) 2014 10 13
(51) C01G 23/047 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 403391
(22) 2013 04 02
(72) MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL); DOLAT
DIANA, Police (PL); MOZIA SYLWIA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania modyfikowanego rutylu
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B1 (11) 232137
(41) 2014 10 13
(51) C01G 23/047 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 403392
(22) 2013 04 02
(72) MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL); DOLAT
DIANA, Police (PL); MOZIA SYLWIA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania modyfikowanego rutylu
B1 (11) 232138
(41) 2014 10 13
(51) C01G 23/047 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
(21) 403394
(22) 2013 04 02
(72) MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL); DOLAT
DIANA, Police (PL); TRYBA BEATA, Szczecin (PL); MICHALKIEWICZ
BEATA, Szczecin (PL); PRZEPIÓRSKI JACEK, Bezrzecze (PL); MOZIA
SYLWIA, Szczecin (PL); LENDZION-BIELUŃ ZOFIA, Dołuje (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania modyfikowanego anatazu
B1 (11) 232143
(41) 2016 09 12
(51) C01G 23/047 (2006.01)
B01J 20/06 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
(21) 411452
(22) 2015 03 06
(72) MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL); KAPICAKOZAR JOANNA, Szczecin (PL); KUSIAK-NEJMAN EWELINA,
Szczecin (PL); NARKIEWICZ URSZULA, Szczecin (PL); WRÓBEL
RAFAŁ, Szczecin (PL); MICHALKIEWICZ BEATA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób modyfikacji ditlenku tytanu wykorzystywanego
do sorpcji CO2
B1 (11) 232146
(41) 2017 01 16
(51) C01G 23/047 (2006.01)
B01J 20/06 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
(21) 413082
(22) 2015 07 10
(72) MORAWSKI ANTONI WALDEMAR, Szczecin (PL); KAPICAKOZAR JOANNA, Szczecin (PL); PIRÓG EWA, Szczecin (PL);
NARKIEWICZ URSZULA, Szczecin (PL); WRÓBEL RAFAŁ, Szczecin (PL);
MICHALKIEWICZ BEATA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób modyfikacji ditlenku tytanu wykorzystywanego
do sorpcji CO2 z fazy gazowej
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B1 (11) 232188
(41) 2014 07 21
(51) C04B 18/24 (2006.01)
C04B 28/00 (2006.01)
C04B 26/02 (2006.01)
B27M 1/02 (2006.01)
B01F 3/12 (2006.01)
E04B 1/682 (2006.01)
(21) 402449
(22) 2013 01 16
(72) MAJEWSKI LESZEK TADEUSZ, Otrębusy (PL)
(73) MAJEWSKI LESZEK TADEUSZ, Otrębusy (PL)
(54) Sposób oraz urządzenie do wytwarzania izolacji termicznej i/
lub akustycznej
B1 (11) 232141
(41) 2015 08 03
(51) C04B 28/02 (2006.01)
C04B 22/06 (2006.01)
C04B 103/12 (2006.01)
C04B 103/22 (2006.01)
(21) 406935
(22) 2014 01 27
(72) JANUS MAGDALENA, Kurów (PL); MORAWSKI ANTONI
WALDEMAR, Szczecin (PL); KASZYŃSKA MARIA, Szczecin (PL);
BUBACZ KAMILA, Szczecin (PL); MIERZWA EDGAR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób modyfikacji czasu wiązania zapraw cementowych
B1 (11) 232054
(41) 2018 01 03
(51) C07C 11/28 (2006.01)
B01J 31/28 (2006.01)
C07D 233/04 (2006.01)
C07F 7/18 (2006.01)
(21) 417697
(22) 2016 06 24
(72) ŻAK PATRYCJA, Poznań (PL); PIETRASZUK CEZARY,
Poznań (PL); BOLT MAŁGORZATA, Rumia (PL); LORKOWSKI JAN,
Poznań (PL); BENKE GRZEGORZ, Gliwice (PL); LESZCZYŃSKA-SEJDA
KATARZYNA, Zabrze (PL); SŁODEK ANETA, Zawiercie (PL); ZYCH
DAWID, Tarnowskie Góry (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL); UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice
(PL); INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób otrzymywania (E)-1,4-dipodstawionych symetrycznych
1,3-enynów

B1 (11) 232109
(41) 2018 08 27
(51) C02F 11/00 (2006.01)
(21) 420621
(22) 2017 02 21
(72) GOŁĘBIEWSKI MARCIN, Warszawa (PL); NOWAKOWSKI
TOMASZ, Warszawa (PL); SLÓSARZ JAN, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do separacji odchodów bydła

B1 (11) 232147
(41) 2017 02 13
(51) C07C 29/48 (2006.01)
C07C 45/87 (2006.01)
C07D 301/12 (2006.01)
C07D 301/14 (2006.01)
B01J 23/28 (2006.01)
(21) 413464
(22) 2015 08 11
(72) WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Szczecin (PL); MICHALKIEWICZ
BEATA, Szczecin (PL); MAKUCH EDYTA, Czaplinek (PL); MŁODZIK
JACEK, Borowo (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób utleniania limonenu

B1 (11) 232234
(41) 2017 09 25
(51) C03C 1/02 (2006.01)
C03C 6/02 (2006.01)
C03B 1/00 (2006.01)
(21) 416591
(22) 2016 03 22
(72) WASYLAK JAN, Kraków (PL); KUCIŃSKI GRZEGORZ, Kraków (PL);
LISIECKI MAREK, Niepołomice (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób modyfikacji odpadowej stłuczki szklanej przeznaczonej
do wytapiania szkła

B1 (11) 232040
(41) 2016 02 01
(51) C07C 41/06 (2006.01)
C07C 69/66 (2006.01)
(21) 408949
(22) 2014 07 21
(72) MUSZYŃSKI MARCIN, Kędzierzyn-Koźle (PL); NOWICKI JANUSZ,
Kędzierzyn-Koźle (PL); ELIAS BERNARD,
Kędzierzyn-Koźle (PL); DZIEWIŃSKI EUZEBIUSZ, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób otrzymywania biodegradowalnych alkilofenoli
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B1 (11) 232283
(41) 2018 04 23
(51) C07C 50/12 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 419109
(22) 2016 10 13
(72) KAWIAK ANNA, Gdynia (PL); DOMACHOWSKA ANNA, Tczew (PL);
BOREK BARTŁOMIEJ, Łódź (PL); BŁASZCZYK ROMAN, Łódź (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Nowa pochodna naftochinonu i jej zastosowanie medyczne
B1 (11) 232273
(41) 2018 01 15
(51) C07C 67/08 (2006.01)
B01J 31/38 (2006.01)
(21) 417851
(22) 2016 07 05
(72) MOSIO-MOSIEWSKI JAN, Kędzierzyn-Koźle (PL); NOWICKI
JANUSZ, Kędzierzyn-Koźle (PL); STAŃCZYK DOROTA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); WOSZCZYŃSKI PIOTR, Opole (PL);
STEMPIŃSKI EDWARD, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL)
(54) Sposób otrzymywania estrów wyższych kwasów tłuszczowych
i trimetylolopropanu
B1 (11) 232269
(41) 2016 10 24
(51) C07C 333/16 (2006.01)
C07C 271/64 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 412315
(22) 2015 05 13
(72) WINIARSKI ŁUKASZ, Zielona Góra (PL); PSURSKI MATEUSZ,
Kutno (PL); RUDNICKA AGATA, Namysłów (PL); GRZYWA RENATA,
Wrocław (PL); OLEKSYSZYN JÓZEF, Siechnice (PL); WIETRZYK
JOANNA, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Pochodne merkapturowe diizotiocyjanianów sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie
B1 (11) 232191
(41) 2015 06 22
(51) C07C 337/06 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 406595
(22) 2013 12 19
(72) SIWEK AGATA, Łęczna (PL); STRZELCZYK ALEKSANDRA,
Łódź (PL); STĄCZEK PAWEŁ, Swędów (PL)
(73) UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin (PL);
UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź (PL)
(54) Pochodna 1-podstawionego 4-benzoilotiosemikarbazydu,
sposób jej otrzymywania, oraz jej zastosowanie
B1 (11) 232214
(41) 2016 04 11
(51) C07D 249/08 (2006.01)
C07D 213/04 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
A61K 31/4196 (2006.01)
A61K 31/44 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 409637
(22) 2014 09 29
(72) CIUNIK LESZEK, Wrocław (PL); DRABENT KRZYSZTOF,
Wrocław (PL); KWIECIEŃ ANNA, Wrocław (PL); SZPONAR
BOGUMIŁA, Wrocław (PL)
(73) PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Hemiaminale, sposób ich otrzymywania, kompozycja i środek
farmaceutyczny zawierający te związki oraz ich zastosowanie
B1 (11) 232036
(51) C07D 261/04 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)

(41) 2014 09 01
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(21) 402909
(22) 2013 02 26
(72) KROMPIEC STANISŁAW, Gliwice (PL); MALARZ JOANNA,
Bielsko-Biała (PL); FILAPEK MICHAŁ, Czechowice-Dziedzice (PL);
PALUCH MARIAN, Imielin (PL); PAWLUS SEBASTIAN, Czeladź (PL);
PIETRASZUK CEZARY, Poznań (PL); POWAŁA BEATA,
Mogilno (PL); ROGALSKI SZYMON, Murowana Goślina (PL);
MARCOL BEATA, Gaszowice (PL); PENKALA MATEUSZ,
Pszczyna (PL); KULA SŁAWOMIR, Sosnowiec (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania 3,4,5-tripodstawionych izoksazolin
B1 (11) 232151
(41) 2018 04 23
(51) C07D 295/08 (2006.01)
C07D 295/088 (2006.01)
(21) 419123
(22) 2016 10 17
(72) JANUS EWA, Goleniów (PL); GANO MARCIN, Leszno (PL);
SCHILF WOJCIECH, Warszawa (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Chiralne sole pirolidyniowe z fragmentem naturalnego terpenu
i sposób otrzymywania chiralnych soli pirolidyniowych z fragmentem naturalnego terpenu
B1 (11) 232152
(41) 2018 04 23
(51) C07D 295/08 (2006.01)
C07D 295/088 (2006.01)
(21) 419124
(22) 2016 10 17
(72) JANUS EWA, Goleniów (PL); GANO MARCIN, Leszno (PL);
SCHILF WOJCIECH, Warszawa (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Chiralna sól pirolidyniowa z fragmentem naturalnego terpenu
i sposób jej otrzymywania
B1 (11) 232284
(41) 2018 06 18
(51) C07D 405/04 (2006.01)
(21) 419740
(22) 2016 12 08
(72) KOSZYTKOWSKA-STAWIŃSKA MARIOLA, Dziechciniec (PL);
MIRONIUK-PUCHALSKA EWA, Dębe Wielkie (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania 5-fluoro-1-(tetrahydrofuran-2-ylo)pirymidyno-2,4(1H,3H)-dionu
B1 (11) 232148
(41) 2017 05 08
(51) C07D 407/12 (2006.01)
C08F 2/50 (2006.01)
C09D 7/63 (2018.01)
(21) 414639
(22) 2015 11 02
(72) KOWALCZYK KRZYSZTOF KAROL, Szczecin (PL); ORTYL
JOANNA, Złotniki (PL); KOWALCZYK AGNIESZKA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Fotoinicjator kationowy dwucentrowy, sposób otrzymywania fotoinicjatora kationowego dwucentrowego oraz kompozycja
powłokowa fotoutwardzalna zawierająca fotoinicjator kationowy
dwucentrowy
B1 (11) 232122
(41) 2018 03 12
(51) C07F 1/12 (2006.01)
C07D 403/14 (2006.01)
C07D 213/00 (2006.01)
C07D 249/20 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
(21) 418634
(22) 2016 09 09
(72) PAPROCKA RENATA, Bydgoszcz (PL); MODZELEWSKABANACHIEWICZ BOŻENA, Lublin (PL); NIEDZIELSKA DARIA, Lubicz (PL);
PAZDERSKI LESZEK, Toruń (PL); MAZUR LILIANA, Zarajec (PL)
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(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Kompleks złota(III), sposób jego wytwarzania oraz zastosowanie
B1 (11) 232233
(41) 2017 09 25
(51) C07F 7/30 (2006.01)
(21) 416587
(22) 2016 03 23
(72) ŻAK PATRYCJA, Poznań (PL); FRĄCKOWIAK DAWID,
Poznań (PL); GRZELAK MAGDALENA, Wałcz (PL); MARCINIEC
BOGDAN, Swarzędz (PL)
(73) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań (PL)
(54) Nienasycone pochodne (monowinylo)germasilseskwioksanów
klatkowych oraz sposób ich otrzymywania
B1 (11) 232242
(41) 2018 05 07
(51) C07F 11/00 (2006.01)
B01J 20/26 (2006.01)
B01D 53/02 (2006.01)
(21) 419295
(22) 2016 10 28
(72) LESZCZYŃSKI MICHAŁ, Zamość (PL); KORNOWICZ
ARKADIUSZ, Warszawa (PL); LEWIŃSKI JANUSZ, Józefów (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL); INSTYTUT
CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Polimery koordynacyjne oparte na jonach chromu (II) i sposób
wytwarzania polimerów koordynacyjnych opartych na jonach chromu (II)
B1 (11) 232192
(41) 2015 11 23
(51) C07K 14/46 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
(21) 408210
(22) 2014 05 15
(72) OTLEWSKI JACEK, Wrocław (PL); WEZNER-PTASIŃSKA
MAGDALENA, Wrocław (PL)
(73) PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Syntetyczna biblioteka białek opartych na sekwencji zmiennych
receptorów limfocytów minoga morskiego oraz białko wiążące marker nowotworowy S100A7
B1 (11) 232126
(41) 2016 03 14
(51) C08F 32/06 (2006.01)
C08F 132/06 (2006.01)
C08F 301/00 (2006.01)
C08F 2/58 (2006.01)
C07F 15/04 (2006.01)
H01M 4/36 (2006.01)
(21) 409326
(22) 2014 08 29
(72) ŁĘPICKA KAMILA, Gdańsk (PL); PIĘTA PIOTR, Warszawa (PL);
BOROWICZ PAWEŁ, Warszawa (PL); SHKURENKO ALEKSANDER,
Warszawa (PL); STOBIŃSKI LESZEK, Warszawa (PL); KUTNER
WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Po li m e r
p o li[m e z o - N , N ’- b is(s a li c y li d e n o) -2, 3 butanodiaminonikiel(II)], sposób jego wytwarzania oraz jego zastosowanie jako składnika kompozytu węglowego służącego jako
materiał do budowy elektrod superkondensatora
B1 (11) 232172
(41) 2017 12 18
(51) C08F 255/02 (2006.01)
C01B 32/182 (2017.01)
(21) 417514
(22) 2016 06 10
(72) KULA PIOTR, Łódź (PL); KACZMAREK ŁUKASZ, Łódź (PL);
WARGA TOMASZ, Łódź (PL); KACZOROWSKI WITOLD, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób wytwarzania nośnika grafenu na podłożu polimerowym
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B1 (11) 232131
(41) 2018 07 02
(51) C08G 63/64 (2006.01)
A61K 47/34 (2017.01)
A61L 27/54 (2006.01)
A61L 31/06 (2006.01)
(21) 420020
(22) 2016 12 29
(72) JELONEK KATARZYNA, Częstochowa (PL); JAWORSKA
JOANNA, Mikołów (PL); PASTUSIAK MAŁGORZATA, Zabrze (PL);
DOBRZYŃSKI PIOTR, Zabrze (PL); KASPERCZYK JANUSZ,
Katowice (PL); SOBOTA MICHAŁ, Częstochowa (PL); MILEWSKI
KRZYSZTOF, Katowice (PL); BUSZMAN PAWEŁ, Katowice (PL);
BUSZMAN PIOTR, Katowice (PL)
(73) CENTRUM MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Zabrze (PL); AMERICAN HEART OF
POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Ustroń (PL)
(54) Sposób wytwarzania układu kopolimer-paklitaksel, przeznaczonego do pokrywania polimerowych stentów naczyniowych i zastosowanie układu kopolimer-paklitaksel do wytwarzania powłoki
o kontrolowanej kinetyce uwalniania paklitakselu na polimerowych
stentach naczyniowych
B1 (11) 232236
(41) 2018 01 03
(51) C08J 5/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08K 13/02 (2006.01)
B29C 70/12 (2006.01)
B29C 48/395 (2019.01)
(21) 417722
(22) 2016 06 25
(72) WESOŁOWSKI LESZEK, Żnin (PL); CHMARZYŃSKI MAREK,
Zielonczyn (PL)
(73) INTEMO SPÓŁKA AKCYJNA, Piotrków Kujawski (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytu polimerowego zawierającego
napełniacz lignino-celulozowy
B1 (11) 232222
(41) 2017 02 13
(51) C08J 9/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
B29C 67/20 (2006.01)
(21) 413442
(22) 2015 08 06
(72) PROCIAK ALEKSANDER, Kraków (PL); MICHAŁOWSKI
SŁAWOMIR, Bochnia (PL); STERZYŃSKI JACEK, Poznań (PL);
ANDRZEJEWSKI JACEK, Rakoniewice (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Sposób otrzymywania porowatego polipropylenu o wysokiej
gęstości pozornej
B1 (11) 232051
(41) 2017 11 20
(51) C08L 23/06 (2006.01)
C08K 13/04 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
(21) 417189
(22) 2016 05 13
(72) SAŁASIŃSKA KAMILA MARIA, Piaseczno (PL); ZATORSKI
WOJCIECH, Warszawa (PL); MACIEJEWSKI TADEUSZ KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); CELIŃSKI MACIEJ ADRIAN, Skarżysko-Kamienna (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY-PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Polietylen, zwłaszcza wysokiej gęstości, o zmniejszonej palności
i dymotwórczości
B1 (11) 232240
(41) 2018 03 12
(51) C08L 23/12 (2006.01)
C08K 13/06 (2006.01)
(21) 418493
(22) 2016 08 30
(72) BRAŃKA MIROSŁAW, Wierzbięcin (PL); SIONKOWSKI PIOTR,
Bydgoszcz (PL); ROMANOWSKI MARCIN, Gliwice (PL); SZPILSKA
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KATARZYNA, Opole (PL); PIETRUSZKA ANNA, Chmielowice (PL);
GRITTNER JOLANTA, Ujazd (PL); KRASUSKA AGATA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); KUDŁA STANISŁAW, Kędzierzyn-Koźle (PL)
(73) INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA,
Kędzierzyn-Koźle (PL); BRANQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Redzikowo (PL)
(54) Kompozyty na bazie polipropylenu
B1 (11) 232106
(41) 2018 07 30
(51) C08L 63/00 (2006.01)
C08J 5/04 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 7/06 (2006.01)
H01B 1/12 (2006.01)
(21) 420282
(22) 2017 01 23
(72) KATUNIN ANDRIY, Gliwice (PL); KRUKIEWICZ KATARZYNA,
Gliwice (PL); TURCZYN ROMAN, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Organiczny kompozyt przewodzący, zwłaszcza do ochrony
odgromowej elementów statków powietrznych i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 232105
(41) 2018 07 30
(51) C09D 103/00 (2006.01)
C09D 105/00 (2006.01)
B27K 5/02 (2006.01)
C07H 3/02 (2006.01)
C12P 7/06 (2006.01)
C07C 31/08 (2006.01)
(21) 420236
(22) 2017 01 18
(72) ZIELONKA ROMAN, Poznań (PL); JAROSŁAWSKI LESZEK,
Poznań (PL); GUMIENNA MAŁGORZATA, Poznań (PL); SZWENGIEL
ARTUR, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNOSPOŻYWCZEGO IM. PROF. WACŁAWA DĄBROWSKIEGO,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania bejcy spożywczej do drewna
B1 (11) 232086
(41) 2017 09 25
(51) C09K 8/08 (2006.01)
C09K 8/12 (2006.01)
(21) 421254
(22) 2017 04 10
(72) WYSOCKI SŁAWOMIR, Kraków (PL); MACUDA JAN, Kraków (PL);
GACZOŁ MAGDALENA, Opole (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Płuczka do wierceń hydrogeologicznych
B1 (11) 232213
(41) 2017 01 30
(51) C10G 15/08 (2006.01)
(21) 413165
(22) 2015 07 16
(72) BUCZKOWSKI ROMAN, Grębocin (PL); WAJGERT ZENON,
Toruń (PL); ZAŁUSKA MAREK, Troszyn (PL); PAWELCZYK JANUSZ,
Dzbenin (PL); WÓJCIK SŁAWOMIR, Ostrołęka (PL)
(73) BUCZKOWSKI ROMAN, Grębocin (PL); WAJGERT ZENON,
Toruń (PL); ZAŁUSKA MAREK, Troszyn (PL); PAWELCZYK JANUSZ,
Dzbenin (PL); WÓJCIK SŁAWOMIR, Ostrołęka (PL)
(54) Sposób utylizacji termoplastycznych tworzyw sztucznych
i urządzenie do realizacji tego sposobu
B1 (11) 232042
(41) 2016 06 06
(51) C10L 5/04 (2006.01)
C10L 5/42 (2006.01)
(21) 413281
(22) 2015 07 27
(72) KĄDZIEL JACEK, Mechnice (PL); DUCZKOWSKA-KĄDZIEL
ANNA, Mechnice (PL); JUNGA ROBERT, Kotórz Mały (PL); TAŃCZUK
MARIUSZ, Opole (PL)

Nr 5/2019

(73) KĄDZIEL JACEK, Mechnice (PL)
(54) Sposób wytwarzania paliwa stałego z biomasy pochodzącej
z pomiotu kurzego
B1 (11) 232189
(41) 2015 01 19
(51) C10L 5/08 (2006.01)
B30B 11/00 (2006.01)
C10L 5/44 (2006.01)
A23K 10/30 (2016.01)
(21) 404576
(22) 2013 07 08
(72) PARGIEŁA STANISŁAW, Szabelnia (PL); PASTURCZAK
GRZEGORZ, Końskie (PL)
(73) ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Stąporków (PL)
(54) Sposób otrzymywania peletu opałowego lub paszowego z surowców biodegradowalnych oraz linia technologiczna do realizacji
tego sposobu
B1 (11) 232046
(41) 2017 03 27
(51) C11D 7/26 (2006.01)
C11D 7/52 (2006.01)
C11D 10/02 (2006.01)
(21) 414099
(22) 2015 09 22
(72) MACIEJEWSKI HIERONIM, Poznań (PL); KARASIEWICZ
JOANNA, Komorniki (PL); DUTKIEWICZ MICHAŁ, Poznań (PL)
(73) DESTYLACJE POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oborniki (PL)
(54) Preparat do mycia powierzchni szklanych i ceramicznych
B1 (11) 232150
(41) 2018 02 12
(51) C12G 1/00 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
A01N 55/10 (2006.01)
(21) 418179
(22) 2016 08 03
(72) CENDROWSKI KRZYSZTOF, Szczecin (PL); MIJOWSKA EWA,
Szczecin (PL); MIJOWSKA KAMILA, Szczecin (PL); OCHMIAN
IRENEUSZ, Szczecin (PL); ZIELIŃSKA BEATA, Kliniska Wielkie (PL);
GRYGORCEWICZ BARTŁOMIEJ, Stargard (PL); NAWROTEK PAWEŁ,
Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób ograniczania żywotności bakterii Oenococcus oeni
B1 (11) 232200
(41) 2015 06 22
(51) C12M 1/107 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
(21) 406470
(22) 2013 12 11
(72) ROMANIUK WACŁAW, Warszawa (PL); ŁOCHOWSKI BOGDAN,
Warszawa (PL); BISKUPSKA KATARZYNA, Kielce (PL); OTROSHKO
SERGIEJ ALEKSEJEWITZ, Moskwa (RU)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Stanowisko badawcze do produkcji biogazu
B1 (11) 232199
(41) 2017 02 27
(51) C12N 15/82 (2006.01)
A01H 6/00 (2018.01)
(21) 413601
(22) 2015 08 20
(72) KARPIŃSKI STANISŁAW, Poznań (PL); SZECHYŃSKA-HEBDA
MAGDALENA, Kraków (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania topoli transgenicznych i topola transgeniczna
B1 (11) 232165
(51) C12N 15/85 (2006.01)
C12N 15/67 (2006.01)

(41) 2017 06 19
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(21) 415205
(22) 2015 12 10
(72) PIEKAROWICZ KATARZYNA, Wrocław (PL); RZEPECKI
RYSZARD, Wrocław (PL)
(73) PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Mięśniowo specyficzny hybrydowy promotor modułowy
B1 (11) 232260
(41) 2016 03 14
(51) C12N 15/117 (2010.01)
A61K 39/00 (2006.01)
C07H 21/00 (2006.01)
(62) 375398
(21) 414814
(22) 2003 08 19
(30) 60/404,479
2002 08 19
US
60/404,820
2002 08 19
US
60/429,701
2002 11 27
US
60/447,377
2003 02 14
US
(86) 2003 08 19
PCT/US03/25935
(87) 2004 02 26
WO04/016805
(72) KRIEG ARTHUR M., Wellesley (US); SAMULOWITZ ULRIKE,
Langenfeld (DE); VOLLMER JOERG, Duesseldorf (DE); UHLMANN
EUGEN, Glaushuetten (DE); JURK MARION, Dornagel (DE); LIPFORD
GRAYSON, Watertown (US); RANKIN ROBERT, Hemmen (NL)
(73) COLEY PHARMACEUTICAL GROUP, INC., New York (US); COLEY
PHARMACEUTICAL GMBH, Duesseldorf (DE)
(54) Immunostymulujący oligonukleotyd i kompozycja takiego oligonukleotydu
B1 (11) 232187
(41) 2011 12 19
(51) C12P 19/04 (2006.01)
C08B 37/00 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
(21) 391475
(22) 2010 06 11
(72) ŁUKASIEWICZ JOLANTA, Wrocław (PL); ŚWIERZKO ANNA,
Łódź (PL); CEDZYŃSKI MACIEJ, Łódź (PL); ŁUGOWSKI CZESŁAW,
Wrocław (PL); MACIEJEWSKA ANNA, Świebodzice (PL); JACHYMEK
WOJCIECH, Wrocław (PL); NIEDZIELA TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM.
LUDWIKA HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Wrocław (PL);
INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Łódź (PL)
(54) Polisacharyd oraz jego pochodne posiadające powinowactwo
do fikoliny-3, sposób ich otrzymywania i zastosowania
B1 (11) 232177
(41) 2018 07 30
(51) C12P 19/04 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
(21) 420212
(22) 2017 01 16
(72) BZDUCHA-WRÓBEL ANNA, Warszawa (PL); BŁAŻEJAK
STANISŁAW, Łomianki (PL); POBIEGA KATARZYNA, Warszawa (PL);
KIELISZEK MAREK, Łęczna (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania preparatu β(1,3)/(1,6)-glukanów drożdży
B1 (11) 232043
(41) 2017 02 13
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
(21) 413388
(22) 2015 08 03
(72) BOROŃ PIOTR, Czernichów (PL); SALETNIK PAWEŁ, Krosno (PL);
KAFEL TOMASZ, Krosno (PL)
(73) PANMAR CZEKAŃSKA SZMYD SPÓŁKA JAWNA, Krosno (PL)
(54) Sposób wykrywania Paecilomyces variotii
B1 (11) 232070
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)

(41) 2018 05 21

1343

(21) 419483
(22) 2016 11 17
(72) KUZDRALIŃSKI ADAM, Lublin (PL); KOT ANNA,
Zwiartówek Kolonia (PL); SZCZERBA HUBERT, Świdnik (PL); NOWAK
MICHAŁ, Kalinówka (PL); MUZYKA PAWEŁ, Lublin (PL); LECHOWSKI
MICHAŁ, Leżajsk (PL); OSTROWSKA AGNIESZKA, Lublin (PL);
MUSZYŃSKA MARTA, Lublin (PL); TARGOŃSKI ZDZISŁAW, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia striiformis oraz sposób jego wykrywania
B1 (11) 232090
(41) 2018 05 21
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 419484
(22) 2016 11 17
(72) KUZDRALIŃSKI ADAM, Lublin (PL); KOT ANNA,
Zwiartówek Kolonia (PL); SZCZERBA HUBERT, Świdnik (PL); NOWAK
MICHAŁ, Kalinówka (PL); MUZYKA PAWEŁ, Lublin (PL); LECHOWSKI
MICHAŁ, Leżajsk (PL); OSTROWSKA AGNIESZKA, Lublin (PL);
MUSZYŃSKA MARTA, Lublin (PL); TARGOŃSKI ZDZISŁAW, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia striiformis oraz sposób jego wykrywania
B1 (11) 232091
(41) 2018 05 21
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 419485
(22) 2016 11 17
(72) KUZDRALIŃSKI ADAM, Lublin (PL); KOT ANNA,
Zwiartówek Kolonia (PL); SZCZERBA HUBERT, Świdnik (PL); NOWAK
MICHAŁ, Kalinówka (PL); MUZYKA PAWEŁ, Lublin (PL); LECHOWSKI
MICHAŁ, Leżajsk (PL); OSTROWSKA AGNIESZKA, Lublin (PL);
MUSZYŃSKA MARTA, Lublin (PL); TARGOŃSKI ZDZISŁAW, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia recondita oraz sposób jego wykrywania
B1 (11) 232092
(41) 2018 05 21
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 419486
(22) 2016 11 17
(72) KUZDRALIŃSKI ADAM, Lublin (PL); KOT ANNA,
Zwiartówek Kolonia (PL); SZCZERBA HUBERT, Świdnik (PL); NOWAK
MICHAŁ, Kalinówka (PL); MUZYKA PAWEŁ, Lublin (PL); LECHOWSKI
MICHAŁ, Leżajsk (PL); OSTROWSKA AGNIESZKA, Lublin (PL);
MUSZYŃSKA MARTA, Lublin (PL); TARGOŃSKI ZDZISŁAW, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia recondita oraz sposób jego wykrywania
B1 (11) 232093
(41) 2018 05 21
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 419487
(22) 2016 11 17
(72) KUZDRALIŃSKI ADAM, Lublin (PL); KOT ANNA,
Zwiartówek Kolonia (PL); SZCZERBA HUBERT, Świdnik (PL); NOWAK
MICHAŁ, Kalinówka (PL); MUZYKA PAWEŁ, Lublin (PL); LECHOWSKI
MICHAŁ, Leżajsk (PL); OSTROWSKA AGNIESZKA, Lublin (PL);
MUSZYŃSKA MARTA, Lublin (PL); TARGOŃSKI ZDZISŁAW, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia recondita oraz sposób jego wykrywania
B1 (11) 232094
(41) 2018 05 21
(51) C12Q 1/6895 (2018.01)
(21) 419494
(22) 2016 11 17
(72) KUZDRALIŃSKI ADAM, Lublin (PL); KOT ANNA,
Zwiartówek Kolonia (PL); SZCZERBA HUBERT, Świdnik (PL); NOWAK
MICHAŁ, Kalinówka (PL); MUZYKA PAWEŁ, Lublin (PL); LECHOWSKI
MICHAŁ, Leżajsk (PL); OSTROWSKA AGNIESZKA, Lublin (PL);
MUSZYŃSKA MARTA, Lublin (PL); TARGOŃSKI ZDZISŁAW, Lublin (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia striiformis oraz sposób jego wykrywania
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B1 (11) 232186
(41) 2016 08 01
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(41) 2018 11 19
(51) F03D 13/10 (2016.01)
F03D 13/25 (2016.01)
B63B 35/00 (2006.01)
E02B 17/02 (2006.01)
E02B 17/04 (2006.01)
(21) 421569
(22) 2017 05 11
(72) DYMARSKI CZESŁAW, Gdańsk (PL); DYMARSKI PAWEŁ,
Gdańsk (PL); ŻYWICKI JĘDRZEJ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie centrujące do instalowania w morzu konstrukcji
wsporczych, zwłaszcza typu TLP (Tension Leg Platform) pod morskie
elektrownie wiatrowe
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B1 (11) 232162
(41) 2017 11 06
(51) F04F 1/00 (2006.01)
F04F 5/00 (2006.01)
(21) 416965
(22) 2016 04 25
(72) SAWIŃSKI ROBERT, Poznań (PL); MYCZKO ANDRZEJ, Poznań (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Pompa do podnoszenia cieczy, korzystnie z dodatkiem cząstek
stałych, za pomocą czynnika roboczego w postaci gazu lub powietrza
B1 (11) 232265
(41) 2015 09 28
(51) F15B 19/00 (2006.01)
F15B 21/04 (2006.01)
F15B 21/10 (2006.01)
F16F 9/096 (2006.01)
F16F 9/28 (2006.01)
G01M 17/04 (2006.01)
(21) 407552
(22) 2014 03 17
(72) CZOP PIOTR, Ossy (PL); WSZOŁEK GRZEGORZ, Gliwice (PL);
HETMAŃCZYK MARIUSZ, Tarnowskie Góry (PL); WŁODARCZYK
TOMASZ, Zabrze (PL); JAKUBOWSKI DAWID, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Aktywny tłumik hydrauliczny zwłaszcza do strojenia komponentów i badania wpływu zjawiska aeracji cieczy roboczej
B1 (11) 232050
(41) 2017 07 03
(51) F16B 25/00 (2006.01)
F16B 33/02 (2006.01)
(21) 415695
(22) 2015 12 31
(72) SOBIESKI KLAUDIUSZ, Płock (PL)
(73) PRESTIGE KS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brochocinek (PL)
(54) Wkręt o ujemnym kącie pochylenia gwintu
B1 (11) 232087
(41) 2018 10 22
(51) F16F 7/10 (2006.01)
B23Q 17/12 (2006.01)
B23B 13/08 (2006.01)
F16F 15/027 (2006.01)
(21) 421268
(22) 2017 04 11
(72) PAWEŁKO PIOTR, Wołczkowo (PL); PARUS ARKADIUSZ,
Szczecin (PL); PAJOR MIROSŁAW, Bezrzecze (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Urządzenie do zmiany sztywności i eliminacji drgań układu
OUPN
B1 (11) 232201
(41) 2018 12 17
(51) F17C 5/06 (2006.01)
F17C 1/00 (2006.01)
(21) 421898
(22) 2017 06 13
(72) ROMANIUK WACŁAW, Warszawa (PL); ŁOCHOWSKI BOGDAN,
Warszawa (PL); BOREK KINGA, Warszawa (PL); MAZUR KAMILA,
Warszawa (PL); WARDAL WITOLD, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY, Falenty (PL)
(54) Układ do transportu i dystrybucji niewielkich ilości biogazu
B1 (11) 232278
(41) 2017 02 13
(51) F17C 13/00 (2006.01)
(21) 413525
(22) 2015 08 12
(72) MAJKA TOMASZ, Kraków (PL); MAJKA MARCIN, Tarnów (PL)
(73) MAJKA TOMASZ, Kraków (PL); MAJKA MARCIN, Tarnów (PL)
(54) Urządzenie do łamania materiałów polimerowych w ciekłym
azocie
B1 (11) 232059
(51) F17C 13/02 (2006.01)
F17C 6/00 (2006.01)

(41) 2017 09 11
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F24C 5/18 (2006.01)
F24C 5/02 (2006.01)
F23K 5/04 (2006.01)
(21) 416433
(22) 2016 03 08
(72) DĄBROWSKI JAROSŁAW, Brzoza (PL)
(73) PLANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brzoza (PL)
(54) Sposób oraz zespół do napełniania i opróżniania zbiornika
paliwa zwłaszcza zbiornika paliwa biokominka
B1 (11) 232174
(41) 2018 03 12
(51) F23B 40/00 (2006.01)
F23H 7/00 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F23L 9/00 (2006.01)
(21) 418523
(22) 2016 09 01
(72) ROSZKOWSKI STANISŁAW, Chmielno (PL); ROSZKOWSKI
BARTOSZ, Chmielno (PL)
(73) EKO-WYSYPISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chmielno (PL)
(54) Kocioł grzewczy z palnikiem do spalania paliwa stałego
B1 (11) 232107
(41) 2018 07 30
(51) F23C 5/32 (2006.01)
F23C 3/00 (2006.01)
F23C 7/02 (2006.01)
F23Q 13/02 (2006.01)
C10L 1/32 (2006.01)
C10L 10/00 (2006.01)
(21) 420298
(22) 2017 01 24
(72) MORAŃSKI JAN, Katowice (PL); KUBANOWSKI ZYGMUNT,
Piekary Śląskie (PL); MURKO VASILY, Nowokuznieck (RU)
(73) CIEKŁE PALIWA WĘGLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) Sposób spalania mieszanki paliwowej wodno-węglowej i urządzenie do spalania mieszanki paliwowej wodno-węglowej
B1 (11) 232171
(41) 2017 10 23
(51) F23K 3/00 (2006.01)
F16K 3/02 (2006.01)
(21) 416896
(22) 2016 04 19
(72) BANERSKI STANISŁAW, Warszawa (PL)
(73) BANERSKI STANISŁAW, Warszawa (PL)
(54) Zasuwa prętowa strefowa
B1 (11) 232082
(41) 2018 09 10
(51) F24B 1/189 (2006.01)
F23L 13/02 (2006.01)
(21) 420660
(22) 2017 02 27
(72) TRYTKO MARIUSZ, Pustynia (PL); ROKITA MARCIN, Dębica (PL)
(73) DARCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Dębica (PL)
(54) Pokrętło
B1 (11) 232286
(41) 2019 01 02
(51) F24C 7/06 (2006.01)
A47J 37/06 (2006.01)
(21) 421959
(22) 2017 06 20
(72) WĄDOŁOWSKI DARIUSZ, Pisz (PL)
(73) WĄDOŁOWSKI DARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE GASTRONET, Pisz (PL)
(54) Dwupokrywowy elektryczny grill gastronomiczny
B1 (11) 232245
(51) F24D 3/16 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F16L 9/19 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)

(41) 2018 09 10
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(21) 420793
(22) 2017 03 09
(72) BRUSKI ARKADIUSZ, Poznań (PL); JURCZAK HENRYK, Piła (PL)
(73) ALBATROS ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Panel, zwłaszcza do transportu medium
B1 (11) 232244
(41) 2018 09 10
(51) F24D 10/00 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24D 3/00 (2006.01)
(21) 420775
(22) 2017 03 08
(72) WORONIAK GRZEGORZ, Białystok (PL); PIOTROWSKA-WORONIAK JOANNA BEATA, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Węzeł cieplny
B1 (11) 232243
(41) 2018 09 10
(51) F24F 3/16 (2006.01)
F24F 13/28 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
F24F 13/18 (2006.01)
(21) 420735
(22) 2017 03 03
(72) KWIATKOWSKI MIROSŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Nawiewnik filtrujący powietrze
B1 (11) 232075
(41) 2018 02 12
(51) F24F 7/06 (2006.01)
F24F 13/10 (2006.01)
(21) 418279
(22) 2016 08 10
(72) POŹNIAK MARIUSZ, Strzyżewice (PL); POŹNIAK ARTUR,
Poznań (PL); ZACHARSKI MAREK, Poznań (PL); BIERNACKI JAROSŁAW,
Suchy Las (PL); PRZYDRÓŻNA ALEKSANDRA, Wrocław (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO
USŁUGOWE STROPEX RENATA BRUZI KRZYSZTOF BRUZI SPÓŁKA
JAWNA, Fabianów (PL)
(54) Urządzenie do sterowania przepływem powietrza w kanale
powietrznym
B1 (11) 232247
(41) 2018 10 08
(51) F24H 1/26 (2006.01)
F23L 9/00 (2006.01)
(21) 420809
(22) 2017 03 28
(72) ZIĘBA GRZEGORZ, Stawki (PL); RAKOCZY PIOTR, Nisko (PL)
(73) RAKOCZY STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stalowa Wola (PL)
(54) Kocioł do spalania paliw stałych
B1 (11) 232288
(41) 2018 06 04
(51) F24H 4/04 (2006.01)
F25B 39/04 (2006.01)
F28D 7/02 (2006.01)
(21) 419555
(22) 2016 11 22
(72) GARDYSZEWSKI JANUSZ, Warszawa (PL); KWIATKOWSKI
PAWEŁ, Sochaczew (PL); WALCZAK TOMASZ, Hornówek (PL)
(73) EUROS ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mościska (PL)
(54) Skraplacz hybrydowy oraz sposób jego działania
B1 (11) 232246
(41) 2018 09 10
(51) F24T 10/10 (2018.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
F24D 11/00 (2006.01)
(21) 420687
(22) 2017 02 28
(72) FURTAK MARCIN, Kraków (PL); FEDORCZAK-CISAK
MAŁGORZATA, Tarnów (PL); RUDOLF JAKUB, Zakopane (PL)
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(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła
B1 (11) 232255
(41) 2018 11 19
(51) F26B 21/02 (2006.01)
F26B 25/00 (2006.01)
(21) 421615
(22) 2017 05 17
(72) KLEPKA TOMASZ, Lublin (PL); CZYŻ ZBIGNIEW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Komora do suszenia
B1 (11) 232228
(41) 2017 07 31
(51) F27B 14/00 (2006.01)
F27B 3/04 (2006.01)
F27D 1/02 (2006.01)
(21) 415863
(22) 2016 01 20
(72) DOMAGAŁA JANUSZ, Konin (PL)
(73) FRONTAL ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konin (PL)
(54) Piec szybowo-wannowy do topienia aluminium
B1 (11) 232049
(41) 2017 07 03
(51) F27D 3/00 (2006.01)
B22D 11/00 (2006.01)
(21) 415489
(22) 2015 12 31
(72) SIEMIŃSKI JAKUB, Wieliczka (PL); TOKARSKI MARIUSZ,
Kraków (PL); KACZKOWSKI MAREK, Kraków (PL); LENARD
KAZIMIERZ, Myślenice (PL); KNYCH TADEUSZ, Kraków (PL);
MAMALA ANDRZEJ, Kraków (PL); KAWECKI ARTUR, Kraków (PL);
KWAŚNIEWSKI PAWEŁ, Sułków (PL); KIESIEWICZ GRZEGORZ,
Kraków (PL); SMYRAK BEATA, Bulowice (PL); KORZEŃ KINGA,
Kraków (PL); SIEJA-SMAGA ELIZA, Dobra (PL); KORDASZEWSKI
SZYMON, Kosmolów (PL); JABŁOŃSKI MICHAŁ, Kraków (PL);
NOWAK ANDRZEJ, Kraków (PL); GNIEŁCZYK MAREK, Chełmek (PL);
ZASADZIŃSKA MAŁGORZATA, Kraków (PL); JURKIEWICZ BARTOSZ,
Ozorków (PL)
(73) TELE-FONIKA KABLE SPÓŁKA AKCYJNA, Myślenice (PL)
(54) Sposób wtapiania granulatu Cu do ciekłej miedzi i zestaw do realizacji tego sposobu
B1 (11) 232219
(41) 2017 01 16
(51) F28F 1/42 (2006.01)
F28F 13/08 (2006.01)
F28F 13/12 (2006.01)
F28F 1/06 (2006.01)
F28F 1/08 (2006.01)
F24H 8/00 (2006.01)
(21) 413022
(22) 2015 07 05
(72) SZCZEPAŃSKI KRZYSZTOF, Tczew (PL); BERNACIAK MACIEJ,
Gdynia (PL)
(73) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Rura płomienna kondensacyjnego wymiennika ciepła
B1 (11) 232196
(41) 2017 01 16
(51) F28F 1/42 (2006.01)
F28F 13/08 (2006.01)
F28F 13/12 (2006.01)
F28F 1/06 (2006.01)
F28F 1/08 (2006.01)
F24H 8/00 (2006.01)
(21) 413023
(22) 2015 07 05
(72) SZCZEPAŃSKI KRZYSZTOF, Tczew (PL); BERNACIAK MACIEJ,
Gdynia (PL)
(73) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Kondensacyjny wymiennik ciepła
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B1 (11) 232220
(41) 2017 01 16
(51) F28F 1/42 (2006.01)
F28F 13/08 (2006.01)
F28F 13/12 (2006.01)
F28F 1/06 (2006.01)
F28F 1/08 (2006.01)
F24H 8/00 (2006.01)
(21) 413025
(22) 2015 07 05
(72) SZCZEPAŃSKI KRZYSZTOF, Tczew (PL); BERNACIAK MACIEJ,
Gdynia (PL)
(73) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Kondensacyjny wymiennik ciepła
B1 (11) 232197
(41) 2017 01 16
(51) F28F 1/42 (2006.01)
F28F 13/08 (2006.01)
F28F 13/12 (2006.01)
F24H 8/00 (2006.01)
(21) 413026
(22) 2015 07 05
(72) SZCZEPAŃSKI KRZYSZTOF, Tczew (PL); BERNACIAK MACIEJ,
Gdynia (PL)
(73) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Rura płomienna kondensacyjnego wymiennika ciepła
B1 (11) 232198
(41) 2017 01 16
(51) F28F 1/42 (2006.01)
F28F 13/08 (2006.01)
F28F 13/12 (2006.01)
F28F 1/06 (2006.01)
F28F 1/08 (2006.01)
F24H 8/00 (2006.01)
(21) 413027
(22) 2015 07 05
(72) SZCZEPAŃSKI KRZYSZTOF, Tczew (PL); BERNACIAK MACIEJ,
Gdynia (PL)
(73) AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Rura płomienna kondensacyjnego wymiennika ciepła
B1 (11) 232279
(41) 2018 10 08
(51) G01B 11/06 (2006.01)
(21) 421193
(22) 2017 04 05
(72) SAWICZ-KRYNIGER KATARZYNA, Kraków (PL); TABAK
DOMINIK, Borzęta (PL)
(73) AG MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Podgrodzie (PL); INNOVALAB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków (PL)
(54) Sposób nieinwazyjnego pomiaru grubości powłok powierzchniowych
B1 (11) 232101
(41) 2018 06 18
(51) G01F 1/20 (2006.01)
G01P 13/00 (2006.01)
(21) 419731
(22) 2016 12 07
(72) TKACZYK MARIUSZ, Raszyn (PL)
(73) TKACZYK MARIUSZ, Raszyn (PL)
(54) Czujnik przepływu zwłaszcza gazów
B1 (11) 232223
(41) 2017 03 13
(51) G01N 1/08 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
E21B 49/02 (2006.01)
(21) 413723
(22) 2015 09 02
(72) BULIŃSKI DAMIAN, Wilcza Góra (PL); KOWALSKI GRZEGORZ,
Warszawa (PL); SPROŃSKA AGNIESZKA, Błonie (PL); GŁÓWKA
JAKUB, Warszawa (PL); WOŁOSZCZUK ADAM, Warszawa (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Narzędzie do pobierania próbek podłoża
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B1 (11) 232180
(41) 2018 10 08
(51) G01N 1/22 (2006.01)
G01M 15/10 (2006.01)
G01M 15/02 (2006.01)
(21) 421098
(22) 2017 03 30
(72) MRUK REMIGIUSZ, Warszawa (PL); GROMADZKA-OSTROWSKA
JOANNA, Warszawa (PL); BOTWIŃSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Adaptacyjny układ do zasilania spalinami zawierającymi cząstki
stałe
B1 (11) 232181
(41) 2018 10 08
(51) G01N 1/22 (2006.01)
G01M 15/10 (2006.01)
G01M 15/02 (2006.01)
(21) 421101
(22) 2017 03 30
(72) MRUK REMIGIUSZ, Warszawa (PL); GROMADZKA-OSTROWSKA
JOANNA, Warszawa (PL); BOTWIŃSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE, Warszawa (PL)
(54) Adaptacyjny układ do równomiernego dostarczania powietrza
zawierającego cząstki stałe
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(21) 418259
(22) 2016 08 10
(72) MIJOWSKA EWA, Szczecin (PL); PODOLSKI JACEK,
Szczecin (PL); EL FRAY MIROSŁAWA,
Dobra Szczecińska (PL); PENKALA KRZYSZTOF, Szczecin (PL);
ALEKSANDRZAK MAŁGORZATA, Chociwel (PL); URBAŚ KAROLINA,
Lubanowo (PL); SOBOLEWSKI PIOTR, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL); PODOLSKI JACEK NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDITEST DIAGNOSTYKA
MEDYCZNA, Szczecin (PL)
(54) Sposób otrzymywania elektrody pracującej do biosensora
do detekcji bakterii Streptococcus agalactiae
B1 (11) 232282
(41) 2018 01 29
(51) G01N 33/22 (2006.01)
(21) 418054
(22) 2016 07 22
(72) JANASIK MICHAŁ, Mikołów (PL); GŁĄBIK JANUSZ, Zabrze (PL);
KWIATKOWSKI KRZYSZTOF, Bytom (PL); PAŃCZYK PIOTR,
Ruda Śląska (PL); ROGULA JÓZEF, Piekary Śląskie (PL); SOBOLEWSKI
ALEKSANDER, Zabrze (PL); STAŃCZYK ANDRZEJ, Zabrze (PL);
SZABLICKI WALDEMAR, Zabrze (PL); SZCZĘSNY ADAM, Zabrze (PL)
(73) INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA, Zabrze (PL)
(54) Retorta do badania koksu

B1 (11) 232256
(41) 2018 12 03
(51) G01N 3/08 (2006.01)
G01N 33/20 (2019.01)
(21) 421643
(22) 2017 05 19
(72) LATOS TOMASZ, Deszno (PL); LEŚNIAK DARIUSZ,
Łapanów (PL); ZASADZIŃSKI JÓZEF, Kraków (PL); MADURA
JACEK, Stara Jastrząbka (PL); JURCZAK HENRYK, Piła (PL); BRUSKI
ARKADIUSZ, Poznań (PL)
(73) ALBATROS ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Sposób testowania zgrzewalności metali i stopów oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

B1 (11) 232098
(41) 2018 07 16
(51) G01V 1/00 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
E21C 39/00 (2006.01)
(21) 420150
(22) 2017 01 11
(72) CHRZAN TADEUSZ, Wrocław (PL); CHRZAN BARBARA,
Wrocław (PL); ROGOSZ KAMIL, Wrocław (PL); GRZEŚKOWIAK
ARKADIUSZ, Wałbrzych (PL)
(73) POLTEGOR-INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA
ODKRYWKOWEGO, Wrocław (PL)
(54) Sposób określania wartości poziomej stycznej amplitudy drgań
gruntu dla różnych odległości od źródła drgań

B1 (11) 232157
(41) 2018 12 03
(51) G01N 3/24 (2006.01)
(21) 421722
(22) 2017 05 29
(72) TKACZ PIOTR, Załom (PL); ORŁOWICZ ROMUALD, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób badania in situ wytrzymałości na ścinanie muru wzdłuż
spoin wspornych

B1 (11) 232099
(41) 2018 07 16
(51) G01V 1/00 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
E21C 39/00 (2006.01)
(21) 420151
(22) 2017 01 11
(72) CHRZAN TADEUSZ, Wrocław (PL); CHRZAN BARBARA,
Wrocław (PL); ROGOSZ KAMIL, Wrocław (PL); GRZEŚKOWIAK
ARKADIUSZ, Wałbrzych (PL)
(73) POLTEGOR INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA
ODKRYWKOWEGO, Wrocław (PL)
(54) Sposób określania wartości poziomej radialnej wektora przyspieszenia drgań gruntu dla różnych odległości od źródła drgań

B1 (11) 232079
(41) 2018 05 07
(51) G01N 23/00 (2006.01)
G01N 23/04 (2006.01)
G01N 1/22 (2006.01)
H01J 37/26 (2006.01)
(21) 419253
(22) 2016 10 25
(72) HUBER MIŁOSZ, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, Lublin (PL)
(54) Przystawka do skaningowego mikroskopu elektronowego
B1 (11) 232114
(41) 2018 11 05
(51) G01N 27/82 (2006.01)
H01F 13/00 (2006.01)
(21) 421490
(22) 2017 05 04
(72) SZWEDA STANISŁAW, Gliwice (PL); MIKUŁA STANISŁAW,
Gliwice (PL); MARKOWICZ JÓZEF, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Wzbudnik transformatorowy do badań magnetycznych elementów maszyn i urządzeń
B1 (11) 232159
(41) 2018 02 12
(51) G01N 27/327 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)

B1 (11) 232100
(41) 2018 07 16
(51) G01V 1/00 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
E21C 39/00 (2006.01)
(21) 420152
(22) 2017 01 11
(72) CHRZAN TADEUSZ, Wrocław (PL); CHRZAN BARBARA,
Wrocław (PL); ROGOSZ KAMIL, Wrocław (PL); GRZEŚKOWIAK
ARKADIUSZ, Wałbrzych (PL)
(73) POLTEGOR-INSTYTUT INSTYTUT GÓRNICTWA
ODKRYWKOWEGO, Wrocław (PL)
(54) Sposób określania wartości poziomej stycznej wektora przyspieszenia drgań gruntu dla różnych odległości od źródła drgań
B1 (11) 232266
(41) 2016 01 04
(51) G02B 6/255 (2006.01)
(21) 408643
(22) 2014 06 24
(72) JAROSZEWICZ LESZEK ROMAN, Warszawa (PL); MURAWSKI
MICHAŁ, Warszawa (PL); OSTROWSKI ŁUKASZ, Nieporęt (PL);
NASIŁOWSKI TOMASZ, Warszawa (PL)

Nr 5/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(73) POLSKIE CENTRUM FOTONIKI I ŚWIATŁOWODÓW, Lublin (PL)
(54) Sposób termicznego łączenia światłowodów
B1 (11) 232062
(41) 2018 03 26
(51) G02F 1/00 (2006.01)
G02F 1/11 (2006.01)
G02F 1/33 (2006.01)
H01S 3/117 (2006.01)
B44B 1/02 (2006.01)
(21) 418695
(22) 2016 09 14
(72) KOPKA JAN, Rzeszów (PL); PELESHCHAK ROMAN, Drohobycz (UA)
(73) KOPKA JAN, Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie akustyczno-optyczne do korekcji kierunku promienia laserowego w technologii przyrostowego wytwarzania
ze stopów metali z zastosowaniem wiązki lasera oraz sposób korekcji kierunku promienia laserowego w technologii przyrostowego
wytwarzania ze stopów metali z zastosowaniem wiązki lasera
B1 (11) 232115
(41) 2018 12 03
(51) G06F 17/40 (2006.01)
(21) 421668
(22) 2017 05 22
(72) GORAWSKI MARCIN, Gliwice (PL); GORAWSKI MICHAŁ,
Gliwice (PL); GORAWSKA ANNA, Gliwice (PL); PASTERAK
KRZYSZTOF, Gliwice (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Sposób magazynowania i agregowania wielowymiarowych
strumieniowych danych pomiarowych z uwzględnieniem aspektu
lokalności
B1 (11) 232074
(41) 2017 12 18
(51) G08B 13/194 (2006.01)
G01S 17/89 (2006.01)
B25J 19/04 (2006.01)
G02B 26/10 (2006.01)
G01B 11/03 (2006.01)
(21) 417586
(22) 2016 06 16
(72) BĘDKOWSKI JANUSZ, Skierniewice (PL)
(73) BĘDKOWSKI JANUSZ MANDALA, Skierniewice (PL)
(54) System monitorowania obszaru oraz sposób monitorowania
obszaru
B1 (11) 232080
(41) 2018 05 21
(51) G09B 21/00 (2006.01)
G09B 21/04 (2006.01)
G06F 17/28 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
(21) 419405
(22) 2016 11 09
(72) BARAŃSKI ROBERT, Kraków (PL); WÓJCIK BARTŁOMIEJ,
Kraśnik (PL); WROŃSKI SZYMON, Krosno (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) System wykrywania położenia palców w celu dekodowania
alfabetu migowego
B1 (11) 232281
(41) 2016 08 29
(51) H01J 37/26 (2006.01)
H01J 37/08 (2006.01)
H01J 37/065 (2006.01)
H01J 37/09 (2006.01)
(21) 411755
(22) 2015 03 26
(72) SŁÓWKO WITOLD, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Współosiowe mikro-źródło jonowe i skaningowy mikroskop
elektronowy
B1 (11) 232041
(51) H01L 31/101 (2006.01)
C03C 12/00 (2006.01)
C03C 8/02 (2006.01)

(41) 2016 08 29
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(21) 411268
(22) 2015 02 27
(72) STANEK EDYTA, Rzeszów (PL); CYCOŃ DAWID, Rzeszów (PL)
(73) ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Zaczernie (PL)
(54) Enkapsulant warstw aktywnych w ogniwach fotowoltaicznych
III generacji
B1 (11) 232257
(41) 2019 01 02
(51) H01L 43/00 (2006.01)
H01L 27/00 (2006.01)
H01F 10/193 (2006.01)
H01L 43/10 (2006.01)
(21) 421937
(22) 2017 06 19
(72) KASZEWSKI JAROSŁAW, Złocieniec (PL); PIETRUSZKA RAFAŁ,
Dacharzów (PL); GODLEWSKI MAREK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania porowatej warstwy półprzewodnika
ferromagnetycznego
B1 (11) 232254
(41) 2018 11 05
(51) H01M 2/02 (2006.01)
H01M 2/18 (2006.01)
H01M 10/02 (2006.01)
(21) 421446
(22) 2017 04 27
(72) URBANIAK KRZYSZTOF, Piła (PL)
(73) BOND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia (PL)
(54) Obudowa akumulatora
B1 (11) 232103
(41) 2018 07 16
(51) H01R 4/18 (2006.01)
H01R 43/048 (2006.01)
(21) 420163
(22) 2017 01 12
(72) AMICO SETTIMO, Shangdong (CN); FICEK ADRIAN, Jaworzno (PL);
BARGIEL ŁUKASZ, Sosnowiec (PL)
(73) BITRON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sosnowiec (PL)
(54) Złącze do przewodu z przewodzącego elektryczność materiału
i sposób jego wytwarzania
B1 (11) 232259
(41) 2018 12 03
(51) H02J 7/14 (2006.01)
B60L 9/14 (2006.01)
(21) 425115
(22) 2018 01 03
(72) GLINKA TADEUSZ, Gliwice (PL); GAWRON STANISŁAW, Tychy (PL);
BERNATT JAKUB, Tychy (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Stacja szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych
B1 (11) 232290
(41) 2018 06 04
(51) H02P 7/00 (2016.01)
H02P 7/03 (2016.01)
G05B 11/42 (2006.01)
(21) 419535
(22) 2016 11 21
(72) KOZIEŃ ADAM, Gorlice (PL)
(73) PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP,
Warszawa (PL)
(54) Sposób sterowania kierunkiem przepływu prądu przez obciążenie indukcyjne w układzie regulacji prądu
B1 (11) 232110
(41) 2018 09 24
(51) H03H 17/02 (2006.01)
H01P 1/20 (2006.01)
H04Q 1/457 (2006.01)
(21) 420811
(22) 2017 03 13
(72) BLOK MAREK, Sopot (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Układ do przestrajania pasma filtru ułamkowoopóźniającego
realizowanego w dziedzinie dyskretnej transformaty Fouriera
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Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01B 73/06 (2006.01)
A01B 63/111 (2006.01)
A01D 78/10 (2006.01)
A01D 78/08 (2006.01)
A01D 78/10 (2006.01)
A01D 78/00 (2006.01)
A01D 78/10 (2006.01)
A01D 87/12 (2006.01)
A01G 24/20 (2018.01)
A01G 24/40 (2018.01)
A01G 24/44 (2018.01)
A01G 31/00 (2018.01)
A01G 24/35 (2018.01)
A01H 6/00 (2018.01)
A01K 93/00 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
A01M 11/00 (2006.01)
A01M 1/02 (2006.01)
A01N 31/02 (2006.01)
A01N 35/02 (2006.01)
A01N 43/38 (2006.01)
A01N 59/00 (2006.01)
A01N 43/90 (2006.01)
A01N 45/00 (2006.01)
A01N 59/00 (2006.01)
A01N 43/828 (2006.01)
A01N 55/10 (2006.01)
A01P 19/00 (2006.01)
A01P 23/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
A21D 8/00 (2006.01)
A21D 13/45 (2017.01)
A21D 13/45 (2017.01)
A21D 13/066 (2017.01)
A21D 13/068 (2017.01)
A21D 2/36 (2006.01)
A21D 13/20 (2017.01)
A23B 4/044 (2006.01)
A23B 4/005 (2006.01)
A23B 7/01 (2006.01)
A23C 21/02 (2006.01)
A23C 21/04 (2006.01)
A23C 21/08 (2006.01)
A23C 21/02 (2006.01)
A23C 21/08 (2006.01)
A23G 3/46 (2006.01)
A23G 3/42 (2006.01)
A23G 3/48 (2006.01)
A23K 10/28 (2016.01)
A23K 10/30 (2016.01)
A23L 7/117 (2016.01)
A23L 2/84 (2006.01)
A23L 2/84 (2006.01)
A23L 33/00 (2016.01)

232044
232045*
232044*
232184
232184*
232184*
232045
232237*
232066
232066*
232066*
232066*
232066*
232199*
232124
232064
232064*
232168*
232168
232168*
232249
232249*
232248
232248*
232248*
232272
232150*
232168*
232168*
232249*
232248*
232272*
232072
232072*
232271
232271*
232271*
232271*
232271*
232216*
232216*
232173*
232067
232067*
232067*
232068
232068*
232209
232209*
232073
232182
232189*
232072*
232067*
232068*
232209*

A23L 29/256 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23L 19/00 (2016.01)
A23L 7/13 (2016.01)
A23L 33/20 (2016.01)
A23L 33/21 (2016.01)
A23L 13/60 (2016.01)
A23L 13/70 (2016.01)
A23L 13/40 (2016.01)
A23L 13/60 (2016.01)
A23L 13/70 (2016.01)
A23L 13/40 (2016.01)
A23L 19/00 (2016.01)
A23L 3/01 (2006.01)
A23L 3/00 (2006.01)
A23L 27/18 (2016.01)
A23L 33/10 (2016.01)
A23P 30/20 (2016.01)
A23P 30/30 (2016.01)
A47C 1/034 (2006.01)
A47C 3/36 (2006.01)
A47C 7/50 (2006.01)
A47C 1/034 (2006.01)
A47C 17/12 (2006.01)
A47C 7/54 (2006.01)
A47F 13/06 (2006.01)
A47G 19/24 (2006.01)
A47G 25/40 (2006.01)
A47J 37/06 (2006.01)
A47L 23/02 (2006.01)
A47L 23/22 (2006.01)
A61B 5/04 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
A61B 17/16 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
A61B 17/72 (2006.01)
A61B 17/74 (2006.01)
A61B 17/76 (2006.01)
A61B 50/30 (2016.01)
A61B 50/00 (2016.01)
A61F 2/00 (2006.01)
A61F 2/26 (2006.01)
A61F 2/50 (2006.01)
A61F 2/68 (2006.01)
A61F 5/451 (2006.01)
A61F 5/453 (2006.01)
A61F 5/455 (2006.01)
A61F 2/02 (2006.01)
A61K 36/738 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
A61K 8/97 (2017.01)
A61K 31/122 (2006.01)
A61K 31/357 (2006.01)
A61K 31/662 (2006.01)
A61K 31/202 (2006.01)

232073*
232073*
232073*
232275
232275*
232275*
232215
232215*
232215*
232216
232216*
232216*
232173
232173*
232173*
232193
232193*
232072*
232072*
232127
232127*
232127*
232128
232227
232227*
232224*
232057
232218
232286*
232287
232287*
232194
232268
232268*
232289
232289*
232289*
232289*
232060
232060*
232089
232089*
232089*
232089*
232089*
232089*
232089*
232048*
232073*
232264
232230
232230*
232096
232096*
232096*
232034

*) Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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2

A61K 31/593 (2006.01)
A61K 33/18 (2006.01)
A61K 33/26 (2006.01)
A61K 31/19 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 38/18 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/4196 (2006.01)
A61K 31/44 (2006.01)
A61K 47/34 (2017.01)
A61K 39/00 (2006.01)
A61L 27/02 (2006.01)
A61L 27/04 (2006.01)
A61L 27/14 (2006.01)
A61L 27/48 (2006.01)
A61L 27/58 (2006.01)
A61L 27/54 (2006.01)
A61L 31/06 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
A61P 15/06 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 9/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
A61Q 19/10 (2006.01)
A61Q 19/10 (2006.01)
A61Q 5/02 (2006.01)
A62D 3/00 (2006.01)
B01D 24/22 (2006.01)
B01D 24/42 (2006.01)
B01D 53/52 (2006.01)
B01D 53/78 (2006.01)
B01D 71/68 (2006.01)
B01D 71/68 (2006.01)
B01D 39/06 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
B01D 53/62 (2006.01)
B01D 53/02 (2006.01)
B01D 39/00 (2006.01)
B01D 46/24 (2006.01)
B01D 21/00 (2006.01)
B01F 5/06 (2006.01)
B01F 5/06 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 13/08 (2006.01)
B01F 3/12 (2006.01)
B01F 7/00 (2006.01)
B01J 8/02 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 21/06 (2006.01)
B01J 20/06 (2006.01)
B01J 20/06 (2006.01)
B01J 31/28 (2006.01)
B01J 23/28 (2006.01)
B01J 31/38 (2006.01)

232034*
232034*
232034*
232034*
232118
232119
232167
232191*
232214*
232214*
232131*
232260*
232117
232117*
232117*
232048
232048*
232131*
232131*
232096*
232096*
232034*
232118*
232119*
232117*
232117*
232283*
232269*
232191*
232214*
232214*
232122*
232264*
232230*
232230*
232195*
232190
232190*
232161
232161*
232153*
232154*
232195*
232143*
232146*
232242*
232169*
232069*
232179*
232144
232145
232139
232140
232037
232188*
232179*
232037*
232136*
232137*
232138*
232143*
232146*
232054*
232147*
232273*

1

B01J 20/26 (2006.01)
B02C 4/42 (2006.01)
B02C 15/04 (2006.01)
B02C 18/34 (2006.01)
B03C 3/88 (2006.01)
B07C 5/34 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21B 3/00 (2006.01)
B22D 2/00 (2006.01)
B22D 7/12 (2006.01)
B22D 17/22 (2006.01)
B22D 27/04 (2006.01)
B22D 11/00 (2006.01)
B23B 13/00 (2006.01)
B23B 23/00 (2006.01)
B23B 31/107 (2006.01)
B23B 13/08 (2006.01)
B23D 71/08 (2006.01)
B23K 1/19 (2006.01)
B23K 1/20 (2006.01)
B23K 10/02 (2006.01)
B23K 26/24 (2014.01)
B23K 15/00 (2006.01)
B23K 35/02 (2006.01)
B23K 101/04 (2006.01)
B23K 101/00 (2006.01)
B23K 101/16 (2006.01)
B23P 9/00 (2006.01)
B23Q 17/12 (2006.01)
B24B 33/02 (2006.01)
B25J 1/00 (2006.01)
B25J 11/00 (2006.01)
B25J 13/00 (2006.01)
B25J 19/04 (2006.01)
B27K 5/04 (2006.01)
B27K 5/02 (2006.01)
B27M 1/08 (2006.01)
B27M 1/02 (2006.01)
B28B 1/26 (2006.01)
B28B 7/00 (2006.01)
B28B 5/00 (2006.01)
B28B 5/02 (2006.01)
B28B 7/22 (2006.01)
B29C 33/00 (2006.01)
B29C 33/24 (2006.01)
B29C 33/44 (2006.01)
B29C 39/02 (2006.01)
B29C 39/26 (2006.01)
B29C 39/36 (2006.01)
B29C 43/02 (2006.01)
B29C 43/36 (2006.01)
B29C 43/50 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
B29C 49/04 (2006.01)
B29C 70/12 (2006.01)
B29C 48/395 (2019.01)
B29C 67/20 (2006.01)
B30B 11/00 (2006.01)
B32B 21/13 (2006.01)
B32B 38/14 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/36 (2006.01)
B41M 3/16 (2006.01)
B44B 1/02 (2006.01)
B44C 1/22 (2006.01)

2

232242*
232217
232217*
232205
232102
232047
232207
232078
232276
232276*
232061
232061*
232049*
232178
232085
232085*
232087*
232112
232258
232258*
232253
232274
232274*
232252
232252*
232251
232263
232267*
232087*
232104
232108
232224
232224*
232074*
232133*
232105*
232133
232188*
232170
232164*
232225*
232225*
232225*
232134
232134*
232134*
232134*
232134*
232134*
232134*
232134*
232134*
232239
232031
232236*
232236*
232222*
232189*
232133*
232183
232183*
232183*
232031*
232062*
232125*
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B44F 9/02 (2006.01)
B60B 15/00 (2006.01)
B60F 5/02 (2006.01)
B60G 13/02 (2006.01)
B60K 17/08 (2006.01)
B60K 25/10 (2006.01)
B60L 9/14 (2006.01)
B60M 1/14 (2006.01)
B60R 22/20 (2006.01)
B60R 22/26 (2006.01)
B60R 22/32 (2006.01)
B60S 1/18 (2006.01)
B60S 9/215 (2006.01)
B61B 11/00 (2006.01)
B61B 12/00 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
B62D 5/00 (2006.01)
B62D 57/036 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B62K 15/00 (2006.01)
B63B 35/00 (2006.01)
B64C 37/00 (2006.01)
B65B 43/18 (2006.01)
B65C 1/02 (2006.01)
B65C 9/26 (2006.01)
B65D 37/00 (2006.01)
B65D 30/02 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
B65D 75/54 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
B65D 75/30 (2006.01)
B65D 75/34 (2006.01)
B65D 75/34 (2006.01)
B65D 75/62 (2006.01)
B65D 90/06 (2006.01)
B65G 53/04 (2006.01)
B65G 53/54 (2006.01)
B65G 17/42 (2006.01)
B65G 23/06 (2006.01)
B65G 53/34 (2006.01)
B65G 53/46 (2006.01)
B65G 69/22 (2006.01)
B66C 6/00 (2006.01)
B66C 17/00 (2006.01)
B66C 23/72 (2006.01)
B66C 23/78 (2006.01)
B66F 11/04 (2006.01)
B67D 1/04 (2006.01)
B82B 3/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01B 32/21 (2017.01)
C01B 33/18 (2006.01)
C01B 32/182 (2017.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C02F 11/00 (2006.01)
C03B 1/00 (2006.01)

232125
232229*
232058
232280
232076
232262
232259*
232238
232221
232221*
232071
232039
232229*
232121
232121*
232277
232083
232229
232055
232237
232206
232116*
232058*
232203
232032
232032*
232183*
232183*
232270
232270*
232063
232063*
232063*
232065
232176
232155
232102*
232102*
232204
232204*
232132
232132*
232166*
232084
232084*
232241
232241*
232088
232250
232158*
232153
232153*
232154
232154*
232158*
232158
232195
232172*
232136
232137
232138
232143
232146
232109
232234*

1

2

C03C 1/00 (2006.01)
232207*
C03C 1/02 (2006.01)
232234
C03C 6/02 (2006.01)
232234*
C03C 12/00 (2006.01) 232041*
C03C 8/02 (2006.01)
232041*
C04B 18/24 (2006.01) 232188
C04B 28/00 (2006.01) 232188*
C04B 26/02 (2006.01) 232188*
C04B 28/02 (2006.01) 232141
C04B 22/06 (2006.01) 232141*
C04B 103/12 (2006.01) 232141*
C04B 103/22 (2006.01) 232141*
C05G 3/00 (2006.01)
232249*
C07C 11/28 (2006.01) 232054
C07C 29/48 (2006.01) 232147
C07C 45/87 (2006.01) 232147*
C07C 41/06 (2006.01) 232040
C07C 69/66 (2006.01) 232040*
C07C 50/12 (2006.01) 232283
C07C 67/08 (2006.01) 232273
C07C 333/16 (2006.01) 232269
C07C 271/64 (2006.01) 232269*
C07C 337/06 (2006.01) 232191
C07C 31/08 (2006.01) 232105*
C07D 233/04 (2006.01) 232054*
C07D 301/12 (2006.01) 232147*
C07D 301/14 (2006.01) 232147*
C07D 249/08 (2006.01) 232214
C07D 213/04 (2006.01) 232214*
C07D 401/12 (2006.01) 232214*
C07D 261/04 (2006.01) 232036
C07D 413/14 (2006.01) 232036*
C07D 295/08 (2006.01) 232151
C07D 295/088 (2006.01) 232151*
C07D 295/08 (2006.01) 232152
C07D 295/088 (2006.01) 232152*
C07D 405/04 (2006.01) 232284
C07D 407/12 (2006.01) 232148
C07D 403/14 (2006.01) 232122*
C07D 213/00 (2006.01) 232122*
C07D 249/20 (2006.01) 232122*
C07F 7/18 (2006.01)
232054*
C07F 1/12 (2006.01)
232122
C07F 7/30 (2006.01)
232233
C07F 11/00 (2006.01) 232242
C07F 15/04 (2006.01) 232126*
C07H 3/02 (2006.01)
232105*
C07H 21/00 (2006.01) 232260*
C07K 14/46 (2006.01) 232192
C08B 37/00 (2006.01) 232187*
C08F 2/50 (2006.01)
232148*
C08F 32/06 (2006.01) 232126
C08F 132/06 (2006.01) 232126*
C08F 301/00 (2006.01) 232126*
C08F 2/58 (2006.01)
232126*
C08F 255/02 (2006.01) 232172
C08G 63/64 (2006.01) 232131
C08J 5/00 (2006.01)
232239*
C08J 5/06 (2006.01)
232236
C08J 9/06 (2006.01)
232222
C08J 5/04 (2006.01)
232106*
C08K 13/06 (2006.01) 232239*
C08K 13/02 (2006.01) 232236*
C08K 13/04 (2006.01) 232051*
C08K 3/016 (2018.01) 232051*
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1

2

1

2

C08K 13/06 (2006.01)
C08K 3/04 (2006.01)
C08K 7/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
C09C 1/44 (2006.01)
C09D 7/40 (2018.01)
C09D 7/63 (2018.01)
C09D 103/00 (2006.01)
C09D 105/00 (2006.01)
C09K 8/08 (2006.01)
C09K 8/12 (2006.01)
C10G 15/08 (2006.01)
C10L 5/04 (2006.01)
C10L 5/42 (2006.01)
C10L 5/08 (2006.01)
C10L 5/44 (2006.01)
C10L 1/32 (2006.01)
C10L 10/00 (2006.01)
C11D 3/382 (2006.01)
C11D 7/26 (2006.01)
C11D 7/52 (2006.01)
C11D 10/02 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12M 1/107 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 15/82 (2006.01)
C12N 15/85 (2006.01)
C12N 15/67 (2006.01)
C12N 15/117 (2010.01)
C12N 1/16 (2006.01)
C12P 7/06 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/01 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)
C21C 7/076 (2006.01)
C21C 5/36 (2006.01)
C21C 5/54 (2006.01)
C21D 7/02 (2006.01)
C22B 59/00 (2006.01)
C22B 7/02 (2006.01)
C22F 1/00 (2006.01)
C23C 8/24 (2006.01)
C23C 14/35 (2006.01)
C23C 14/14 (2006.01)
C30B 29/38 (2006.01)

232240*
232106*
232106*
232239*
232236*
232236*
232222*
232051
232240
232106
232158*
232158*
232148*
232105
232105*
232086
232086*
232213
232042
232042*
232189
232189*
232107*
232107*
232230*
232046
232046*
232046*
232150
232200
232067*
232068*
232150*
232199
232165
232165*
232260
232177*
232105*
232187
232177
232043
232070
232090
232091
232092
232093
232094
232159*
232067*
232068*
232150*
232187*
232177*
232186
232186*
232186*
232267
232035
232035*
232078*
232267*
232163
232163*
232211

C30B 7/00 (2006.01)
C30B 9/00 (2006.01)
C30B 29/38 (2006.01)
C30B 7/00 (2006.01)
C30B 9/00 (2006.01)
D03D 49/60 (2006.01)
D06F 57/10 (2006.01)
D06M 11/77 (2006.01)
D06M 13/144 (2006.01)
D06M 15/19 (2006.01)
D06M 15/252 (2006.01)
D06M 11/83 (2006.01)
D06M 15/00 (2006.01)
D06P 5/24 (2006.01)
D06P 5/00 (2006.01)
D06P 5/24 (2006.01)
D21F 11/00 (2006.01)
D21F 11/00 (2006.01)
D21H 11/12 (2006.01)
D21H 11/12 (2006.01)
E01F 8/00 (2006.01)
E01F 9/658 (2016.01)
E02B 8/06 (2006.01)
E02B 17/02 (2006.01)
E02B 17/04 (2006.01)
E02D 1/06 (2006.01)
E03C 1/042 (2006.01)
E03C 1/04 (2006.01)
E03C 1/00 (2006.01)
E03F 5/12 (2006.01)
E03F 3/04 (2006.01)
E03F 5/14 (2006.01)
E04B 1/682 (2006.01)
E04B 1/32 (2006.01)
E04B 7/10 (2006.01)
E04B 1/58 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
E04B 9/32 (2006.01)
E04B 2/00 (2006.01)
E04C 3/07 (2006.01)
E04C 3/30 (2006.01)
E04C 3/00 (2006.01)
E04C 2/20 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
E04F 13/18 (2006.01)
E04F 13/073 (2006.01)
E04F 15/00 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
E04F 13/06 (2006.01)
E04G 11/36 (2006.01)
E04G 11/38 (2006.01)
E04H 12/00 (2006.01)
E04H 12/02 (2006.01)
E05D 5/06 (2006.01)
E05D 3/04 (2006.01)
E05F 15/56 (2015.01)
E06B 3/06 (2006.01)
E06B 3/30 (2006.01)
E06B 3/64 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 11/02 (2006.01)
E06B 3/48 (2006.01)
E21B 17/04 (2006.01)

232211*
232211*
232212
232212*
232212*
232123
232218*
232169
232169*
232169*
232169*
232130
232097
232130*
232129
232129*
232053
232052*
232053*
232052
232069
232175
232156
232116*
232116*
232226
232231
232231*
232231*
232235
232235*
232179
232188*
232056
232056*
232056*
232149
232210*
232142*
232084*
232077
232077*
232208*
232095*
232164
232208
232033
232210
232210*
232142
232142*
232225
232225*
232077*
232077*
232081
232081*
232113*
232095
232095*
232111
232111*
232113
232113*
232285
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E21B 19/24 (2006.01)
E21B 43/263 (2006.01)
E21B 49/02 (2006.01)
E21C 31/12 (2006.01)
E21C 35/18 (2006.01)
E21C 25/06 (2006.01)
E21C 25/10 (2006.01)
E21C 39/00 (2006.01)
E21C 39/00 (2006.01)
E21C 39/00 (2006.01)
E21D 11/40 (2006.01)
E21D 23/04 (2006.01)
E21D 23/16 (2006.01)
E21F 13/08 (2006.01)
F01C 11/00 (2006.01)
F01C 21/06 (2006.01)
F01K 25/10 (2006.01)
F01K 25/10 (2006.01)
F01L 1/28 (2006.01)
F01L 5/04 (2006.01)
F01L 5/20 (2006.01)
F01L 3/20 (2006.01)
F02C 6/08 (2006.01)
F02C 9/18 (2006.01)
F02C 7/045 (2006.01)
F02G 1/043 (2006.01)
F02G 1/055 (2006.01)
F03C 2/30 (2006.01)
F03D 13/10 (2016.01)
F03D 13/25 (2016.01)
F04C 2/30 (2006.01)
F04F 1/00 (2006.01)
F04F 5/00 (2006.01)
F15B 13/044 (2006.01)
F15B 13/06 (2006.01)
F15B 19/00 (2006.01)
F15B 21/04 (2006.01)
F15B 21/10 (2006.01)
F16B 25/00 (2006.01)
F16B 33/02 (2006.01)
F16C 11/04 (2006.01)
F16D 69/04 (2006.01)
F16F 9/096 (2006.01)
F16F 9/28 (2006.01)
F16F 7/10 (2006.01)
F16F 15/027 (2006.01)
F16H 1/22 (2006.01)
F16H 3/00 (2006.01)
F16H 1/00 (2006.01)
F16K 3/02 (2006.01)
F16L 51/02 (2006.01)
F16L 3/00 (2006.01)
F16L 9/19 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
F16M 11/28 (2006.01)
F16S 3/00 (2006.01)
F17C 5/06 (2006.01)
F17C 1/00 (2006.01)
F17C 13/00 (2006.01)
F17C 13/02 (2006.01)
F17C 6/00 (2006.01)
F23B 40/00 (2006.01)
F23C 5/32 (2006.01)
F23C 3/00 (2006.01)
F23C 7/02 (2006.01)

2

232285*
232120
232223*
232185
232185*
232185*
232185*
232098*
232099*
232100*
232166
232166*
232038
232166*
232232*
232232*
232135
232232*
232160
232160*
232160*
232160*
232261
232261*
232261*
232232
232232*
232202
232116
232116*
232202*
232162
232162*
232038*
232038*
232265
232265*
232265*
232050
232050*
232039*
232112*
232265*
232265*
232087
232087*
232217*
232076*
232076*
232171*
232102*
232175*
232245*
232241*
232088*
232245*
232201
232201*
232278
232059
232059*
232174
232107
232107*
232107*

1

F23H 7/00 (2006.01)
F23K 5/04 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
F23L 1/00 (2006.01)
F23L 9/00 (2006.01)
F23L 13/02 (2006.01)
F23L 9/00 (2006.01)
F23Q 13/02 (2006.01)
F24B 1/189 (2006.01)
F24C 5/18 (2006.01)
F24C 5/02 (2006.01)
F24C 7/06 (2006.01)
F24D 3/16 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F24D 10/00 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24D 3/00 (2006.01)
F24D 11/00 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24F 13/28 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
F24F 13/18 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24F 13/10 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 5/00 (2006.01)
F24H 1/26 (2006.01)
F24H 4/04 (2006.01)
F24H 8/00 (2006.01)
F24H 8/00 (2006.01)
F24H 8/00 (2006.01)
F24H 8/00 (2006.01)
F24H 8/00 (2006.01)
F24T 10/10 (2018.01)
F25B 30/02 (2006.01)
F25B 9/00 (2006.01)
F25B 39/04 (2006.01)
F25D 23/06 (2006.01)
F26B 21/02 (2006.01)
F26B 25/00 (2006.01)
F27B 14/00 (2006.01)
F27B 3/04 (2006.01)
F27D 1/02 (2006.01)
F27D 3/00 (2006.01)
F28D 7/02 (2006.01)
F28F 1/42 (2006.01)
F28F 13/08 (2006.01)
F28F 13/12 (2006.01)
F28F 1/06 (2006.01)
F28F 1/08 (2006.01)
F28F 1/42 (2006.01)
F28F 13/08 (2006.01)
F28F 13/12 (2006.01)
F28F 1/06 (2006.01)
F28F 1/08 (2006.01)
F28F 1/42 (2006.01)
F28F 13/08 (2006.01)
F28F 13/12 (2006.01)
F28F 1/06 (2006.01)
F28F 1/08 (2006.01)
F28F 1/42 (2006.01)
F28F 13/08 (2006.01)
F28F 13/12 (2006.01)
F28F 1/42 (2006.01)
F28F 13/08 (2006.01)
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2
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232174*
232059*
232171
232174*
232174*
232082*
232247*
232107*
232082
232059*
232059*
232286
232245
232245*
232244
232244*
232244*
232246*
232243
232243*
232243*
232243*
232075
232075*
232246*
232246*
232247
232288
232219*
232196*
232220*
232197*
232198*
232246
232135*
232135*
232288*
232155*
232255
232255*
232228
232228*
232228*
232049
232288*
232219
232219*
232219*
232219*
232219*
232196
232196*
232196*
232196*
232196*
232220
232220*
232220*
232220*
232220*
232197
232197*
232197*
232198
232198*

F28F 13/12 (2006.01)
F28F 1/06 (2006.01)
F28F 1/08 (2006.01)
G01B 11/06 (2006.01)
G01B 11/03 (2006.01)
G01F 1/20 (2006.01)
G01M 17/04 (2006.01)
G01M 15/10 (2006.01)
G01M 15/02 (2006.01)
G01M 15/10 (2006.01)
G01M 15/02 (2006.01)
G01N 9/00 (2006.01)
G01N 23/00 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
G01N 1/14 (2006.01)
G01N 1/08 (2006.01)
G01N 33/24 (2006.01)
G01N 1/22 (2006.01)
G01N 1/22 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
G01N 33/20 (2019.01)
G01N 3/24 (2006.01)
G01N 23/00 (2006.01)
G01N 23/04 (2006.01)
G01N 1/22 (2006.01)
G01N 27/82 (2006.01)
G01N 27/327 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
G01P 13/00 (2006.01)
G01S 17/89 (2006.01)
G01V 1/00 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
G01V 1/00 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
G01V 1/00 (2006.01)
G01V 1/28 (2006.01)
G02B 6/255 (2006.01)
G02B 26/10 (2006.01)
G02F 1/00 (2006.01)

232198*
232198*
232198*
232279
232074*
232101
232265*
232180*
232180*
232181*
232181*
232268*
232047*
232192*
232200*
232187*
232226*
232223
232223*
232180
232181
232256
232256*
232157
232079
232079*
232079*
232114
232159
232282
232101*
232074*
232098
232098*
232099
232099*
232100
232100*
232266
232074*
232062

G02F 1/11 (2006.01)
G02F 1/33 (2006.01)
G05B 19/401 (2006.01)
G05B 11/42 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
G06F 17/40 (2006.01)
G06F 17/28 (2006.01)
G06F 3/01 (2006.01)
G06T 7/00 (2017.01)
G08B 13/194 (2006.01)
G09B 21/00 (2006.01)
G09B 21/04 (2006.01)
G09F 3/02 (2006.01)
G09F 7/18 (2006.01)
H01B 1/12 (2006.01)
H01F 13/00 (2006.01)
H01F 10/193 (2006.01)
H01J 37/26 (2006.01)
H01J 37/26 (2006.01)
H01J 37/08 (2006.01)
H01J 37/065 (2006.01)
H01J 37/09 (2006.01)
H01L 31/101 (2006.01)
H01L 43/00 (2006.01)
H01L 27/00 (2006.01)
H01L 43/10 (2006.01)
H01M 4/36 (2006.01)
H01M 2/02 (2006.01)
H01M 2/18 (2006.01)
H01M 10/02 (2006.01)
H01P 1/20 (2006.01)
H01R 4/18 (2006.01)
H01R 43/048 (2006.01)
H01S 3/117 (2006.01)
H02G 3/02 (2006.01)
H02J 7/14 (2006.01)
H02P 7/00 (2016.01)
H02P 7/03 (2016.01)
H03H 17/02 (2006.01)
H04Q 1/457 (2006.01)

232062*
232062*
232083*
232290*
232194*
232115
232080*
232080*
232276*
232074
232080
232080*
232270*
232175*
232106*
232114*
232257*
232079*
232281
232281*
232281*
232281*
232041
232257
232257*
232257*
232126*
232254
232254*
232254*
232110*
232103
232103*
232062*
232175*
232259
232290
232290*
232110
232110*

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

232031
232032
232033
232034
232035
232036
232037
232038
232039
232040
232041
232042

B29C 49/04 (2006.01)
B65C 1/02 (2006.01)
E04F 13/073 (2006.01)
A61K 31/202 (2006.01)
C22B 59/00 (2006.01)
C07D 261/04 (2006.01)
B01F 13/08 (2006.01)
E21D 23/16 (2006.01)
B60S 1/18 (2006.01)
C07C 41/06 (2006.01)
H01L 31/101 (2006.01)
C10L 5/04 (2006.01)

232043
232044
232045
232046
232047
232048
232049
232050
232051
232052
232053
232054

C12Q 1/68 (2006.01)
A01B 73/06 (2006.01)
A01D 78/10 (2006.01)
C11D 7/26 (2006.01)
B07C 5/34 (2006.01)
A61L 27/48 (2006.01)
F27D 3/00 (2006.01)
F16B 25/00 (2006.01)
C08L 23/06 (2006.01)
D21H 11/12 (2006.01)
D21F 11/00 (2006.01)
C07C 11/28 (2006.01)
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1

2

1

2

1

2

1

2

232055
232056
232057
232058
232059
232060
232061
232062
232063
232064
232065
232066
232067
232068
232069
232070
232071
232072
232073
232074
232075
232076
232077
232078
232079
232080
232081
232082
232083
232084
232085
232086
232087
232088
232089
232090
232091
232092
232093
232094
232095
232096
232097
232098
232099
232100
232101
232102
232103
232104
232105
232106
232107
232108
232109
232110
232111
232112
232113
232114
232115
232116
232117
232118
232119

B62D 63/06 (2006.01)
E04B 1/32 (2006.01)
A47G 19/24 (2006.01)
B60F 5/02 (2006.01)
F17C 13/02 (2006.01)
A61B 50/30 (2016.01)
B22D 17/22 (2006.01)
G02F 1/00 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
A01M 7/00 (2006.01)
B65D 75/34 (2006.01)
A01G 24/20 (2018.01)
A23C 21/02 (2006.01)
A23C 21/02 (2006.01)
E01F 8/00 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
B60R 22/32 (2006.01)
A21D 8/00 (2006.01)
A23G 3/48 (2006.01)
G08B 13/194 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
B60K 17/08 (2006.01)
E04C 3/30 (2006.01)
B21B 3/00 (2006.01)
G01N 23/00 (2006.01)
G09B 21/00 (2006.01)
E05D 5/06 (2006.01)
F24B 1/189 (2006.01)
B62D 5/00 (2006.01)
B66C 6/00 (2006.01)
B23B 23/00 (2006.01)
C09K 8/08 (2006.01)
F16F 7/10 (2006.01)
B66F 11/04 (2006.01)
A61F 2/00 (2006.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
C12Q 1/6895 (2018.01)
E06B 3/06 (2006.01)
A61K 31/122 (2006.01)
D06M 15/00 (2006.01)
G01V 1/00 (2006.01)
G01V 1/00 (2006.01)
G01V 1/00 (2006.01)
G01F 1/20 (2006.01)
B03C 3/88 (2006.01)
H01R 4/18 (2006.01)
B24B 33/02 (2006.01)
C09D 103/00 (2006.01)
C08L 63/00 (2006.01)
F23C 5/32 (2006.01)
B25J 1/00 (2006.01)
C02F 11/00 (2006.01)
H03H 17/02 (2006.01)
E06B 3/64 (2006.01)
B23D 71/08 (2006.01)
E06B 11/02 (2006.01)
G01N 27/82 (2006.01)
G06F 17/40 (2006.01)
F03D 13/10 (2016.01)
A61L 27/02 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)

232120
232121
232122
232123
232124
232125
232126
232127
232128
232129
232130
232131
232132
232133
232134
232135
232136
232137
232138
232139
232140
232141
232142
232143
232144
232145
232146
232147
232148
232149
232150
232151
232152
232153
232154
232155
232156
232157
232158
232159
232160
232161
232162
232163
232164
232165
232166
232167
232168
232169
232170
232171
232172
232173
232174
232175
232176
232177
232178
232179
232180
232181
232182
232183
232184

E21B 43/263 (2006.01)
B61B 11/00 (2006.01)
C07F 1/12 (2006.01)
D03D 49/60 (2006.01)
A01K 93/00 (2006.01)
B44F 9/02 (2006.01)
C08F 32/06 (2006.01)
A47C 1/034 (2006.01)
A47C 1/034 (2006.01)
D06P 5/00 (2006.01)
D06M 11/83 (2006.01)
C08G 63/64 (2006.01)
B65G 53/34 (2006.01)
B27M 1/08 (2006.01)
B29C 33/00 (2006.01)
F01K 25/10 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
B01F 7/18 (2006.01)
C04B 28/02 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
B01F 5/06 (2006.01)
B01F 5/06 (2006.01)
C01G 23/047 (2006.01)
C07C 29/48 (2006.01)
C07D 407/12 (2006.01)
E04B 1/80 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C07D 295/08 (2006.01)
C07D 295/08 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
B65D 90/06 (2006.01)
E02B 8/06 (2006.01)
G01N 3/24 (2006.01)
C01B 32/21 (2017.01)
G01N 27/327 (2006.01)
F01L 1/28 (2006.01)
B01D 53/52 (2006.01)
F04F 1/00 (2006.01)
C23C 14/35 (2006.01)
E04F 13/14 (2006.01)
C12N 15/85 (2006.01)
E21D 11/40 (2006.01)
A61K 38/18 (2006.01)
A01N 31/02 (2006.01)
D06M 11/77 (2006.01)
B28B 1/26 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
C08F 255/02 (2006.01)
A23L 19/00 (2016.01)
F23B 40/00 (2006.01)
E01F 9/658 (2016.01)
B65D 75/62 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
B23B 13/00 (2006.01)
E03F 5/14 (2006.01)
G01N 1/22 (2006.01)
G01N 1/22 (2006.01)
A23K 10/28 (2016.01)
B32B 38/14 (2006.01)
A01D 78/08 (2006.01)

232185
232186
232187
232188
232189
232190
232191
232192
232193
232194
232195
232196
232197
232198
232199
232200
232201
232202
232203
232204
232205
232206
232207
232208
232209
232210
232211
232212
232213
232214
232215
232216
232217
232218
232219
232220
232221
232222
232223
232224
232225
232226
232227
232228
232229
232230
232231
232232
232233
232234
232235
232236
232237

E21C 31/12 (2006.01)
C21C 7/076 (2006.01)
C12P 19/04 (2006.01)
C04B 18/24 (2006.01)
C10L 5/08 (2006.01)
B01D 24/22 (2006.01)
C07C 337/06 (2006.01)
C07K 14/46 (2006.01)
A23L 27/18 (2016.01)
A61B 5/04 (2006.01)
C01B 33/18 (2006.01)
F28F 1/42 (2006.01)
F28F 1/42 (2006.01)
F28F 1/42 (2006.01)
C12N 15/82 (2006.01)
C12M 1/107 (2006.01)
F17C 5/06 (2006.01)
F03C 2/30 (2006.01)
B65B 43/18 (2006.01)
B65G 17/42 (2006.01)
B02C 18/34 (2006.01)
B62K 15/00 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
E04F 13/18 (2006.01)
A23G 3/46 (2006.01)
E04F 15/00 (2006.01)
C30B 29/38 (2006.01)
C30B 29/38 (2006.01)
C10G 15/08 (2006.01)
C07D 249/08 (2006.01)
A23L 13/60 (2016.01)
A23L 13/60 (2016.01)
B02C 4/42 (2006.01)
A47G 25/40 (2006.01)
F28F 1/42 (2006.01)
F28F 1/42 (2006.01)
B60R 22/20 (2006.01)
C08J 9/06 (2006.01)
G01N 1/08 (2006.01)
B25J 11/00 (2006.01)
E04G 11/36 (2006.01)
E02D 1/06 (2006.01)
A47C 17/12 (2006.01)
F27B 14/00 (2006.01)
B62D 57/036 (2006.01)
A61K 8/9789 (2017.01)
E03C 1/042 (2006.01)
F02G 1/043 (2006.01)
C07F 7/30 (2006.01)
C03C 1/02 (2006.01)
E03F 5/12 (2006.01)
C08J 5/06 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)

232238
232239
232240
232241
232242
232243
232244
232245
232246
232247
232248
232249
232250
232251
232252
232253
232254
232255
232256
232257
232258
232259
232260
232261
232262
232263
232264
232265
232266
232267
232268
232269
232270
232271
232272
232273
232274
232275
232276
232277
232278
232279
232280
232281
232282
232283
232284
232285
232286
232287
232288
232289
232290

B60M 1/14 (2006.01)
B29C 45/00 (2006.01)
C08L 23/12 (2006.01)
B66C 23/72 (2006.01)
C07F 11/00 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24D 10/00 (2006.01)
F24D 3/16 (2006.01)
F24T 10/10 (2018.01)
F24H 1/26 (2006.01)
A01N 43/90 (2006.01)
A01N 43/38 (2006.01)
B67D 1/04 (2006.01)
B23K 101/00 (2006.01)
B23K 35/02 (2006.01)
B23K 10/02 (2006.01)
H01M 2/02 (2006.01)
F26B 21/02 (2006.01)
G01N 3/08 (2006.01)
H01L 43/00 (2006.01)
B23K 1/19 (2006.01)
H02J 7/14 (2006.01)
C12N 15/117 (2010.01)
F02C 6/08 (2006.01)
B60K 25/10 (2006.01)
B23K 101/16 (2006.01)
A61K 8/73 (2006.01)
F15B 19/00 (2006.01)
G02B 6/255 (2006.01)
C21D 7/02 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
C07C 333/16 (2006.01)
B65D 5/42 (2006.01)
A21D 13/45 (2017.01)
A01N 43/828 (2006.01)
C07C 67/08 (2006.01)
B23K 26/24 (2014.01)
A23L 7/13 (2016.01)
B22D 2/00 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
F17C 13/00 (2006.01)
G01B 11/06 (2006.01)
B60G 13/02 (2006.01)
H01J 37/26 (2006.01)
G01N 33/22 (2006.01)
C07C 50/12 (2006.01)
C07D 405/04 (2006.01)
E21B 17/04 (2006.01)
F24C 7/06 (2006.01)
A47L 23/02 (2006.01)
F24H 4/04 (2006.01)
A61B 17/68 (2006.01)
H02P 7/00 (2016.01)
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UDZIELONE DODATKOWE
PRAWA OCHRONNE

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu
na rynek oraz nazwę organu, który je wydał, oznaczenie produktu
opisanego w tym zezwoleniu, datę od której powstaje i czas trwania
dodatkowego prawa ochronnego.
(68) 196674
(54) Podstawione cyklopentany i cyklopenteny, kompozycje je zawierające oraz ich zastosowanie
(73) BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC., DURHAM (US)
(93) 17.04.2018, EU/1/18/1269, Komisja Europejska (EU)
(95) peramiwir
(94) 17.12.2018 – 17.12.2023
(68) 200413
(54) Podstawione oksazolidynony, sposób ich wytwarzania, środki
lecznicze je zawierające oraz ich zastosowanie do wytwarzania
środków leczniczych i do zapobiegania krzepnięciu krwi ex vivo
(73) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, MONHEIM (DE)
(93) 02.10.2008, EU/1/08/472/001 do 008, Komisja Wspólnot
Europejskich (EU)
(95) rywaroksaban
(94) 11.12.2020 – 02.10.2023
(68) 206012
(54) Mieszanina grzybobójcza, środek grzybobójczy i sposób zwalczania szkodliwych grzybów
(73) BASF SE, LUDWIGSHAFEN (DE)
(93) 22.10.2014, R-216/2014, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 16.04.2014, 60414, Minister Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Żywności (GR)
(95) połączenie ditianonu i pirymetanilu
(94) 30.06.2023 – 30.06.2028
(68) 209961
(54) Środki chwastobójcze zawierające podstawiony tien-3-ylosulfonyloamino(tio)karbonylotriazolin(ti)on, zastosowanie środków,
sposób zwalczania niepożądanych roślin i sposób wytwarzania
środków chwastobójczych
(73) Bayer Intellectual Property GmbH, MONHEIM AM RHEIN (DE)
(93) 04.02.2011, R-14/2011, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 26.06.2008, 2789, COMISIA NATIONALA DE OMOLGARE A
PRODUSELOR DE PROTECTIE A
PLANTELOR (RO)
(95) tienkarbazon metylu i izoksaflutol
(94) 10.09.2022 – 26.06.2023
(68) 211717
(54) Kompozycja herbicydów, sposób zwalczania szkodliwych roślin
i zastosowanie kompozycji herbicydów
(73) Bayer Intellectual Property GmbH, MONHEIM AM RHEIN (DE)
(93) 28.08.2017, R-171/2017, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 28.09.2016, MAPP 17687, Health and Safety Executive (GB)
(95) połączenie estrów mezosulfuronu (oraz ich soli) i propoksykarbazonu (oraz jego soli)
(94) 12.07.2022 – 12.07.2027
(68) 214624
(54) Środki chwastobójcze zawierające podstawiony tien-3-ylosulfonyloaminokarbonylotriazolinon, zastosowanie środków, sposób
zwalczania niepożądanych roślin i sposób wytwarzania środków
chwastobójczych

Nr 5/2019

(73) Bayer Intellectual Property GmbH, MONHEIM AM RHEIN (DE)
(93) 01.09.2017, R-174/2017, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 21.03.2017, 3818 do 3819, Bundesamt für
Ernährungssicherheit (AT)
(95) tienkarbazon metylu i mezosulfuron
(94) 10.09.2022 – 10.09.2027
(68) 221973
(54) Heterocyklokarboksyamidowa pochodna, zawierająca ją kompozycja do zwalczania mikroorganizmów i zakażeniu roślin oraz sposoby
zwalczania albo zapobiegania zakażeniom uprawianych roślin
(73) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, BAZYLEA (CH)
(93) 09.05.2012, R-5/2012, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 19.03.2010, MAPP 14899, Health and Safety Executive (GB)
(95) izopirazam
(94) 14.10.2023 – 19.03.2025
(68) 222168
(54) Pochodne 2-pirydyloetylobenzamidu zawierająca je kompozycja grzybobójcza i sposób zapobiegawczego lub kuracyjnego
zwalczania chorobotwórczych grzybów roślin w uprawach
(73) BAYER S.A.S., LYON (FR)
(93) 23.11.2012, R-157/2012, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 06.11.2009, 2841, COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A
PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR (RO)
(95) fluopyram
(94) 08.08.2023 – 06.11.2024
(68) 222801
(54) Pochodne chinoliny, ich zastosowanie, sposób ich wytwarzania
oraz kompozycja farmaceutyczna zawierająca je
(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE (BE)
(93) 07.03.2014, EU/1/13/901, Komisja Europejska (EU)
(95) Bedakilina lub jej farmaceutycznie dopuszczalna sól addycyjna z kwasem albo zasadą
(94) 18.07.2023 – 18.07.2028
(68) 228155
(54) 3-{ (3R, 4R)-4-metylo-3-[metylo-(7H-pirolo[2, 3-d]pirymidyn-4-ylo)-amino]-piperydyn-1-ylo} -3-okso-propionitryl
(73) PFIZER PRODUCTS INC., GROTON (US)
(93) 24.03.2017, EU/1/17/1178, Komisja Europejska (EU)
(95) TOFACYTYNIB
(94) 29.05.2022 – 29.05.2027
(68)
(54)
(73)
(93)
(95)
(94)

1636190
Trwały kryształ związku 4-oksochinoliny
Japan Tobacco, Inc., TOKYO (JP)
27.05.2013, EU/1/13/830, Komisja Europejska (EU)
ELWITEGRAWIR w postaci krystalicznej (III)
19.05.2025 – 27.05.2028

(68) 1656021
(54) TRWAŁE PRZY PRZECHOWYWANIU MIESZANINY CHWASTOBÓJCZE ZAWIERAJĄCE METAZACHLOR
(73) BASF SE, LUDWIGSHAFEN (DE)
(93) 07.07.2017, R-129/2017, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 19.06.2015, AS2-39H2015, VALSTYBINĖ AUGALININKYSTĖS
TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS (LT)
(95) połączenie metazachloru, dimetenamidu-P i chlomazonu
(94) 15.07.2024 – 15.07.2029
(68)
(54)
(73)
(93)
(95)
(94)

1863839
Związki acylowanego GLP-1
NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD (DK)
12.02.2018, EU/1/17/1251, Komisja Europejska (EU)
SEMAGLUTYD
20.03.2026 – 20.03.2031

Nr 5/2019
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(68) 1912503
(54) Mieszaniny grzybobójcze zawierające podstawione anilidy
kwasu 1-metylopirazol-4-ilokarboksylowego
(73) BASF SE, LUDWIGSHAFEN (DE)
(93) 05.02.2014, R-19/2014, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 13.02.2012, 15639, Health and Safety Executive (GB)
(95) FLUKSAPYROKSAD i PIRAKLOSTROBINA
(94) 01.08.2026 – 13.02.2027
(68)
(54)
(73)
(93)
(95)
(94)

1963368
Przeciwciała anty-IL-17
ELI LILLY AND COMPANY, INDIANAPOLIS (US)
28.04.2016, EU/1/15/1085, Komisja Europejska (EU)
IKSEKIZUMAB
05.12.2026 – 28.04.2031

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

2158319
Fosfataza alkaliczna kierowana do kości, zestawy i zastosowanie
Alexion Pharmaceuticals, Inc., NEW HAVEN (US)
01.09.2015, EU/1/15/1015, Komisja Europejska (EU)
ASFOTAZA ALFA
12.05.2028 – 01.09.2030

(68) 2190289
(54) Kompozycje izoksazoliny oraz ich zastosowanie jako środków
przeciwko pasożytom
(73) Intervet International B.V., BOXMEER (NL)
(93) 19.05.2016, EU/2/13/158, Komisja Europejska (EU)
(95) fluralaner do stosowania wg patentu PL/EP 2190289 B1
(94) 15.08.2028 – 19.05.2031
(68)
(54)
(73)
(73)
(93)
(95)
(94)

2331547
Związki pirolopirymidynowe jako inhibitory CDK
Novartis AG, BASEL (CH)
Astex Therapeutics Ltd., CAMBRIDGE (GB)
24.08.2017, EU/1/17/1221, Komisja Europejska (EU)
RYBOCYKLIB lub jego farmaceutycznie dopuszczalna sól
20.08.2029 – 24.08.2032

(68) 2356151
(54) LUDZKIE PRZECIWCIAŁA O WYSOKIM POWINOWACTWIE PRZECIWKO LUDZKIEMU RECEPTOROWI IL-4
(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc., TARRYTOWN (US)
(93) 28.09.2017, EU/1/17/1229, Komisja Europejska (EU)
(95) DUPILUMAB
(94) 27.10.2029 – 28.09.2032
(68) 2567976
(54) PRZECIWCIAŁA PRZECIW-CD38 PRZEZNACZONE DO LECZENIA
SZPICZAKA MNOGIEGO
(73) Genmab A/S, COPENHAGEN (DK)
(93) 24.05.2016, EU/1/16/1101, Komisja Europejska (EU)
(95) DARATUMUMAB

(94) 23.03.2026 – 23.03.2031
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Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju tłumaczenia
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europejskiego.
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T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T5 (97) 17 06 2015
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T5 (97) 25 03 2015
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 10 10 2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/39
2018/41
2018/43
2018/44
2011/09
2018/46
2018/52
2018/37
2018/52
2018/40
2018/51
2018/42
2018/41
2018/43
2018/43
2018/34
2018/49
2018/43
2018/46
2018/45
2018/46
2018/29
2018/46
2019/01
2018/39
2018/49
2018/38
2018/46
2018/45
2018/24
2018/49
2018/51
2018/41
2019/02
2018/46
2018/49
2019/05
2018/48
2018/41
2019/02
2018/46
2018/49
2018/45
2018/48
2018/47
2018/47
2018/49
2018/49
2018/46
2015/25
2018/50
2018/35
2018/46
2018/46
2018/47
2018/50
2018/43
2015/13
2018/41
2018/29
2018/38
2019/01
2018/46
2018/49
2018/50
2018/47
2018/41

EP 2100365 B1
EP 2101759 B1
EP 2101911 B1
EP 2104821 B1
EP 2105457 B1
EP 2107325 B1
EP 2119948 B1
EP 2120963 B1
EP 2123447 B1
EP 2130080 B1
EP 2139455 B1
EP 2147289 B1
EP 2150125 B1
EP 2150514 B1
EP 2156461 B1
EP 2158270 B1
EP 2159125 B1
EP 2162416 B1
EP 2166673 B1
EP 2170390 B1
EP 2176609 B1
EP 2178238 B1
EP 2183631 B1
EP 2185359 B1
EP 2188228 B1
EP 2191938 B1
EP 2192911 B1
EP 2195590 B1
EP 2199516 B1
EP 2200820 B1
EP 2212691 B1
EP 2214946 B1
EP 2215177 B1
EP 2217207 B1
EP 2227225 B1
EP 2228520 B1
EP 2229291 B1
EP 2230525 B1
EP 2232713 B1
EP 2234700 B1
EP 2238088 B1
EP 2247291 B1
EP 2252411 B1
EP 2252880 B1
EP 2256027 B1
EP 2257155 B1
EP 2258802 B1
EP 2262406 B1
EP 2263445 B1
EP 2263512 B1
EP 2263566 B1
EP 2265249 B1
EP 2271473 B1
EP 2276493 B1
EP 2276495 B1
EP 2281105 B1
EP 2285408 B1
EP 2292737 B1
EP 2295903 B1
EP 2303083 B1
EP 2304326 B1
EP 2305245 B1
EP 2309160 B1
EP 2311504 B1
EP 2312056 B1
EP 2313087 B1
EP 2313471 B1

T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 07 11 2018
T5 (97) 25 06 2014
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 24 10 2018

Nr 5/2019
2018/43
2018/49
2018/50
2018/41
2018/29
2018/47
2018/49
2018/41
2018/44
2018/38
2018/47
2018/49
2018/38
2019/04
2018/49
2018/38
2018/51
2018/48
2018/52
2018/45
2019/02
2018/42
2018/47
2019/04
2018/47
2018/38
2018/48
2018/36
2019/03
2019/01
2018/49
2018/50
2018/49
2018/34
2019/02
2018/47
2018/43
2018/38
2018/50
2018/44
2018/35
2018/47
2018/44
2018/50
2018/49
2018/42
2018/48
2018/48
2018/44
2018/39
2018/45
2014/26
2018/44
2019/03
2018/49
2018/46
2018/49
2018/49
2018/50
2018/50
2018/48
2018/51
2018/44
2018/33
2018/50
2019/01
2018/43

EP 2313578 B1
EP 2317224 B1
EP 2318188 B1
EP 2318696 B1
EP 2321119 B1
EP 2324288 B1
EP 2324542 B1
EP 2324605 B1
EP 2326426 B1
EP 2328589 B1
EP 2328852 B1
EP 2331424 B1
EP 2331603 B1
EP 2332718 B1
EP 2333434 B1
EP 2343170 B1
EP 2348051 B1
EP 2360462 B1
EP 2361357 B1
EP 2365756 B1
EP 2371298 B1
EP 2371468 B1
EP 2371866 B1
EP 2374905 B1
EP 2374971 B1
EP 2376086 B1
EP 2379299 B1
EP 2379771 B1
EP 2379943 B1
EP 2388392 B1
EP 2388405 B1
EP 2388873 B1
EP 2391391 B1
EP 2392196 B1
EP 2396044 B1
EP 2402638 B1
EP 2405915 B1
EP 2406325 B1
EP 2406363 B1
EP 2407614 B1
EP 2409722 B1
EP 2411769 B1
EP 2414501 B1
EP 2414574 B1
EP 2418945 B1
EP 2421533 B1
EP 2422693 B1
EP 2424657 B1
EP 2426144 B1
EP 2428561 B1
EP 2430367 B1
EP 2432601 B1
EP 2437595 B1
EP 2437799 B1
EP 2438011 B1
EP 2438397 B1
EP 2440061 B1
EP 2440653 B1
EP 2441297 B1
EP 2441774 B1
EP 2447302 B1
EP 2447383 B1
EP 2448590 B1
EP 2448732 B1
EP 2449871 B1
EP 2452332 B1
EP 2453027 B1

Nr 5/2019
T5 (97) 23 07 2014
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 12 09 2018
T5 (97) 01 07 2015
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 26 12 2018
T5 (97) 20 11 2013
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 02 05 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T5 (97) 07 01 2015
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 09 05 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 08 08 2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2014/30
2019/04
2018/34
2018/52
2018/42
2018/41
2018/47
2019/04
2019/02
2018/34
2018/47
2018/50
2018/46
2019/02
2018/48
2018/41
2018/48
2018/39
2018/41
2018/34
2018/38
2018/46
2018/37
2015/27
2018/37
2018/37
2018/47
2018/48
2018/47
2018/47
2018/41
2018/52
2013/47
2018/46
2018/49
2018/42
2018/48
2018/46
2018/18
2018/50
2019/03
2018/49
2018/48
2018/51
2019/02
2018/47
2018/51
2019/01
2018/51
2018/50
2018/48
2015/02
2018/45
2018/47
2018/35
2018/46
2018/43
2018/46
2018/52
2018/52
2018/49
2018/37
2018/39
2018/19
2018/46
2018/50
2018/32

EP 2460550 B1
EP 2461395 B1
EP 2466238 B1
EP 2467740 B1
EP 2470365 B1
EP 2470441 B1
EP 2473584 B1
EP 2475317 B1
EP 2475318 B1
EP 2475609 B1
EP 2477865 B1
EP 2478444 B1
EP 2483574 B1
EP 2485977 B1
EP 2486363 B1
EP 2486942 B1
EP 2487227 B1
EP 2488760 B1
EP 2495347 B1
EP 2497883 B1
EP 2500246 B1
EP 2503870 B1
EP 2506979 B1
EP 2508827 B1
EP 2509455 B1
EP 2510952 B1
EP 2512365 B1
EP 2514896 B1
EP 2516782 B1
EP 2517059 B1
EP 2519230 B1
EP 2520747 B1
EP 2523761 B1
EP 2525671 B1
EP 2526044 B1
EP 2526078 B1
EP 2526581 B1
EP 2530180 B1
EP 2531076 B1
EP 2531218 B1
EP 2531872 B1
EP 2532804 B1
EP 2535047 B1
EP 2537947 B1
EP 2538748 B1
EP 2538915 B1
EP 2540019 B1
EP 2540598 B1
EP 2542409 B1
EP 2544536 B1
EP 2544801 B1
EP 2544953 B1
EP 2546231 B1
EP 2546530 B1
EP 2547972 B1
EP 2552245 B1
EP 2552887 B1
EP 2553517 B1
EP 2556502 B1
EP 2556504 B1
EP 2556734 B1
EP 2557668 B1
EP 2558816 B1
EP 2559982 B1
EP 2561067 B1
EP 2562856 B1
EP 2563158 B1

T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T5 (97) 26 11 2014
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 29 08 2018
T4 (97) 29 08 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 21 02 2018
T4 (97) 05 09 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T5 (97) 16 12 2015
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 01 08 2018
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2018/43
2018/26
2018/49
2018/50
2018/49
2018/44
2018/49
2014/48
2018/39
2018/48
2018/35
2018/35
2018/47
2018/46
2018/49
2018/49
2018/50
2018/41
2018/46
2018/49
2018/45
2018/37
2018/49
2018/08
2018/36
2018/46
2018/48
2018/44
2018/31
2018/44
2018/42
2018/52
2018/47
2018/47
2019/02
2018/50
2018/42
2018/41
2018/36
2018/51
2018/48
2018/46
2019/01
2018/47
2018/46
2018/45
2015/51
2018/50
2018/51
2018/47
2019/03
2019/04
2018/37
2018/29
2018/47
2018/46
2018/49
2018/47
2018/48
2018/46
2019/02
2018/51
2018/48
2018/49
2018/39
2018/46
2018/31

EP 2563498 B1
EP 2569833 B1
EP 2570565 B1
EP 2571597 B1
EP 2575504 B1
EP 2576629 B1
EP 2578888 B1
EP 2580171 B1
EP 2581969 B1
EP 2582271 B1
EP 2583417 B1
EP 2583417 B1
EP 2583731 B1
EP 2585365 B1
EP 2585871 B1
EP 2586698 B1
EP 2588727 B1
EP 2588776 B1
EP 2589991 B1
EP 2591470 B1
EP 2592216 B1
EP 2592224 B1
EP 2592679 B1
EP 2596275 B1
EP 2598526 B1
EP 2600865 B1
EP 2601961 B1
EP 2604783 B1
EP 2605615 B1
EP 2608670 B1
EP 2609093 B1
EP 2609143 B1
EP 2609183 B1
EP 2610947 B1
EP 2611577 B1
EP 2611831 B1
EP 2612390 B1
EP 2613137 B1
EP 2613748 B1
EP 2613862 B1
EP 2614840 B1
EP 2616190 B1
EP 2616486 B1
EP 2616568 B1
EP 2619625 B1
EP 2620450 B1
EP 2621496 B1
EP 2621896 B1
EP 2621909 B1
EP 2624699 B1
EP 2625258 B1
EP 2626143 B1
EP 2626491 B1
EP 2627244 B1
EP 2627319 B1
EP 2628110 B1
EP 2628724 B1
EP 2629902 B1
EP 2631308 B1
EP 2633749 B1
EP 2635218 B1
EP 2635277 B1
EP 2635523 B1
EP 2641488 B1
EP 2642756 B1
EP 2645384 B1
EP 2645977 B1

1360
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T5 (97) 03 02 2016
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 01 08 2018
T4 (97) 01 08 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 12 12 2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/42
2018/43
2019/07
2018/47
2018/46
2018/46
2016/05
2018/43
2018/42
2018/38
2018/47
2018/34
2018/40
2018/38
2018/38
2018/47
2018/48
2018/43
2018/39
2018/50
2018/49
2018/48
2018/48
2018/40
2018/49
2018/44
2018/36
2018/46
2018/47
2018/34
2018/47
2018/32
2018/51
2018/43
2018/47
2018/47
2018/47
2019/04
2018/45
2018/38
2018/46
2018/45
2018/47
2018/48
2018/45
2018/31
2018/31
2018/37
2018/46
2018/42
2019/03
2019/02
2018/51
2018/46
2018/48
2018/50
2018/28
2018/43
2018/43
2018/48
2018/47
2018/44
2018/48
2018/46
2018/47
2018/47
2018/50

EP 2647296 B1
EP 2647755 B1
EP 2648247 B1
EP 2648737 B1
EP 2649779 B1
EP 2649780 B1
EP 2649884 B1
EP 2650194 B1
EP 2650358 B1
EP 2650576 B1
EP 2651254 B1
EP 2651525 B1
EP 2651613 B1
EP 2652163 B1
EP 2653235 B1
EP 2653625 B1
EP 2654109 B1
EP 2654455 B1
EP 2654762 B1
EP 2655644 B1
EP 2657426 B1
EP 2658570 B1
EP 2659011 B1
EP 2659771 B1
EP 2660326 B1
EP 2660593 B1
EP 2660877 B1
EP 2661256 B1
EP 2661280 B1
EP 2662091 B1
EP 2662380 B1
EP 2662916 B1
EP 2663198 B1
EP 2664456 B1
EP 2664595 B1
EP 2664596 B1
EP 2665392 B1
EP 2666942 B1
EP 2667975 B1
EP 2669069 B1
EP 2672797 B1
EP 2673345 B1
EP 2675871 B1
EP 2677099 B1
EP 2677872 B1
EP 2678432 B1
EP 2678432 B1
EP 2678511 B1
EP 2680929 B1
EP 2682544 B1
EP 2684244 B1
EP 2685031 B1
EP 2687434 B1
EP 2689582 B1
EP 2690191 B1
EP 2691183 B1
EP 2691245 B1
EP 2691892 B1
EP 2695233 B1
EP 2695585 B1
EP 2697173 B1
EP 2697243 B1
EP 2697318 B1
EP 2698207 B1
EP 2700786 B1
EP 2701645 B1
EP 2702796 B1

T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T5 (97) 14 10 2015
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 10 01 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 07 11 2018
T4 (97) 07 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 03 10 2018
T4 (97) 03 10 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T4 (97) 17 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 23 01 2019
T5 (97) 28 10 2015
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 12 12 2018

Nr 5/2019
2018/41
2018/47
2015/42
2018/52
2018/49
2018/43
2018/46
2018/44
2018/48
2018/40
2018/46
2018/49
2018/02
2018/46
2018/47
2018/47
2018/37
2018/48
2018/47
2019/07
2018/43
2018/47
2018/49
2018/43
2018/43
2018/45
2018/45
2018/44
2018/46
2018/44
2018/46
2018/44
2018/47
2018/42
2018/51
2018/40
2018/40
2018/29
2018/50
2018/46
2018/42
2018/47
2018/46
2018/37
2019/04
2015/44
2018/28
2018/38
2018/46
2018/51
2018/41
2018/43
2018/40
2018/48
2018/27
2018/45
2018/43
2018/40
2018/50
2018/45
2018/48
2018/43
2018/45
2018/46
2018/47
2018/47
2018/50

EP 2702983 B1
EP 2703738 B1
EP 2705738 B1
EP 2707648 B1
EP 2708436 B1
EP 2709087 B1
EP 2710887 B1
EP 2711098 B1
EP 2715465 B1
EP 2719475 B1
EP 2720561 B1
EP 2720924 B1
EP 2720959 B1
EP 2721062 B1
EP 2721302 B1
EP 2722097 B1
EP 2723379 B1
EP 2728031 B1
EP 2728237 B1
EP 2728866 B1
EP 2729509 B1
EP 2729697 B1
EP 2731985 B1
EP 2732207 B1
EP 2733458 B1
EP 2734510 B1
EP 2734510 B1
EP 2735206 B1
EP 2736323 B1
EP 2736379 B1
EP 2736656 B1
EP 2736683 B1
EP 2737272 B1
EP 2737951 B1
EP 2738274 B1
EP 2739298 B1
EP 2739298 B1
EP 2739806 B1
EP 2740773 B1
EP 2740849 B1
EP 2741607 B1
EP 2743074 B1
EP 2743601 B1
EP 2746508 B1
EP 2746859 B1
EP 2747925 B1
EP 2748166 B1
EP 2748300 B1
EP 2749555 B1
EP 2750159 B1
EP 2750486 B1
EP 2750707 B1
EP 2750768 B1
EP 2750883 B1
EP 2751273 B1
EP 2752216 B1
EP 2753187 B1
EP 2754787 B1
EP 2755473 B1
EP 2755794 B1
EP 2757367 B1
EP 2757939 B1
EP 2758180 B1
EP 2758185 B1
EP 2760463 B1
EP 2762510 B1
EP 2762590 B1

Nr 5/2019
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 14 11 2018
T5 (97) 06 04 2016
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 05 09 2018
T4 (97) 05 09 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 14 11 2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/33
2018/45
2018/50
2018/48
2018/45
2018/45
2018/37
2018/47
2018/49
2018/49
2018/49
2018/50
2018/48
2018/42
2018/50
2018/48
2018/38
2019/01
2019/01
2018/47
2018/49
2018/31
2018/45
2019/01
2019/01
2018/43
2018/45
2018/34
2018/32
2018/46
2016/14
2018/47
2018/42
2018/46
2018/37
2019/01
2018/49
2018/47
2018/47
2018/41
2018/39
2018/49
2018/38
2018/37
2018/36
2018/36
2018/36
2018/45
2018/51
2019/06
2019/05
2018/49
2018/49
2018/49
2019/02
2018/46
2018/44
2018/49
2018/48
2018/15
2018/50
2018/45
2018/44
2018/47
2018/46
2019/01
2018/46

EP 2762858 B1
EP 2764351 B1
EP 2764473 B1
EP 2767422 B1
EP 2768515 B1
EP 2768892 B1
EP 2768975 B1
EP 2769008 B1
EP 2769815 B1
EP 2770844 B1
EP 2770859 B1
EP 2771445 B1
EP 2773117 B1
EP 2774272 B1
EP 2775125 B1
EP 2775247 B1
EP 2776382 B1
EP 2776584 B1
EP 2777397 B1
EP 2777405 B1
EP 2778292 B1
EP 2779847 B1
EP 2780984 B1
EP 2781454 B1
EP 2782181 B1
EP 2782650 B1
EP 2782806 B1
EP 2784522 B1
EP 2785823 B1
EP 2788423 B1
EP 2789741 B1
EP 2790719 B1
EP 2790721 B1
EP 2792082 B1
EP 2793299 B1
EP 2794549 B1
EP 2797570 B1
EP 2797652 B1
EP 2798029 B1
EP 2798737 B1
EP 2800196 B1
EP 2800578 B1
EP 2801837 B1
EP 2801851 B1
EP 2802210 B1
EP 2802210 B1
EP 2804327 B1
EP 2805189 B1
EP 2805589 B1
EP 2805952 B1
EP 2806339 B1
EP 2809681 B1
EP 2809752 B1
EP 2810291 B1
EP 2811880 B1
EP 2811998 B1
EP 2812084 B1
EP 2812159 B1
EP 2812366 B1
EP 2812509 B1
EP 2813594 B1
EP 2814338 B1
EP 2815389 B1
EP 2816890 B1
EP 2818093 B1
EP 2818742 B1
EP 2818960 B1

T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 04 07 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T4 (97) 05 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 19 12 2018

1361
2018/47
2019/04
2018/47
2018/49
2018/34
2018/42
2018/44
2018/36
2018/45
2018/52
2018/40
2019/03
2018/44
2018/46
2018/47
2019/01
2018/37
2018/50
2018/51
2018/34
2018/34
2018/47
2018/42
2018/49
2018/38
2018/42
2019/04
2018/37
2018/37
2018/47
2018/27
2018/49
2019/03
2018/51
2018/49
2018/49
2018/21
2018/48
2018/49
2018/43
2019/01
2018/47
2018/37
2018/25
2018/50
2018/49
2018/46
2018/41
2018/51
2018/43
2018/48
2018/47
2018/45
2018/45
2018/52
2018/46
2018/46
2018/45
2018/49
2018/49
2018/51
2018/49
2018/39
2018/39
2019/01
2018/46
2018/51

EP 2819214 B1
EP 2819980 B1
EP 2821774 B1
EP 2822827 B1
EP 2822964 B1
EP 2823689 B1
EP 2823882 B1
EP 2825157 B1
EP 2826116 B1
EP 2826902 B1
EP 2828111 B1
EP 2828172 B1
EP 2828185 B1
EP 2830220 B1
EP 2830433 B1
EP 2831013 B1
EP 2833090 B1
EP 2833718 B1
EP 2833864 B1
EP 2834014 B1
EP 2834803 B1
EP 2836072 B1
EP 2837861 B1
EP 2837891 B1
EP 2838382 B1
EP 2838516 B1
EP 2839071 B1
EP 2840217 B1
EP 2840222 B1
EP 2840312 B1
EP 2841183 B1
EP 2841318 B1
EP 2841561 B1
EP 2841613 B1
EP 2841620 B1
EP 2842250 B1
EP 2842968 B1
EP 2843332 B1
EP 2843353 B1
EP 2845422 B1
EP 2845956 B1
EP 2846805 B1
EP 2847232 B1
EP 2848131 B1
EP 2848846 B1
EP 2848954 B1
EP 2849301 B1
EP 2849833 B1
EP 2849975 B1
EP 2850406 B1
EP 2851107 B1
EP 2851225 B1
EP 2851501 B1
EP 2853439 B1
EP 2853440 B1
EP 2856498 B1
EP 2857527 B1
EP 2858619 B1
EP 2861276 B1
EP 2861276 B1
EP 2861626 B1
EP 2863164 B1
EP 2864341 B1
EP 2864486 B1
EP 2865814 B1
EP 2865966 B1
EP 2866290 B1

1362
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 19 09 2018
T4 (97) 19 09 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 03 10 2018
T4 (97) 03 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 19 09 2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/50
2018/41
2018/50
2018/37
2018/44
2018/49
2018/38
2018/38
2018/47
2018/44
2018/43
2018/48
2018/33
2018/47
2018/44
2018/50
2018/43
2018/42
2018/39
2018/49
2018/45
2018/49
2018/36
2018/36
2018/47
2018/44
2018/46
2018/46
2018/43
2018/41
2018/37
2018/49
2019/02
2018/44
2018/47
2018/31
2018/41
2018/48
2018/41
2018/48
2018/47
2018/52
2018/52
2018/46
2019/09
2018/46
2018/32
2019/01
2018/45
2018/40
2018/40
2018/46
2018/43
2018/45
2018/42
2018/44
2018/49
2018/41
2018/46
2018/39
2018/47
2018/44
2018/44
2018/48
2018/49
2018/45
2018/38

EP 2866449 B1
EP 2866484 B1
EP 2866560 B1
EP 2866594 B1
EP 2866799 B1
EP 2868583 B1
EP 2868654 B1
EP 2868654 B1
EP 2869813 B1
EP 2869869 B1
EP 2870134 B1
EP 2871063 B1
EP 2871631 B1
EP 2872131 B1
EP 2872368 B1
EP 2873032 B1
EP 2874603 B1
EP 2874657 B1
EP 2874738 B1
EP 2874899 B1
EP 2876371 B1
EP 2876991 B1
EP 2877042 B1
EP 2877165 B1
EP 2877168 B1
EP 2880440 B1
EP 2881519 B1
EP 2882008 B1
EP 2882309 B1
EP 2882858 B1
EP 2884269 B1
EP 2885242 B1
EP 2885499 B1
EP 2886366 B1
EP 2886544 B1
EP 2886680 B1
EP 2886919 B1
EP 2888069 B1
EP 2888334 B1
EP 2888473 B1
EP 2889137 B1
EP 2889443 B1
EP 2890257 B1
EP 2890272 B1
EP 2890535 B1
EP 2890638 B1
EP 2890785 B1
EP 2893040 B1
EP 2894352 B1
EP 2894577 B1
EP 2894577 B1
EP 2895764 B1
EP 2897254 B1
EP 2897451 B1
EP 2897533 B1
EP 2897771 B1
EP 2898041 B1
EP 2898166 B1
EP 2898553 B1
EP 2898887 B1
EP 2898926 B1
EP 2899343 B1
EP 2899576 B1
EP 2899829 B1
EP 2900418 B1
EP 2900469 B1
EP 2903794 B1

T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 13 06 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 21 11 2018

Nr 5/2019
2018/46
2018/38
2018/49
2018/29
2018/47
2018/50
2018/51
2018/48
2018/49
2018/48
2018/43
2018/40
2018/49
2018/24
2018/47
2018/40
2018/46
2018/45
2018/49
2018/47
2018/48
2018/49
2018/49
2018/45
2018/50
2018/46
2018/45
2018/49
2018/46
2018/44
2018/47
2018/46
2018/45
2019/09
2018/42
2018/44
2018/43
2018/41
2019/06
2018/35
2018/49
2018/45
2018/47
2018/48
2018/49
2018/47
2018/46
2018/48
2018/42
2018/38
2018/50
2018/47
2018/48
2018/31
2018/47
2018/41
2018/42
2018/40
2018/51
2018/26
2018/49
2018/47
2018/49
2018/35
2018/47
2018/51
2018/47

EP 2904305 B1
EP 2904612 B1
EP 2906248 B1
EP 2907957 B1
EP 2908627 B1
EP 2909000 B1
EP 2909147 B1
EP 2909557 B1
EP 2910634 B1
EP 2911090 B1
EP 2912937 B1
EP 2913368 B1
EP 2914137 B1
EP 2916072 B1
EP 2917159 B1
EP 2918158 B1
EP 2920341 B1
EP 2921243 B1
EP 2921613 B1
EP 2922374 B1
EP 2922884 B1
EP 2923887 B1
EP 2924785 B1
EP 2925198 B1
EP 2925513 B1
EP 2925827 B1
EP 2927316 B1
EP 2927564 B1
EP 2928474 B1
EP 2928652 B1
EP 2928905 B1
EP 2928951 B1
EP 2929614 B1
EP 2930269 B1
EP 2930507 B1
EP 2931048 B1
EP 2931052 B1
EP 2931858 B1
EP 2932110 B1
EP 2932551 B1
EP 2933870 B1
EP 2934528 B1
EP 2935484 B1
EP 2936153 B1
EP 2938075 B1
EP 2938193 B1
EP 2939538 B1
EP 2941337 B1
EP 2941539 B1
EP 2941798 B1
EP 2941892 B1
EP 2942126 B1
EP 2942255 B1
EP 2943350 B1
EP 2944572 B1
EP 2945613 B1
EP 2945621 B1
EP 2949023 B1
EP 2950633 B1
EP 2951105 B1
EP 2951817 B1
EP 2951818 B1
EP 2952230 B1
EP 2954041 B1
EP 2954136 B1
EP 2954523 B1
EP 2954914 B1

Nr 5/2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T4 (97) 24 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T4 (97) 31 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 07 11 2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/50
2018/47
2018/51
2018/47
2018/51
2018/46
2018/49
2018/43
2018/32
2018/47
2018/50
2018/50
2018/39
2018/47
2018/49
2018/38
2018/34
2018/47
2018/21
2019/03
2018/45
2018/43
2018/43
2018/43
2018/48
2018/47
2018/46
2018/46
2018/44
2018/44
2018/46
2019/02
2018/51
2018/49
2019/02
2018/49
2018/46
2018/47
2018/41
2019/01
2018/47
2018/41
2018/45
2018/47
2018/40
2018/47
2018/48
2018/44
2018/47
2018/29
2018/47
2018/46
2018/40
2018/48
2019/01
2018/48
2018/41
2018/46
2018/45
2018/46
2018/46
2018/31
2018/41
2018/50
2018/44
2018/47
2018/45

EP 2955772 B1
EP 2955997 B1
EP 2956907 B1
EP 2957441 B1
EP 2958438 B1
EP 2958790 B1
EP 2959757 B1
EP 2959782 B1
EP 2959916 B1
EP 2961978 B1
EP 2961980 B1
EP 2962837 B1
EP 2964507 B1
EP 2964861 B1
EP 2965640 B1
EP 2965685 B1
EP 2966979 B1
EP 2967057 B1
EP 2968385 B1
EP 2968650 B1
EP 2969418 B1
EP 2969596 B1
EP 2969596 B1
EP 2970127 B1
EP 2970218 B1
EP 2970555 B1
EP 2970757 B1
EP 2970787 B1
EP 2971048 B1
EP 2971048 B1
EP 2971983 B1
EP 2974841 B1
EP 2975686 B1
EP 2975951 B1
EP 2976019 B1
EP 2976057 B1
EP 2981271 B1
EP 2982250 B1
EP 2982458 B1
EP 2982625 B1
EP 2982735 B1
EP 2982934 B1
EP 2983480 B1
EP 2983509 B1
EP 2983616 B1
EP 2983685 B1
EP 2984407 B1
EP 2984847 B1
EP 2985126 B1
EP 2986452 B1
EP 2986796 B1
EP 2987624 B1
EP 2987876 B1
EP 2989248 B1
EP 2989947 B1
EP 2991430 B1
EP 2992101 B1
EP 2992282 B1
EP 2992907 B1
EP 2993130 B1
EP 2993159 B1
EP 2994125 B1
EP 2994585 B1
EP 2994883 B1
EP 2994897 B1
EP 2994902 B1
EP 2995486 B1

T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T4 (97) 19 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 06 06 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 24 10 2018
T4 (97) 24 10 2018
T3 (97) 19 12 2018

1363
2018/47
2018/28
2018/50
2018/40
2018/49
2018/45
2018/36
2018/50
2018/42
2018/49
2018/44
2018/49
2018/43
2018/48
2019/01
2018/45
2018/37
2018/46
2018/34
2018/44
2018/38
2018/47
2018/31
2018/40
2018/41
2018/47
2018/46
2018/47
2018/49
2018/50
2018/49
2018/34
2018/46
2018/48
2018/44
2018/49
2018/40
2018/45
2018/50
2019/01
2018/51
2018/48
2018/51
2018/51
2018/45
2018/48
2018/50
2018/46
2018/33
2018/45
2018/40
2018/35
2018/52
2018/48
2018/45
2018/42
2018/46
2018/23
2018/42
2018/38
2018/35
2018/46
2018/47
2019/01
2018/43
2018/43
2018/51

EP 2995729 B1
EP 2995853 B1
EP 2996693 B1
EP 2997071 B1
EP 2997121 B1
EP 2997825 B1
EP 2998927 B1
EP 2999621 B1
EP 2999723 B1
EP 3000295 B1
EP 3000822 B1
EP 3000888 B1
EP 3001081 B1
EP 3001750 B1
EP 3002022 B1
EP 3002458 B1
EP 3003027 B1
EP 3003263 B1
EP 3003473 B1
EP 3003581 B1
EP 3006456 B1
EP 3007594 B1
EP 3007764 B1
EP 3007806 B1
EP 3007840 B1
EP 3008346 B1
EP 3008905 B1
EP 3009170 B1
EP 3009171 B1
EP 3009233 B1
EP 3009460 B1
EP 3010339 B1
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EP 3198134 B1
EP 3198208 B1
EP 3198658 B1
EP 3199010 B1
EP 3199013 B1
EP 3199024 B1
EP 3199171 B1
EP 3199326 B1
EP 3199434 B1
EP 3199751 B1
EP 3199752 B1
EP 3199932 B1
EP 3200578 B1
EP 3201060 B1
EP 3201177 B1
EP 3201381 B1
EP 3201384 B1
EP 3202614 B1
EP 3203137 B1
EP 3203910 B1
EP 3203977 B1
EP 3204182 B1
EP 3204202 B1
EP 3204280 B1
EP 3204312 B1
EP 3204400 B1
EP 3204556 B1
EP 3204624 B1
EP 3204696 B1
EP 3205240 B1
EP 3205722 B1
EP 3205785 B1
EP 3205874 B1
EP 3206541 B1
EP 3206635 B1
EP 3206869 B1
EP 3206918 B1
EP 3207043 B1
EP 3208341 B1
EP 3209264 B1
EP 3209381 B1
EP 3209604 B1
EP 3210261 B1
EP 3210423 B1
EP 3210585 B1
EP 3210612 B1
EP 3210730 B1
EP 3210802 B1
EP 3210824 B1
EP 3210915 B1
EP 3211147 B1
EP 3212280 B1
EP 3212388 B1
EP 3212391 B1
EP 3212584 B1
EP 3212585 B1
EP 3212586 B1
EP 3212629 B1
EP 3212641 B1
EP 3212713 B1
EP 3214235 B1
EP 3214420 B1
EP 3214958 B1
EP 3215099 B1

Nr 5/2019
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 23 05 2018
T4 (97) 23 05 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 24 10 2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/38
2018/49
2018/50
2018/34
2018/36
2018/47
2018/21
2018/21
2018/52
2018/49
2018/52
2018/41
2018/43
2018/39
2018/50
2018/50
2018/42
2018/48
2018/46
2018/49
2018/38
2018/47
2018/52
2018/37
2018/51
2018/47
2018/47
2019/01
2018/39
2018/47
2018/38
2018/49
2018/51
2018/32
2018/42
2018/52
2018/45
2018/47
2018/46
2018/50
2018/45
2018/48
2018/42
2018/41
2018/42
2018/36
2018/49
2018/48
2018/42
2018/48
2018/42
2018/36
2018/43
2018/38
2018/49
2018/52
2018/43
2018/47
2018/49
2018/41
2018/47
2018/52
2018/37
2018/48
2018/48
2018/51
2018/43

EP 3215285 B1
EP 3215392 B1
EP 3215437 B1
EP 3215691 B1
EP 3215779 B1
EP 3215797 B1
EP 3216645 B1
EP 3216645 B1
EP 3216974 B1
EP 3217053 B1
EP 3217788 B1
EP 3217816 B1
EP 3217988 B1
EP 3218545 B1
EP 3219377 B1
EP 3219406 B1
EP 3219641 B1
EP 3219763 B1
EP 3219807 B1
EP 3220045 B1
EP 3221424 B1
EP 3221487 B1
EP 3221509 B1
EP 3221536 B1
EP 3221647 B1
EP 3222314 B1
EP 3222485 B1
EP 3222538 B1
EP 3223470 B1
EP 3223639 B1
EP 3223767 B1
EP 3223890 B1
EP 3224080 B1
EP 3224150 B1
EP 3224151 B1
EP 3224435 B1
EP 3225249 B1
EP 3225467 B1
EP 3225567 B1
EP 3225858 B1
EP 3226340 B1
EP 3226701 B1
EP 3227245 B1
EP 3227421 B1
EP 3228683 B1
EP 3229292 B1
EP 3229474 B1
EP 3229780 B1
EP 3229799 B1
EP 3229949 B1
EP 3230224 B1
EP 3230414 B1
EP 3230432 B1
EP 3230464 B1
EP 3231417 B1
EP 3231615 B1
EP 3231623 B1
EP 3232437 B1
EP 3232664 B1
EP 3233177 B1
EP 3233640 B1
EP 3233680 B1
EP 3234048 B1
EP 3235571 B1
EP 3235572 B1
EP 3235987 B1
EP 3236627 B1

T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 12 12 2018
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2018/39
2018/46
2018/48
2018/51
2018/51
2018/43
2018/47
2018/50
2018/38
2018/49
2018/45
2018/48
2018/49
2018/51
2018/48
2018/29
2018/39
2018/46
2018/49
2018/37
2018/49
2018/46
2018/49
2018/48
2018/48
2018/43
2018/35
2019/09
2018/49
2018/49
2018/50
2018/40
2018/48
2018/52
2018/49
2018/43
2018/46
2018/46
2018/48
2018/49
2018/48
2018/52
2018/50
2018/46
2018/52
2018/45
2018/43
2018/42
2018/48
2019/04
2018/41
2018/46
2018/39
2018/40
2018/47
2019/04
2019/04
2019/01
2018/42
2018/43
2019/02
2018/47
2018/50
2018/50
2018/50
2019/08
2018/50

EP 3236888 B1
EP 3236933 B1
EP 3237365 B1
EP 3237398 B1
EP 3237518 B1
EP 3238173 B1
EP 3241478 B1
EP 3241605 B1
EP 3241646 B1
EP 3241724 B1
EP 3241959 B1
EP 3242127 B1
EP 3242293 B1
EP 3242581 B1
EP 3242678 B1
EP 3243573 B1
EP 3243592 B1
EP 3243807 B1
EP 3243985 B1
EP 3244073 B1
EP 3244776 B1
EP 3245203 B1
EP 3245483 B1
EP 3246250 B1
EP 3246269 B1
EP 3247835 B1
EP 3248364 B1
EP 3249926 B1
EP 3250057 B1
EP 3250185 B1
EP 3250239 B1
EP 3250425 B1
EP 3250436 B1
EP 3250464 B1
EP 3250556 B1
EP 3250580 B1
EP 3250620 B1
EP 3250628 B1
EP 3250873 B1
EP 3251059 B1
EP 3252845 B1
EP 3253383 B1
EP 3253922 B1
EP 3254761 B1
EP 3254927 B1
EP 3255236 B1
EP 3255328 B1
EP 3255705 B1
EP 3256469 B1
EP 3256476 B1
EP 3256530 B1
EP 3257900 B1
EP 3257953 B1
EP 3258022 B1
EP 3258986 B1
EP 3259055 B1
EP 3259194 B1
EP 3259992 B1
EP 3260272 B1
EP 3260555 B1
EP 3261151 B1
EP 3261357 B1
EP 3261479 B1
EP 3262207 B1
EP 3262864 B1
EP 3263334 B1
EP 3263340 B1

1368
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T4 (97) 24 10 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
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2018/48
2019/01
2018/47
2018/50
2018/51
2018/51
2018/47
2018/47
2018/49
2018/45
2018/51
2018/50
2019/02
2018/49
2018/37
2018/47
2018/52
2019/01
2018/51
2018/50
2019/06
2018/46
2018/48
2018/46
2019/01
2018/50
2018/49
2018/50
2018/50
2018/50
2018/45
2018/51
2018/45
2018/45
2019/01
2018/37
2019/01
2019/01
2019/01
2018/50
2018/50
2018/46
2018/44
2018/43
2018/48
2018/50
2018/48
2018/43
2018/43
2018/40
2018/48
2018/46
2019/04
2018/49
2018/46
2018/50
2018/43
2019/01
2018/50
2018/50
2018/51
2018/49
2018/48
2018/47
2019/01
2018/50
2018/52

EP 3263453 B1
EP 3263462 B1
EP 3263768 B1
EP 3263820 B1
EP 3264731 B1
EP 3265458 B1
EP 3265717 B1
EP 3266446 B1
EP 3266739 B1
EP 3268415 B1
EP 3268558 B1
EP 3269031 B1
EP 3270695 B1
EP 3270711 B1
EP 3270802 B1
EP 3271421 B1
EP 3271626 B1
EP 3273163 B1
EP 3273785 B1
EP 3274300 B1
EP 3275653 B1
EP 3275762 B1
EP 3276782 B1
EP 3277141 B1
EP 3278068 B1
EP 3279007 B1
EP 3281856 B1
EP 3282727 B1
EP 3283248 B1
EP 3283381 B1
EP 3283647 B1
EP 3285258 B1
EP 3285312 B1
EP 3287785 B1
EP 3288262 B1
EP 3288695 B1
EP 3290046 B1
EP 3290335 B1
EP 3290421 B1
EP 3293267 B1
EP 3293435 B1
EP 3293505 B1
EP 3294096 B1
EP 3295364 B1
EP 3296442 B1
EP 3296634 B1
EP 3297090 B1
EP 3298092 B1
EP 3298092 B1
EP 3298915 B1
EP 3299352 B1
EP 3300163 B1
EP 3305159 B1
EP 3306018 B1
EP 3307653 B1
EP 3308762 B1
EP 3308788 B1
EP 3309061 B1
EP 3309211 B1
EP 3309212 B1
EP 3311712 B1
EP 3311922 B1
EP 3311928 B1
EP 3312622 B1
EP 3312914 B1
EP 3313246 B1
EP 3315779 B1

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

26 12 2018
12 12 2018
26 12 2018
28 11 2018
26 12 2018
12 12 2018
14 11 2018
26 12 2018
28 11 2018
14 11 2018
28 11 2018
12 12 2018
26 09 2018
26 09 2018
30 01 2019
09 01 2019

Nr 5/2019
2018/52
2018/50
2018/52
2018/48
2018/52
2018/50
2018/46
2018/52
2018/48
2018/46
2018/48
2018/50
2018/39
2018/39
2019/05
2019/02

EP 3315780 B1
EP 3316646 B1
EP 3322924 B1
EP 3324809 B1
EP 3327424 B1
EP 3328248 B1
EP 3328894 B1
EP 3334398 B1
EP 3335586 B1
EP 3336468 B1
EP 3340368 B1
EP 3342929 B1
EP 3353238 B1
EP 3353238 B1
EP 3359326 B1
EP 3363336 B1
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA PATENTU
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
373724
377344
392352
394084
397592
397777
399256
399954
400032
400441
400854
400944
401546
401767
402725
402808
403587
404087
404218
404538
405654
405790
405791
405901
406504
407303
407304
407305
407345
407586
u)
408452
408520
408968
u)
409379
409678
409731
409962
410100

18/2005
02/2006
06/2012
19/2012
14/2013
15/2013
24/2013
02/2014
02/2014
05/2014
07/2014
12/2013
11/2014
12/2014
17/2014
18/2014
22/2014
25/2014
25/2014
01/2015
09/2015
10/2015
10/2015
21/2014
13/2015
18/2015
18/2015
18/2015
18/2015
20/2015
25/2015
26/2015
03/2016
06/2016
08/2016
13/2015
10/2016
11/2016

410109
410220
410248
410418
410483
410488
410489
410554
410942
411008
411190
411209
411210
411443
411486
411487
411849
411851
411868
411926
411983
412087
u)
412241
412284
412835
412993
413242
414089
u)
414121
414150
414299
414522
414680(378465)
414682
414955
415202
415318
415364

11/2016
12/2016
12/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
13/2016
16/2016
16/2016
17/2016
17/2016
17/2016
19/2016
19/2016
19/2016
21/2016
21/2016
21/2016
21/2016
22/2016
22/2016
23/2016
24/2016
01/2017
21/2016
03/2017
07/2017
07/2017
07/2017
08/2017
10/2017
11/2016
10/2017
12/2017
13/2017
13/2017
13/2017

Nr 5/2019
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415401
415500
415535
415564
415675
415916
416056
416063
416302
416379
416381
416383
u)
416429
416678
416714
416775
416861
416970
417064
417081
417128
417133
417156
417393
u)

14/2017
14/2017
14/2017
16/2017
14/2017
03/2017
17/2017
17/2017
19/2017
19/2017
19/2017
19/2017
19/2017
21/2017
21/2017
21/2017
22/2017
23/2017
23/2017
23/2016
24/2017
24/2017
24/2017
25/2017

417494
26/2017
417830
02/2018
418046
03/2018
418052
03/2018
418090
03/2018
418292
04/2018
u)
418374
05/2018
418571
06/2018
418646
06/2018
418955
05/2017
419041
09/2018
419161
09/2018
419273
10/2018
419381
10/2018
419935
14/2018
420047
14/2018
420082
14/2018
u)
420083
14/2018
420510
09/2018
420899
20/2018
u)
420908
20/2018
420966
20/2018
421084
21/2018
u)
425967(403284) 17/2018

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia
wynalazku oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych
umieszczono w nawiasie numer zgłoszenia macierzystego).
392462(365995)
404086
405482
406186
406188
406189
406253

24/2010
25/2014
08/2015
11/2015
11/2015
11/2015
12/2015

406455
406456
406921
413890
413891
418252

14/2014
14/2014
16/2015
06/2017
06/2017
04/2018

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).
13/2013
02/2015
02/2015
16/2015
17/2015
17/2015
18/2015
20/2015
25/2015
06/2016
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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) 192753 2018 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RAININ INSTRUMENT LLC., Oakland,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo Rainin, LLC, Oakland, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 195725 2018 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RAININ INSTRUMENT LLC., Oakland,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo Rainin, LLC, Oakland, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 198835 2018 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL,INC.,
Marietta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Graphic
Packaging International, LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone Ameryki
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402173
404624
404625
406960
407065
407066
407210
407527
408376
409322

1369

411159
411442
411531
411579
411583
411837
411884
411953
411990
412252

17/2016
23/2015
19/2016
20/2016
20/2016
21/2016
21/2016
05/2016
22/2016
24/2016

(B1) 199016 2019 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska i dokonanie wpisu:
ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, Polska 472293752
(B1) 201805 2018 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: RAININ INSTRUMENT, LLC, Oakland,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mettler-Toledo Rainin, LLC, Oakland, Stany Zjednoczone Ameryki
(B1) 203991 2019 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków,
Polska 472293752
(B1) 206093 2019 01 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Baumgarte Boiler Systems GmbH,
Bielefeld, Niemcy; Ni-Ko-Tech System GmbH, Hamburg, Niemcy
i dokonanie wpisu: Standardkessel Baumgarte GmbH, Duisburg,
Niemcy; Ni-Ko-Tech System GmbH, Hamburg, Niemcy
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(B1) 207322 2019 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków,
Polska 472293752
(B1) 214270 2019 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Świdnica, Polska 890528418 i dokonanie wpisu: WAGONY
ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świdnica, Polska 890528418
(B1) 219845 2019 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków,
Polska 472293752
(B3) 221375 2019 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Świdnica, Polska 890528418 i dokonanie wpisu: WAGONY
ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świdnica, Polska 890528418
(B1) 223022 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WALCZAK RYSZARD ROTOR ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN, Lublin, Polska 430585163 i dokonanie
wpisu: ROTOR ZAKŁAD MECHANIKI MASZYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Motycz, Polska 380049664
(B1) 223487 2019 02 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, Polska 011369567 i dokonanie wpisu: ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków,
Polska 472293752
(B1) 224900 2019 01 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA WARSZAWSKA,
Warszawa, Polska 000001554 i dokonanie wpisu: WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Świdnica,
Polska 890528418
(B1) 225352 2019 02 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KOTULSKI ARTUR ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH AMPLAST, Laski, Polska
i dokonanie wpisu: ZBIGNIEW KOTULSKI ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH INGREMIO-PESZEL, Bolesław, Polska 008179843
(B1) 229443 2019 02 28 C. Sprostowano wpis w rejestrze patentowym poprzez wykreślenie: WIŚNIEWSKA-KADŹAJAN EWA,
Siedlce, Polska i wpisanie: WIŚNIEWSKA-KADŻAJAN BEATA, Siedlce, Polska
(B1) 229716 2019 02 28 A. Sprostowano wpis w rejestrze
patentowym poprzez wykreślenie: MALEC KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USUŁUGOWE RAMATECH-INSTAL SPÓŁKA CYWILNA, Kraków; RACUŁT KRZYSZTOFT PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO USŁUGOWE RAMATECH-INSTAL SPÓŁKA CYWILNA,
Kraków i wpisanie: MALEC KAZIMIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USUŁUGOWE RAMATECH-INSTAL SPÓŁKA CYWILNA,
Skawina;RACUŁT KRZYSZTOFT PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE RAMATECH-INSTAL SPÓŁKA CYWILNA, Skawina
(B1) 229790 2019 03 01 A. Sprostowano wpis w rejestrze patentowym poprzez wykreślenie: KONECRANES PLC. i wpisanie: KONECRANES GLOBAL CORPORATION
(B1) 230707 2019 02 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635 i dokonanie wpisu: PORT POLSKI
OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 020671635
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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) 1655862 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cassidian Communications GmbH,
Ulm, Niemcy i dokonanie wpisu: Airbus Secure Land Communications GmbH, Ulm, Niemcy
(T3) 1615966 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Valspar Sourcing, Inc., Minneapolis,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Engineered Polymer Solutions, Inc., Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1615966 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Engineered Polymer Solutions, Inc.,
Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The
Valspar Corporation, Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1615966 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Valspar Corporation, Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1615966 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Company,
Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The
Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1615966 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: SWIMC LLC, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T5) 1784520 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ABB AB, Västeras, Szwecja i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 1765933 2018 09 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF Corporation, Florham Park,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: IMERYS Kaolin Inc,
Roswell, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1819789 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Valspar Sourcing, Inc., Minneapolis,

Nr 5/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Engineered Polymer Solutions, Inc., Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1819789 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Engineered Polymer Solutions, Inc.,
Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The
Valspar Corporation, Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1819789 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Valspar Corporation, Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1819789 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Company,
Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The
Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1819789 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: SWIMC LLC, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1745940 2018 12 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JDS Uniphase Corporation, Milpitas, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Viavi Solutions
Inc., Milpitas, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1864666 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Asahi Glass Company, Limited, Tokyo, Japonia; SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, Japonia
i dokonanie wpisu: AGC Inc., Tokio, Japonia; SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, Japonia
(T3) 1937834 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AusDiagnostics Pty Ltd., Alexandria, Australia i dokonanie wpisu: MTPCR PTY LTD, ALEKSANDRIA,
Australia
(T3) 1931363 2018 11 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nordisk Rebalance A/S, Allerød, Dania i dokonanie wpisu: Nordic Rebalance A/S,
Hillerød, Dania
(T3) 1962933 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Cipla Europe NV, Antwerpen, Belgia
i dokonanie wpisu: Cipla (EU) Limited, Addlestone, Wielka Brytania
(T3) 1942874 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: InQpharm Group Sdn Bhd, Kuala
Lumpur, Malezja i dokonanie wpisu: Omega Pharma Innovation &
Development NV, Nazareth, Belgia
(T3) 1976641 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Valspar Sourcing, Inc., Minneapolis,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Engineered Polymer Solutions, Inc., Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1976641 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Engineered Polymer Solutions, Inc.,
Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The
Valspar Corporation, Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1976641 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Valspar Corporation, Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1976641 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Company,
Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The
Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1976641 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: SWIMC LLC, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
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(T3) 1985845 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: DONG Energy Wind Power A/S,
Fredericia, Dania i dokonanie wpisu: Ørsted Wind Power A/S, Ferdericia, Dania
(T3) 2054616 2018 11 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Robert Bosch GmbH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stuttgart, Niemcy
(T3) 2092261 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WQ-Tec AG, Münchenstein, Szwajcaria i dokonanie wpisu: WQ-Tec GmbH, Bischberg, Niemcy
(T3) 1995074 2018 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Stuttgart, Niemcy i dokonanie wpisu: Leitz ACCO Brands GmbH & Co KG,
Stuttgart, Niemcy
(T3) 2140131 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Robert Bosch GmbH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stuttgart, Niemcy
(T3) 2206206 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Robert Bosch GmbH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stuttgart, Niemcy
(T3) 2268605 2018 11 20 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Berni Canani, Roberto, Napoli, Włochy; Calignano, Antonio, Napoli, Włochy; Mazzoni, Orietta (Eredi),
Castellammare di Stabia, Włochy; Coruzzo, Anna, Ercolano, Włochy
i dokonanie wpisu: RHEA Innovations S.r.l., Mediolan, Włochy
(T3) 2277243 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Robert Bosch GmbH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stuttgart, Niemcy
(T3) 2286429 2018 11 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Robert Bosch GmbH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stuttgart, Niemcy
(T3) 2306977 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Santen Pharmaceutical Co.,
Ltd, Osaka, Japonia; Asahi Glass Company, Limited, Tokyo, Japonia
i dokonanie wpisu: AGC Inc., Tokio, Japonia; Santen Pharmaceutical
Co., Ltd, Osaka, Japonia
(T3) 2331847 2018 11 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Robert Bosch GmbH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stuttgart, Niemcy
(T3) 2346363 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Dickinson Legg Limited, Winchester, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Garbuio Ltd., Winchester,
Wielka Brytania
(T3) 2346363 2018 12 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Garbuio Ltd., Winchester, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: Garbuio S.P.A., Paese, Włochy
(T3) 2277524 2018 11 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy
i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Nordisk Rebalance A/S, Allerød, Dania i dokonanie wpisu: Nordic Rebalance A/S,
Hillerød, Dania
(T3) 2416962 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Valspar Sourcing, Inc., Minneapolis,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Engineered Polymer Solutions, Inc., Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2416962 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Engineered Polymer Solutions, Inc.,
Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The
Valspar Corporation, Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
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(T3) 2416962 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Valspar Corporation, Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2416962 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Company,
Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The
Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2416962 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: SWIMC LLC, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2425116 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Robert Bosch GmbH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stuttgart, Niemcy
(T3) 2435688 2018 11 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Robert Bosch GmbH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stuttgart, Niemcy
(T3) 2484005 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Robert Bosch GmbH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stuttgart, Niemcy
(T3) 2472679 2018 11 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Robert Bosch GmbH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stuttgart, Niemcy
(T3) 2559046 2018 11 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Robert Bosch GmbH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stuttgart, Niemcy
(T3) 2588742 2018 12 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Robert Bosch GmbH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stuttgart, Niemcy
(T3) 2729825 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ABB AS, Billingstad, Norwegia i dokonanie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2595757 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Valspar Sourcing, Inc., Minneapolis,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Engineered Polymer Solutions, Inc., Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2595757 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Engineered Polymer Solutions, Inc.,
Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The
Valspar Corporation, Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2595757 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Valspar Corporation, Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2595757 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Company,
Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The
Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2595757 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: SWIMC LLC, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2558543 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Valspar Sourcing, Inc., Minneapolis,
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Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Engineered Polymer Solutions, Inc., Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2558543 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Engineered Polymer Solutions, Inc.,
Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The
Valspar Corporation, Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2558543 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Valspar Corporation, Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2558543 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Company,
Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The
Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2558543 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: SWIMC LLC, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2656453 2018 11 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Robert Bosch GmbH, Stuttgart,
Niemcy i dokonanie wpisu: SEG Automotive Germany GmbH, Stuttgart, Niemcy
(T3) 2649068 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals Ltd,
Allschwil, Szwajcaria
(T3) 2630209 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Valspar Sourcing, Inc., Minneapolis,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Engineered Polymer Solutions, Inc., Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2630209 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Engineered Polymer Solutions, Inc.,
Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The
Valspar Corporation, Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2630209 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Valspar Corporation, Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2630209 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Company,
Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The
Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2630209 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: SWIMC LLC, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2490124 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Invensys Systems Inc., Foxboro,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Schneider Electric
Systems USA, Inc., Foxboro, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2673323 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Valspar Sourcing, Inc., Minneapolis,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Engineered Polymer Solutions, Inc., Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2673323 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Engineered Polymer Solutions, Inc.,
Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The
Valspar Corporation, Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2673323 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Valspar Corporation, Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki

Nr 5/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(T3) 2673323 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Company,
Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The
Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2673323 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: SWIMC LLC, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2745663 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OVH SAS, Roubaix, Francja i dokonanie wpisu: OVH, Roubaix, Francja
(T3) 2773348 2018 09 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Laboratorios del. Dr. Esteve, S.A., Barcelona, Hiszpania i dokonanie wpisu: ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A., Barcelona, Hiszpania
(T3) 2833793 2018 12 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS AB,
Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health
Aktiebolag, Göteborg, Szwecja
(T3) 2885277 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Bayer CropScience AG, Monheim
am Rhein, Niemcy i dokonanie wpisu: Bayer Animal Health GmbH,
Leverkusen, Niemcy
(T3) 3005872 2018 12 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AHP Cropscience, S.L., Puerto de Sagunto, Hiszpania i dokonanie wpisu: SERVALESA, S.L., VALENCIA, Hiszpania
(T3) 2931717 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals Ltd,
Allschwil, Szwajcaria
(T3) 2772249 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SANTEN PHARMACEUTICAL CO.,
LTD., Osaka, Japonia; Asahi Glass Company, Limited, Tokyo, Japonia
i dokonanie wpisu: SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., Osaka, Japonia; AGC Inc., Tokio, Japonia
(T3) 2824784 2018 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: F-Tronic Winfried Fohs Gesellschaft
mit beschränkter Haftung, Saarbrücken, Niemcy i dokonanie wpisu: f-tronic GmbH, Saarbrücken, Niemcy
(T3) 2845589 2019 01 30 A. Wprowadzono zmianę nazwy
i siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FB HEALTH
S.P.A., Ascoli Piceno, Włochy i dokonanie wpisu: NEURAXPHARM
ITALY S.P.A., Ascoli Piceno, Włochy
(T3) 2970713 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Company,
Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The
Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2970713 2018 12 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: SWIMC LLC, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2969398 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Engineered
Polymer Solutions, Inc., Minneapolis, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2969398 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: SWIMC LLC, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2969250 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Company,
Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: The
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Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2969250 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: The Sherwin-Williams Headquarters Company, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: SWIMC LLC, Cleveland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 3048936 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Pasta E Sughi Sa, Geneva, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Carogusto AG, Amriswil, Szwajcaria
(T3) 2905283 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil, Szwajcaria i dokonanie wpisu: Idorsia Pharmaceuticals Ltd,
Allschwil, Szwajcaria
149
WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
DODATKOWYCH PRAW OCHRONNYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru dodatkowych praw ochronnych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której
dokonano wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki
rejestru dodatkowych praw ochronnych zawierają następujące dane:
rubryka A- nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego (miejscowość, kraj) oraz numer
identyfikacyjny REGON – jeżeli został on wskazany
rubryka B - nazwa produktu chronionego dodatkowym prawem
ochronnym, zezwolenie lub zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu objętego dodatkowym prawem
ochronnym (data wydania, numer, kod kraju oraz – jeżeli
wskazano – organ wydający zezwolenie)
rubryka C - wskazanie okresu, na który udzielone zostało dodatkowe
prawo ochronne
rubryka D - prawa ograniczające dodatkowe prawo ochronne, zajęcia dokonane przez uprawniony organ
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny dodatkowego prawa
ochronnego
rubryka F - wnioski o unieważnienie oraz decyzje dotyczące dodatkowego prawa ochronnego
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, zmiana nazwy
uprawnionego, prawa ograniczające dodatkowe prawo
ochronne, sprostowania istotnych pomyłek.
0089 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CARDIOME PHARMA CORP., Vancouver,
Kanada i dokonanie wpisu: Correvio International Sàrl, Genewa,
Szwajcaria
0105 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO KG,
Wiesbaden, Niemcy i dokonanie wpisu: Royalty Pharma Collection
Trust, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu,
numery patentów, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2 - 4
ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz datę
wygaśnięcia patentu.
(B1) 189958
(B1) 190064

2018 06 02
2018 06 02

(B1) 192416
(B1) 192526

2018 05 17
2018 06 09
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(B1) 193106
(B1) 193889
(B1) 194056
(B1) 194335
(B1) 194547
(B1) 194992
(B1) 195152
(B1) 196162
(B1) 197270
(B1) 198680
(B1) 198714
(B1) 198727
(B1) 198895
(B1) 198922
(B1) 199382
(B1) 200095
(B1) 200891
(B1) 200990
(B1) 201354
(B1) 201403
(B1) 202322
(B1) 203252
(B1) 204437
(B1) 204780
(B1) 204840
(B1) 206645
(B1) 206826
(B1) 206844
(B1) 207017
(B1) 207134
(B1) 207406
(B1) 207962
(B1) 208079
(B1) 208092
(B1) 208289
(B1) 208735
(B1) 208841
(B1) 208912
(B1) 209087
(B1) 209604
(B1) 209852
(B1) 209975
(B1) 210004
(B1) 210744
(B1) 210893
(B1) 211643
(B1) 211695
(B1) 211870
(B1) 211976
(B1) 212324
(B1) 212548
(B1) 212580
(B1) 213139
(B1) 213963
(B1) 214028
(B1) 214135
(B1) 214500
(B1) 214538
(B1) 215267
(B1) 215329
(B1) 215334
(B1) 215524
(B1) 215782
(B1) 216273
(B1) 216749
(B1) 216765
(B1) 216859

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018 06 14
2018 06 02
2018 06 02
2018 05 23
2018 06 14
2018 06 14
2018 06 06
2018 06 06
2018 05 22
2018 06 03
2018 06 03
2018 06 11
2018 06 11
2018 05 18
2018 05 25
2018 05 17
2018 05 29
2018 06 13
2018 06 02
2018 06 07
2018 05 30
2018 05 19
2018 05 16
2018 06 02
2018 05 27
2018 06 07
2018 06 09
2018 05 25
2018 05 22
2018 05 22
2018 06 13
2018 06 04
2018 05 30
2018 05 17
2018 06 13
2018 05 23
2018 05 23
2018 05 20
2018 06 11
2018 05 23
2018 05 20
2018 05 22
2018 05 18
2018 05 19
2018 05 29
2018 06 12
2018 05 23
2018 05 27
2018 05 31
2018 05 22
2018 06 12
2018 06 12
2018 05 30
2018 05 31
2018 05 29
2018 05 18
2018 06 01
2018 05 28
2018 06 14
2018 06 02
2018 06 06
2018 06 08
2018 06 09
2018 05 31
2018 06 11
2018 05 26
2018 06 01

(B1) 217050
(B1) 217283
(B1) 217437
(B1) 217528
(B1) 217542
(B1) 217573
(B1) 217631
(B1) 217735
(B1) 217863
(B1) 217916
(B1) 218039
(B1) 218125
(B1) 218126
(B1) 218132
(B1) 218204
(B1) 218304
(B1) 218591
(B1) 218938
(B1) 219158
(B1) 219371
(B1) 219727
(B1) 220041
(B1) 220418
(B1) 220542
(B1) 220556
(B1) 220917
(B1) 221257
(B1) 221258
(B1) 221259
(B1) 221282
(B1) 221288
(B1) 221328
(B1) 221410
(B1) 221587
(B1) 221737
(B1) 221745
(B1) 221748
(B1) 221750
(B1) 221786
(B1) 221900
(B1) 222031
(B1) 222292
(B1) 222295
(B1) 222399
(B1) 222504
(B1) 222510
(B1) 222839
(B1) 222848
(B1) 222856
(B1) 222858
(B1) 222972
(B1) 223089
(B1) 223099
(B1) 223157
(B1) 223249
(B1) 223316
(B1) 223555
(B1) 223560
(B1) 223587
(B1) 223821
(B1) 223917
(B1) 224035
(B1) 224036
(B1) 224398
(B1) 224522
(B1) 224627
(B1) 224628

2018 06 08
2018 06 13
2018 05 30
2018 06 01
2018 06 01
2018 05 17
2018 05 21
2018 05 21
2018 06 07
2018 06 06
2018 05 27
2018 06 01
2018 06 01
2018 06 01
2018 06 14
2018 05 17
2018 05 16
2018 05 20
2018 05 16
2018 05 24
2018 05 18
2018 05 15
2018 06 13
2018 06 05
2018 05 21
2018 06 13
2018 06 06
2018 06 06
2018 06 06
2018 05 20
2018 06 07
2016 01 17
2018 05 31
2018 05 26
2018 05 23
2018 05 28
2018 05 18
2018 05 18
2018 06 14
2018 06 09
2018 06 08
2018 05 21
2018 05 29
2018 05 29
2018 05 17
2018 05 17
2018 05 15
2018 05 20
2018 06 04
2018 05 31
2018 06 11
2018 05 27
2018 06 11
2018 05 20
2018 05 17
2018 06 11
2018 06 04
2018 06 11
2018 06 04
2018 06 11
2018 05 27
2018 05 18
2018 05 18
2018 06 14
2018 05 26
2018 05 20
2018 05 20

(B1) 224632
(B1) 224633
(B1) 224643
(B1) 224690
(B1) 224742
(B1) 224748
(B1) 224766
(B1) 224829
(B1) 224891
(B1) 224970
(B1) 224990
(B1) 225005
(B1) 225170
(B1) 225337
(B1) 225433
(B1) 225449
(B1) 225599
(B1) 225645
(B1) 225658
(B1) 225777
(B1) 225778
(B1) 225808
(B1) 225836
(B1) 225837
(B1) 226004
(B1) 226067
(B1) 226143
(B1) 226144
(B1) 226145
(B1) 226311
(B1) 226444
(B1) 226462
(B1) 226633
(B1) 226654
(B1) 226659
(B1) 226747
(B1) 226763
(B1) 226764
(B1) 226859
(B1) 226998
(B1) 227074
(B1) 227077
(B1) 227214
(B1) 227215
(B1) 227268
(B1) 227275
(B1) 227280
(B1) 227282
(B1) 227304
(B1) 227305
(B1) 227322

Nr 5/2019

2018 05 26
2018 05 26
2018 06 03
2018 06 11
2018 06 06
2018 05 31
2018 05 23
2018 06 09
2018 06 06
2018 06 13
2018 06 05
2018 05 27
2018 06 14
2018 05 27
2018 05 24
2018 05 24
2018 06 09
2018 05 22
2018 05 19
2018 05 28
2018 05 28
2018 05 20
2018 06 11
2018 06 12
2018 05 15
2018 05 20
2018 06 09
2018 06 09
2018 06 09
2018 06 09
2018 06 13
2018 05 21
2018 05 28
2018 06 04
2018 06 09
2018 04 25
2018 05 15
2018 06 08
2018 05 22
2018 05 16
2018 05 21
2018 06 03
2018 05 29
2018 06 02
2018 05 18
2018 06 10
2018 06 02
2018 06 09
2018 05 21
2018 06 09
2018 06 02

(B1) 227334
(B1) 227336
(B1) 227396
(B1) 227633
(B1) 227644
(B1) 227663
(B1) 227743
(B1) 227773
(B1) 227774
(B1) 227872
(B1) 227879
(B1) 227889
(B1) 228018
(B1) 228161
(B1) 228167
(B1) 228169
(B1) 228170
(B1) 228322
(B1) 228406
(B1) 228498
(B1) 228499
(B1) 228593
(B1) 228750
(B1) 228824
(B1) 228840
(B1) 228994
(B1) 228996
(B1) 228998
(B1) 228999
(B1) 229008
(B1) 229014
(B1) 229024
(B1) 229033
(B1) 229048
(B1) 229063
(B1) 229086
(B1) 229097
(B1) 229113
(B1) 229123
(B1) 229133
(B1) 229152
(B1) 229154
(B1) 229155
(B1) 229170
(B1) 229182
(B1) 229201
(B1) 229209
(B1) 229213
(B1) 229214
(B1) 229215
(B1) 229218

2018 05 18
2018 05 21
2018 05 27
2018 05 28
2018 06 13
2018 05 20
2018 05 15
2018 05 20
2018 06 04
2018 06 08
2018 06 12
2018 05 19
2018 05 18
2018 05 21
2018 05 15
2018 05 26
2018 05 26
2018 05 25
2018 05 21
2018 05 26
2018 06 12
2018 06 05
2018 05 21
2018 04 28
2018 06 05
2016 01 17
2015 07 23
2015 09 11
2015 10 03
2018 04 17
2016 06 27
2016 12 11
2017 04 28
2018 05 23
2018 04 29
2015 12 27
2018 04 14
2018 04 20
2018 01 23
2018 06 15
2018 05 05
2016 05 15
2016 05 15
2018 05 07
2017 09 29
2017 04 15
2016 01 21
2018 06 04
2018 06 04
2018 06 04
2018 06 10
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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) 2065480
(T3) 2084561
(T3) 2086467
(T3) 2086932
(T3) 2087094

2017 08 29
2017 11 23
2017 11 26
2017 10 03
2017 11 17

(T3) 2088981
(T3) 2089038
(T3) 2089039
(T3) 2089040
(T3) 2089068

2017 11 13
2017 12 04
2017 12 04
2017 11 23
2017 11 07

Nr 5/2019
(T3) 2089229
(T3) 2089491
(T3) 2089552
(T3) 2089743
(T3) 2090183
(T3) 2091343
(T3) 2091359
(T3) 2091402
(T3) 2091537
(T3) 2091575
(T3) 2091832
(T3) 2091965
(T3) 2094138
(T3) 2094217
(T3) 2094224
(T3) 2094541
(T3) 2094613
(T3) 2094809
(T3) 2094824
(T3) 2096940
(T3) 2096941
(T3) 2096959
(T3) 2096974
(T3) 2097066
(T3) 2097186
(T3) 2097458
(T3) 2097561
(T3) 2097680
(T3) 2097841
(T3) 2098033
(T3) 2099282
(T3) 2099714
(T3) 2099790
(T3) 2099824
(T3) 2100011
(T3) 2101569
(T3) 2101570
(T3) 2101627
(T3) 2101878
(T3) 2102196
(T3) 2102352
(T3) 2104426
(T3) 2104497
(T3) 2104635
(T3) 2104790
(T3) 2105122
(T3) 2106305
(T3) 2112969
(T3) 2114737
(T3) 2117521
(T3) 2120585
(T3) 2120669
(T3) 2120828
(T3) 2120890
(T3) 2121242
(T3) 2121771
(T3) 2122767
(T3) 2123429
(T3) 2124865
(T3) 2125044
(T3) 2125174
(T3) 2125322
(T3) 2125844
(T3) 2126207
(T3) 2127509
(T3) 2134480
(T3) 2154077

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

(T3) 2163518
(T3) 2171041
(T3) 2174699
(T3) 2175079
(T3) 2175216
(T3) 2177367
(T3) 2177438
(T3) 2177441
(T3) 2177605
(T3) 2182707
(T3) 2186633
(T3) 2186916
(T3) 2188236
(T3) 2188829
(T3) 2192224
(T3) 2192396
(T3) 2193001
(T3) 2194178
(T3) 2194378
(T3) 2195295
(T3) 2196090
(T3) 2198982
(T3) 2199515
(T3) 2199557
(T3) 2200552
(T3) 2201166
(T3) 2202517
(T3) 2203044
(T3) 2203240
(T3) 2205063
(T3) 2205308
(T3) 2205575
(T3) 2205593
(T3) 2206698
(T3) 2206860
(T3) 2207999
(T3) 2208366
(T3) 2208413
(T3) 2209101
(T3) 2209462
(T3) 2209739
(T3) 2210048
(T3) 2210263
(T3) 2211794
(T3) 2211829
(T3) 2211898
(T3) 2212547
(T3) 2213862
(T3) 2214472
(T3) 2214640
(T3) 2214725
(T3) 2215134
(T3) 2215386
(T3) 2215410
(T3) 2216018
(T3) 2217246
(T3) 2217426
(T3) 2217648
(T3) 2218287
(T3) 2219665
(T3) 2219791
(T3) 2219801
(T3) 2220419
(T3) 2222275
(T3) 2222479
(T3) 2222792
(T3) 2222984

2017 12 12
2017 06 20
2017 10 02
2017 10 09
2017 10 09
2017 10 13
2017 10 08
2017 10 17
2017 10 04
2017 10 29
2017 11 06
2017 11 17
2017 10 28
2017 11 14
2017 11 27
2017 11 04
2017 10 31
2017 11 21
2017 12 02
2017 10 01
2017 12 12
2017 12 09
2017 12 15
2017 12 17
2017 10 10
2017 10 03
2017 12 23
2017 10 07
2017 10 22
2017 10 24
2017 10 02
2017 10 14
2017 10 03
2017 12 21
2017 12 15
2017 10 04
2017 10 09
2017 12 03
2017 12 15
2017 11 14
2017 10 28
2017 10 20
2017 10 21
2017 11 07
2017 10 06
2017 10 20
2017 10 31
2017 12 04
2017 11 06
2017 11 10
2017 11 13
2017 11 21
2017 10 22
2017 10 17
2017 10 21
2017 11 07
2017 10 22
2017 11 25
2017 10 02
2017 10 27
2017 12 05
2017 10 25
2017 12 08
2017 11 10
2017 12 15
2017 11 25
2017 12 15

(T3) 2223022
(T3) 2224840
(T3) 2225076
(T3) 2225401
(T3) 2225921
(T3) 2227093
(T3) 2227131
(T3) 2227426
(T3) 2227574
(T3) 2227703
(T3) 2228374
(T3) 2229062
(T3) 2229111
(T3) 2229504
(T3) 2231095
(T3) 2231244
(T3) 2231299
(T3) 2231782
(T3) 2233404
(T3) 2234595
(T3) 2234627
(T3) 2234849
(T3) 2234976
(T3) 2234987
(T3) 2235453
(T3) 2235728
(T3) 2240172
(T3) 2240294
(T3) 2240373
(T3) 2240728
(T3) 2240734
(T3) 2242414
(T3) 2244568
(T3) 2244901
(T3) 2245397
(T3) 2245398
(T3) 2247418
(T3) 2261336
(T3) 2261337
(T3) 2262964
(T3) 2264469
(T3) 2264470
(T3) 2272611
(T3) 2275593
(T3) 2281457
(T3) 2292249
(T3) 2296878
(T3) 2305900
(T3) 2306425
(T3) 2306426
(T3) 2306428
(T3) 2306429
(T3) 2309656
(T3) 2312490
(T3) 2312535
(T3) 2312536
(T3) 2314452
(T3) 2314516
(T3) 2315194
(T3) 2316691
(T3) 2316998
(T3) 2319300
(T3) 2319385
(T3) 2320294
(T3) 2320383
(T3) 2320386
(T3) 2322091

2017 11 25
2017 11 27
2017 12 17
2017 12 18
2017 11 28
2017 12 16
2017 11 02
2017 12 18
2017 11 05
2017 12 22
2017 11 23
2017 12 05
2017 12 12
2017 12 10
2017 12 20
2017 12 19
2017 11 14
2017 12 12
2017 12 19
2017 12 11
2017 12 05
2017 10 22
2017 12 08
2017 12 19
2017 12 06
2017 10 28
2017 12 18
2017 12 16
2017 12 06
2017 12 08
2017 11 18
2017 12 06
2017 12 06
2017 12 03
2017 12 06
2017 12 06
2017 12 27
2017 12 01
2017 12 01
2017 10 21
2017 12 02
2017 12 02
2017 12 12
2017 10 08
2017 12 15
2017 12 01
2017 12 22
2017 11 20
2017 10 01
2017 10 01
2017 10 01
2017 10 01
2017 10 12
2017 09 30
2017 10 15
2017 10 15
2017 10 20
2017 09 30
2017 10 13
2017 11 02
2017 10 30
2017 10 14
2017 11 10
2017 10 13
2017 10 20
2017 10 30
2017 11 12

1375
(T3) 2322434
(T3) 2324889
(T3) 2324998
(T3) 2325056
(T3) 2325070
(T3) 2325806
(T3) 2325807
(T3) 2327315
(T3) 2327676
(T3) 2328245
(T3) 2331238
(T3) 2333126
(T3) 2333148
(T3) 2333246
(T3) 2333462
(T3) 2333785
(T3) 2333942
(T3) 2335718
(T3) 2336132
(T3) 2336147
(T3) 2336691
(T3) 2338348
(T3) 2339708
(T3) 2340221
(T3) 2340595
(T3) 2342531
(T3) 2344170
(T3) 2344685
(T3) 2345053
(T3) 2346765
(T3) 2346845
(T3) 2347047
(T3) 2347056
(T3) 2347064
(T3) 2347275
(T3) 2347734
(T3) 2348810
(T3) 2348914
(T3) 2349507
(T3) 2350554
(T3) 2351331
(T3) 2352482
(T3) 2352493
(T3) 2352508
(T3) 2352718
(T3) 2352997
(T3) 2355667
(T3) 2355740
(T3) 2356286
(T3) 2356342
(T3) 2358329
(T3) 2358594
(T3) 2358659
(T3) 2358933
(T3) 2358934
(T3) 2359168
(T3) 2361295
(T3) 2361435
(T3) 2364298
(T3) 2364308
(T3) 2364353
(T3) 2364414
(T3) 2365804
(T3) 2365931
(T3) 2366059
(T3) 2366399
(T3) 2366699

2017 11 10
2017 11 15
2017 11 12
2017 11 19
2017 11 18
2017 10 30
2017 11 23
2017 11 29
2017 11 26
2017 10 24
2017 10 07
2017 12 03
2017 11 05
2017 12 01
2017 12 06
2017 11 25
2017 12 18
2017 12 01
2017 10 13
2017 12 17
2017 12 07
2017 11 24
2017 12 21
2017 09 12
2017 10 20
2017 10 27
2017 10 12
2017 10 16
2017 10 22
2017 11 02
2017 10 28
2017 10 16
2017 10 26
2017 10 26
2017 11 02
2017 10 10
2017 10 08
2017 10 22
2017 10 29
2017 10 28
2017 10 20
2017 11 06
2017 10 30
2017 10 16
2017 11 14
2017 12 02
2017 12 08
2017 12 09
2017 11 03
2017 11 12
2017 12 03
2017 11 25
2017 10 16
2017 12 18
2017 12 18
2017 11 17
2017 10 23
2017 12 15
2017 12 04
2017 11 16
2017 11 26
2017 10 28
2017 11 13
2017 11 30
2017 12 11
2017 12 01
2017 10 01

1376
(T3) 2367794
(T3) 2368021
(T3) 2368252
(T3) 2369947
(T3) 2370065
(T3) 2370096
(T3) 2370309
(T3) 2370335
(T3) 2370446
(T3) 2370463
(T3) 2370474
(T3) 2370741
(T3) 2370743
(T3) 2373192
(T3) 2373853
(T3) 2374727
(T3) 2376479
(T3) 2376698
(T3) 2376704
(T3) 2376752
(T3) 2378855
(T3) 2379033
(T3) 2379507
(T3) 2379526
(T3) 2379811
(T3) 2381425
(T3) 2382205
(T3) 2382215
(T3) 2382435
(T3) 2382629
(T3) 2382638
(T3) 2384234
(T3) 2384265
(T3) 2384289
(T3) 2389487
(T3) 2390688
(T3) 2397778
(T3) 2398483
(T3) 2399472
(T3) 2407935
(T3) 2418220
(T3) 2422954
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2017 11 18
2017 11 05
2017 11 24
2017 12 21
2017 11 19
2017 11 27
2017 12 04
2017 12 18
2017 11 30
2017 11 24
2017 11 30
2017 12 10
2017 12 17
2017 12 02
2017 12 29
2017 12 18
2017 12 16
2017 11 17
2017 12 14
2017 11 18
2017 11 19
2017 12 21
2017 12 23
2017 12 09
2017 12 16
2017 10 30
2017 12 24
2017 12 24
2017 12 17
2017 12 12
2017 12 29
2017 12 24
2017 12 11
2017 12 18
2017 10 08
2017 11 17
2017 11 03
2017 12 18
2017 06 28
2017 11 23
2017 12 10
2017 11 18

(T3) 2427454
(T3) 2435281
(T3) 2436593
(T3) 2436685
(T3) 2436823
(T3) 2439205
(T3) 2440020
(T3) 2441533
(T3) 2441880
(T3) 2445638
(T3) 2449881
(T3) 2449882
(T3) 2449883
(T3) 2450108
(T3) 2450865
(T3) 2452803
(T3) 2453025
(T3) 2454311
(T3) 2455297
(T3) 2455356
(T3) 2455522
(T3) 2456186
(T3) 2456285
(T3) 2456624
(T3) 2458367
(T3) 2460514
(T3) 2460669
(T3) 2462832
(T3) 2462850
(T3) 2463459
(T3) 2463682
(T3) 2465895
(T3) 2466549
(T3) 2468239
(T3) 2468641
(T3) 2471409
(T3) 2472289
(T3) 2482658
(T3) 2482987
(T3) 2483369
(T3) 2483420
(T3) 2483476

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

(T3) 2484676
(T3) 2485593
(T3) 2485627
(T3) 2485968
(T3) 2487213
(T3) 2487927
(T3) 2488347
(T3) 2488752
(T3) 2490779
(T3) 2493337
(T3) 2493493
(T3) 2493663
(T3) 2496241
(T3) 2496738
(T3) 2496756
(T3) 2496769
(T3) 2496775
(T3) 2496797
(T3) 2498631
(T3) 2499055
(T3) 2499088
(T3) 2499333
(T3) 2499418
(T3) 2499511
(T3) 2499603
(T3) 2501379
(T3) 2501667
(T3) 2504336
(T3) 2504563
(T3) 2504842
(T3) 2505024
(T3) 2506907
(T3) 2507045
(T3) 2507488
(T3) 2509602
(T3) 2509684
(T3) 2510011
(T3) 2510016
(T3) 2510017
(T3) 2510030
(T3) 2510330

2017 12 09
2017 10 08
2017 10 07
2017 10 01
2017 10 12
2017 11 18
2017 10 11
2017 12 09
2017 10 20
2017 10 12
2017 09 30
2017 10 22
2017 11 02
2017 11 01
2017 10 29
2017 10 28
2017 11 04
2017 11 02
2017 11 10
2017 11 09
2017 11 10
2017 11 04
2017 11 10
2017 11 10
2017 11 09
2017 11 17
2017 11 16
2017 11 24
2017 11 17
2017 11 26
2017 11 26
2017 11 29
2017 12 03
2017 12 02
2017 11 15
2017 11 25
2017 12 08
2017 12 10
2017 12 10
2017 12 06
2017 12 07

Nr 5/2019
(T3) 2512243
(T3) 2512260
(T3) 2512267
(T3) 2512296
(T3) 2512965
(T3) 2513047
(T3) 2513147
(T3) 2513368
(T3) 2513408
(T3) 2514269
(T3) 2515683
(T3) 2515881
(T3) 2515889
(T3) 2516002
(T3) 2516435
(T3) 2516629
(T3) 2516686
(T3) 2519139
(T3) 2519503
(T3) 2519504
(T3) 2519505
(T3) 2519624
(T3) 2519673
(T3) 2519676
(T3) 2519678
(T3) 2519684
(T3) 2519685
(T3) 2519772
(T3) 2519776
(T3) 2519790
(T3) 2519791
(T3) 2521571
(T3) 2521572
(T3) 2525687
(T3) 2528829
(T3) 2533626
(T3) 2537655
(T3) 2551157
(T3) 2564232
(T3) 2564233
(T3) 2571952

2017 12 13
2017 12 07
2017 12 13
2017 11 17
2017 11 22
2017 12 14
2017 12 17
2017 11 24
2017 12 14
2017 12 13
2017 11 30
2017 12 23
2017 12 17
2017 12 20
2017 12 23
2017 12 20
2017 12 22
2017 12 23
2017 12 28
2017 12 28
2017 12 28
2017 10 01
2017 12 17
2017 12 16
2017 12 22
2017 12 24
2017 12 23
2017 12 16
2017 12 16
2017 12 23
2017 12 22
2017 12 29
2017 12 20
2017 12 04
2017 12 20
2017 12 16
2017 11 08
2017 12 23
2017 11 29
2017 11 29
2017 12 06

Nr 5/2019
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B. WZORY UŻYTKOWE
152
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 70 731 do nr 70 798)
Y1 (11) 70750
(41) 2018 09 24
(51) A01D 34/52 (2006.01)
A01D 34/412 (2006.01)
A01D 34/63 (2006.01)
(21) 126174
(22) 2017 03 23
(72) JANIK LESZEK, Radom (PL)
(73) JANIK LESZEK, Radom (PL)
(54) Sworzeń pazurkowy do mocowania wirujących części kosiarki
Y1 (11) 70765
(41) 2018 10 22
(51) A01G 9/28 (2018.01)
E04G 21/10 (2006.01)
E01C 11/14 (2006.01)
(21) 126265
(22) 2017 04 18
(72) NAPIERACZ ZBIGNIEW, Pabianice (PL); BISKUPSKI KRZYSZTOF,
Morgi (PL)
(73) SUWARY DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice (PL)
(54) Profil wykończeniowy, zwłaszcza do terenów utwardzonych
i zielonych
Y1 (11) 70772
(41) 2018 11 05
(51) A21C 11/16 (2006.01)
A21C 3/04 (2006.01)
(21) 126302
(22) 2017 04 26
(72) PIEŃKO MICHAŁ, Przegaliny Małe (PL); PAŁKA CEZARY,
Warszawa (PL); PARAFINIUK STANISŁAW, Romaszki (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN SPOŻYWCZYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Matryca do makaronu
Y1 (11) 70780
(41) 2018 12 03
(51) A45C 11/24 (2006.01)
H04M 1/02 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)
(21) 127463
(22) 2018 07 06
(72) SZMIDT ARTUR, Kielce (PL); KUTA KACPER, Trzcianki (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL); KUTA KACPER,
Trzcianki (PL)
(54) Obudowa na urządzenie elektroniczne, zwłaszcza telefon komórkowy
Y1 (11) 70745
(41) 2018 09 10
(51) A45C 13/26 (2006.01)
B65D 25/32 (2006.01)
(21) 126097
(22) 2017 03 02
(72) ORLIKOWSKI JERZY, Sopot (PL)
(73) ORPLAST JERZY ORLIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Sopot (PL)
(54) Uchwyt z tworzyw sztucznych
Y1 (11) 70789
(51) A47B 79/00 (2006.01)
A47B 1/05 (2006.01)
A47B 1/04 (2006.01)
A47B 9/00 (2006.01)
(21) 126601

(41) 2018 09 24

(22) 2017 09 14

(30)
(72)
(73)
(54)

WYSTAWA
2017 03 14
PL
LENART KAMIL, Mroczeń (PL)
DIG-NET LENART SPÓŁKA JAWNA, Mroczeń (PL)
Kontener meblowy

Y1 (11) 70788
(41) 2018 09 24
(51) A47B 88/95 (2017.01)
A47B 96/20 (2006.01)
(21) 126602
(22) 2017 09 14
(30) WYSTAWA
2017 03 14
PL
(72) LENART KAMIL, Mroczeń (PL)
(73) DIG-NET LENART SPÓŁKA JAWNA, Mroczeń (PL)
(54) Obrotowy front meblowy
Y1 (11) 70764
(41) 2018 09 24
(51) A47G 29/12 (2006.01)
(21) 126138
(22) 2017 03 14
(72) PRZEZPOLEWSKI JAN, Aventura (US)
(73) KRÓLEWIECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Skrzynka pocztowa z czujnikiem zawartości
Y1 (11) 70734
(41) 2017 05 08
(51) A47L 17/02 (2006.01)
E03C 1/00 (2006.01)
(21) 124521
(22) 2015 10 26
(72) WIECZOREK PIOTR, Łódź (PL); MORDAKA PIOTR, Wolbórz (PL)
(73) WAGRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź (PL)
(54) Zlewozmywak ze szkła i kompozytu granitowego
Y1 (11) 70757
(41) 2019 01 02
(51) A47L 23/26 (2006.01)
E04F 19/10 (2006.01)
E04C 2/42 (2006.01)
B60S 3/04 (2006.01)
(21) 126440
(22) 2017 06 21
(72) SZCZERBA DIONIZY, Lubliniec (PL)
(73) SZCZERBA DIONIZY, Lubliniec (PL)
(54) Wycieraczka do oczyszczania bieżnika opony
Y1 (11) 70740
(41) 2018 07 02
(51) A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/02 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
(21) 125894
(22) 2016 12 29
(72) URBAN WIESŁAW, Księżyno (PL); MARCINIAK TOMASZ,
Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Urządzenie sterujące zmianą przełożeń kół ręcznego wózka
inwalidzkiego
Y1 (11) 70776
(51) A61G 5/00 (2006.01)

(41) 2018 12 03
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A61G 5/02 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
(21) 126360
(22) 2017 05 22
(72) BORKOWSKI PIOTR, Białystok (PL); CZERWIŃSKI PAWEŁ,
Sielachowskie (PL); BURDZIAK KATARZYNA, Białystok (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Składany wózek aktywny dla osób z niepełnosprawnością
Y1 (11) 70782
(41) 2018 02 26
(51) A63B 21/16 (2006.01)
A63B 22/10 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
(62) 418301
(21) 127499
(22) 2016 08 11
(72) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(73) FLOREK RYSZARD, Łosie (PL)
(54) Uchwyt sportowo-rehabilitacyjny
Y1 (11) 70779
(41) 2017 10 23
(51) A63B 23/10 (2006.01)
A61H 1/00 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
A43B 7/14 (2006.01)
(62) 416814
(21) 127497
(22) 2016 04 11
(72) JURKOJĆ JACEK, Szałsza (PL); WODARSKI PIOTR, Mikołów (PL);
MICHNIK ROBERT, Gliwice (PL); BIENIEK ANDRZEJ,
Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) JURKOJĆ JACEK, Szałsza (PL); WODARSKI PIOTR,
Mikołów (PL); MICHNIK ROBERT, Gliwice (PL); BIENIEK ANDRZEJ,
Dąbrowa Górnicza (PL)
(54) Urządzenie do ćwiczenia równowagi
Y1 (11) 70770
(41) 2018 07 16
(51) B01D 35/06 (2006.01)
B03C 1/28 (2006.01)
(21) 125908
(22) 2017 01 04
(72) KASZUBA MACIEJ, Chełmno (PL)
(73) ELTERM-MACIEJ I MAŁGORZATA KASZUBA SPÓŁKA JAWNA,
Chełmno (PL)
(54) Neodymowy separator zanieczyszczeń ferromagnetycznych
do pionowych sprzęgieł hydraulicznych
Y1 (11) 70747
(41) 2018 09 10
(51) B01F 13/10 (2006.01)
B01F 15/04 (2006.01)
(21) 126108
(22) 2017 03 03
(72) ADAMEK MARIAN, Gliwice (PL); ADAMEK RADOSŁAW,
Gliwice (PL); DANEK KRZYSZTOF, Gliwice (PL)
(73) ICHEMAD-PROFARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice (PL)
(54) Linia do wytwarzania farb i lakierów
Y1 (11) 70767
(41) 2018 10 08
(51) B28B 7/22 (2006.01)
B28B 7/16 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
(21) 126193
(22) 2017 03 27
(72) KOTARBA KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków (PL)
(54) Forma bloczka betonowego
Y1 (11) 70771
(51) B43L 1/06 (2006.01)
B43L 1/00 (2006.01)
B60J 10/00 (2016.01)
(21) 126151

(41) 2018 09 24

(22) 2017 03 16

Nr 5/2019

(72) KUZYNIN JACEK, Choszczno (PL)
(73) 2x3 SPÓŁKA AKCYJNA, Krzęcin (PL)
(54) Tablica suchościeralna
Y1 (11) 70746
(41) 2018 09 10
(51) B60P 3/12 (2006.01)
(21) 126102
(22) 2017 03 02
(72) SZUMIELEWICZ MAREK, Parszów (PL)
(73) SZUM-TRUCK MAREK SZUMIELEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA, Parszów (PL)
(54) Wózek do holowania pojazdów
Y1 (11) 70761
(41) 2018 04 09
(51) B61D 45/00 (2006.01)
E01B 29/16 (2006.01)
(21) 125640
(22) 2016 09 30
(72) KOTLARZ DAWID, Żory (PL); BARTCZYŃSKI GRZEGORZ,
Zabrze (PL)
(73) DB CARGO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Zabrze (PL)
(54) Stelaż do transportu szyn
Y1 (11) 70753
(41) 2017 11 06
(51) B62B 9/10 (2006.01)
(21) 125077
(22) 2016 04 27
(72) PRUSHKO IVAN, Łuck (UA)
(73) IDEO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Wózek dziecięcy
Y1 (11) 70732
(41) 2017 05 08
(51) B62B 9/14 (2006.01)
B62B 7/00 (2006.01)
(21) 124560
(22) 2015 11 06
(72) KAROŃ JANUSZ, Częstochowa (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ARO
KAROŃ SPÓŁKA JAWNA, Częstochowa (PL)
(54) Element tapicerki wózka
Y1 (11) 70766
(41) 2018 10 22
(51) B62D 63/06 (2006.01)
B60P 3/00 (2006.01)
B62C 1/04 (2006.01)
B62B 3/00 (2006.01)
(21) 126255
(22) 2017 04 13
(72) KACPRZAK MARCIN, Chynów (PL)
(73) KACPRZAK MARCIN ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY,
Chynów (PL)
(54) Wózek sadowniczy do transportu skrzynio-palet z wahliwą osią
tylną
Y1 (11) 70762
(41) 2018 03 12
(51) B63C 9/04 (2006.01)
B63C 9/02 (2006.01)
(21) 125542
(22) 2016 09 05
(72) LITWIN ŁUKASZ, Przybysławice (PL)
(73) LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów Wielkopolski (PL)
(54) Tratwa ratunkowa pneumatyczna
Y1 (11) 70774
(41) 2018 05 21
(51) B65D 1/02 (2006.01)
B65D 23/12 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 41/08 (2006.01)
(21) 125751
(22) 2016 11 14
(72) WITOWSKI HUBERT, Szczecin (PL)
(73) WITOWSKI HUBERT, Szczecin (PL)
(54) Butelka
Y1 (11) 70775
(51) B65D 5/32 (2006.01)

(41) 2018 11 19
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B65D 5/20 (2006.01)
B65D 21/02 (2006.01)
B65D 85/34 (2006.01)
126341
(22) 2017 05 11
PRZETACZYŃSKI TOMASZ, Mszczonów (PL)
Mondi AG, Vienna (AT)
Skrzynka transportowa

Y1 (11) 70748
(41) 2018 10 08
(51) E01F 13/04 (2006.01)
B61L 29/04 (2006.01)
(21) 126215
(22) 2017 03 31
(72) BRONK HENRYK, Sopot (PL)
(73) WIELOBRANŻOWA I PROJEKTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MONAT, Gdańsk (PL)
(54) Zespół bezpiecznika zapory drogowej
Y1 (11) 70792
(41) 2018 11 05
(51) E04B 1/348 (2006.01)
E04H 1/02 (2006.01)
(21) 126321
(22) 2017 04 29
(72) MIZERA ROBERT, Myślenice (PL)
(73) BEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wiechlice (PL)
(54) Moduł dachowy budynku prefabrykowanego
Y1 (11) 70791
(41) 2018 11 05
(51) E04B 1/348 (2006.01)
E04H 1/02 (2006.01)
(21) 126322
(22) 2017 04 29
(72) MIZERA ROBERT, Myślenice (PL)
(73) BEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wiechlice (PL)
(54) Zestaw modułów prefabrykowanych budynku
Y1 (11) 70751
(41) 2018 10 22
(51) E04C 1/00 (2006.01)
E04B 2/06 (2006.01)
(21) 126245
(22) 2017 04 10
(72) SZCZĘSNY KRYSTIAN, Mogilno (PL)
(73) ZBYCH-POL & MOBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno (PL)
(54) Narożnik budowlany
Y1 (11) 70768
(41) 2018 10 08
(51) E04C 3/02 (2006.01)
E04C 3/20 (2006.01)
E04G 13/04 (2006.01)
E04G 11/12 (2006.01)
E04G 21/12 (2006.01)
(21) 126197
(22) 2017 03 28
(72) KOTARBA KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków (PL)
(54) Element budowlany do wytwarzania nadproża
Y1 (11) 70754
(41) 2016 08 16
(51) E04F 13/06 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
(21) 123759
(22) 2015 02 05
(72) JASTRZĘBSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL); MARCZAK
WIESŁAW, Warszawa (PL)
(73) JASTRZĘBSKI PRZEMYSŁAW, Warszawa (PL)
(54) Listwa okapnikowa
Y1 (11) 70736
(51) E04F 13/06 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
(21) 126227

(41) 2018 10 08
(22) 2017 04 05
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(72) KLEPKA TOMASZ, Lublin (PL); BIAŁASZ SEBASTIAN, Chełm (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Profil tworzywowy
Y1 (11) 70733
(41) 2017 08 28
(51) E04F 19/04 (2006.01)
(21) 124887
(22) 2016 02 23
(72) WERYSZKO DAWID, Żagań (PL); TOPOROWSKI MAREK, Żary (PL)
(73) POLI-ECO TWORZYWA SZTUCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żary (PL)
(54) Listwa przypodłogowa
Y1 (11) 70756
(41) 2018 11 19
(51) E04G 21/16 (2006.01)
E04G 21/14 (2006.01)
B65G 7/12 (2006.01)
B25B 9/00 (2006.01)
(21) 126336
(22) 2017 05 08
(72) WENTA JAN, Lębork (PL)
(73) WENTA JAN, Lębork (PL)
(54) Chwytak brukarski
Y1 (11) 70759
(41) 2018 07 02
(51) E05B 7/00 (2006.01)
(21) 127102
(22) 2018 03 06
(72) BĄBEL STANISŁAW, Szczyrzyc (PL)
(73) BĄBEL STANISŁAW, Szczyrzyc (PL)
(54) Dźwignia zasuwy, zwłaszcza drzwi kratownicowych
Y1 (11) 70743
(41) 2018 07 30
(51) E05D 3/04 (2006.01)
E05D 5/08 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
(21) 125989
(22) 2017 01 25
(72) RÓŻYCKI ZBIGNIEW, Katowice (PL)
(73) RÓŻYCKI ZBIGNIEW DELTA, Katowice (PL)
(54) Zawias regulowany
Y1 (11) 70755
(41) 2018 10 22
(51) E06B 1/70 (2006.01)
(21) 126258
(22) 2017 04 13
(72) DACYL ŁUKASZ, Jasło (PL)
(73) OBR ERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jasło (PL)
(54) Nakładka parapetu
Y1 (11) 70790
(41) 2019 01 02
(51) E06B 1/70 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)
(21) 126438
(22) 2017 06 21
(72) HABANT MARCIN, Krobia (PL)
(73) CRYSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Toruń (PL)
(54) Próg drzwiowy
Y1 (11) 70786
(41) 2019 01 28
(51) E06B 3/00 (2006.01)
B25B 5/14 (2006.01)
B23Q 3/00 (2006.01)
(21) 126498
(22) 2017 07 26
(72) LEWANDOWSKI MAREK, Ksawerów (PL)
(73) FIMTEC-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wysogotowo (PL)
(54) Szablon ustawczy do zagniatarki naroży
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Y1 (11) 70787
(41) 2019 01 02
(51) E06B 3/64 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 126433
(22) 2017 06 20
(72) NOWAK MICHAŁ MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Podkładka pod szkło do mocowania tafli szklanych w aluminiowych profilach montażowych
Y1 (11) 70796
(41) 2019 01 28
(51) E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/67 (2006.01)
B32B 17/10 (2006.01)
C03C 27/06 (2006.01)
(62) 125596
(21) 127835
(22) 2016 09 16
(72) CYCOŃ DAWID, Rzeszów (PL); CHROBAK SŁAWOMIR,
Orzechówka (PL)
(73) ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Zaczernie (PL)
(54) Pakiet szybowy dwukomorowy
Y1 (11) 70797
(41) 2019 01 28
(51) E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/67 (2006.01)
B32B 17/10 (2006.01)
C03C 27/06 (2006.01)
(62) 125595
(21) 127837
(22) 2016 09 16
(72) CYCOŃ DAWID, Rzeszów (PL); CHROBAK SŁAWOMIR,
Orzechówka (PL)
(73) ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Zaczernie (PL)
(54) Pakiet szybowy jednokomorowy
Y1 (11) 70798
(41) 2019 01 28
(51) E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/67 (2006.01)
B32B 17/10 (2006.01)
C03C 27/06 (2006.01)
(62) 125595
(21) 127839
(22) 2016 09 16
(72) CYCOŃ DAWID, Rzeszów (PL); CHROBAK SŁAWOMIR,
Orzechówka (PL)
(73) ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA, Zaczernie (PL)
(54) Pakiet szybowy jednokomorowy
Y1 (11) 70731
(41) 2014 06 23
(51) E21B 10/08 (2006.01)
(62) 402130
(21) 125456
(22) 2012 12 19
(72) KRAWCZYK STANISŁAW, Kraków (PL); KRAUZE KRZYSZTOF,
Kraków (PL); ZAGÓRSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Narzędzie wiertnicze do otworów strzałowych lub kotwowych
w skałach miękkich
Y1 (11) 70735
(41) 2016 01 04
(51) E21F 7/00 (2006.01)
(21) 123191
(22) 2014 06 23
(72) SZNEIDER ERNEST, Gliwice (PL)
(73) ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I DORADZTWA TECHNICZNEGO
GORPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gliwice (PL)
(54) Urządzenie do rozpraszania gazu na wylotach technologicznych

Nr 5/2019

Y1 (11) 70783
(41) 2017 01 02
(51) F16K 1/02 (2006.01)
F16K 41/04 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
(62) 412855
(21) 127578
(22) 2015 06 25
(72) BAMBURAK TOMASZ, Cewlino (PL); GRONEK JAKUB,
Dobrzyca (PL)
(73) ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sianów (PL)
(54) Zawór do instalacji wodnych i cieczy nieagresywnych
Y1 (11) 70778
(41) 2019 01 14
(51) F21V 9/00 (2018.01)
F21V 8/00 (2006.01)
G09F 9/33 (2006.01)
A47L 15/00 (2006.01)
(21) 126464
(22) 2017 07 03
(72) SAGUŁA RADOSŁAW, Wronki (PL)
(73) AMICA SPÓŁKA AKCYJNA, Wronki (PL)
(54) Moduł lampy zmywarki
Y1 (11) 70738
(41) 2018 06 18
(51) F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
(21) 125828
(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) 70793
(41) 2018 07 16
(51) F24B 1/199 (2006.01)
F24B 13/04 (2006.01)
(21) 125929
(22) 2017 01 13
(72) BUKSZYŃSKI JANUSZ, Aleksandrów Łódzki (PL)
(73) IWONA PELLETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki (PL)
(54) Wkład kominkowy do spalania pelletu
Y1 (11) 70741
(41) 2018 07 16
(51) F24D 19/00 (2006.01)
F24D 3/10 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
(21) 125909
(22) 2017 01 04
(72) KASZUBA MACIEJ, Chełmno (PL)
(73) ELTERM-MACIEJ I MAŁGORZATA KASZUBA SPÓŁKA JAWNA,
Chełmno (PL)
(54) Urządzenie łączące funkcje sprzęgła hydraulicznego poziomego i rozdzielacza trzech obiegów grzewczych
Y1 (11) 70795
(41) 2018 07 30
(51) F24F 3/16 (2006.01)
(21) 125957
(22) 2017 01 18
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL);
DUDZIŃSKA MARZENNA, Lublin (PL); POŁEDNIK ALEKSANDRA,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania powietrza w klimatyzatorach i klimakonwektorach
Y1 (11) 70794
(51) F24F 3/16 (2006.01)
(21) 125959

(41) 2018 07 30
(22) 2017 01 18

Nr 5/2019
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(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL);
DUDZIŃSKA MARZENNA, Lublin (PL); POŁEDNIK ALEKSANDRA,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do oczyszczania powietrza w grzejnikach, klimatyzatorach i klimakonwektorach kanałowych
Y1 (11) 70739
(41) 2018 07 02
(51) F24F 12/00 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
E04F 17/04 (2006.01)
(21) 125883
(22) 2016 12 27
(72) FURTAK MARCIN, Kraków (PL); FEDORCZAK-CISAK
MAŁGORZATA, Tarnów (PL); RUDOLF JAKUB, Zakopane (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Wymiennik do odzysku ciepła z powietrza w układach wentylacji
Y1 (11) 70742
(41) 2018 07 16
(51) F24H 9/14 (2006.01)
F24H 9/02 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
(21) 125914
(22) 2017 01 09
(72) KOŁTON KRZYSZTOF, Orawka (PL); KOŁTON WOJCIECH,
Orawka (PL)
(73) KOŁTON WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE KOŁTON SPÓŁKA CYWILNA,
Orawka (PL); KOŁTON KRZYSZTOF PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE KOŁTON SPÓŁKA
CYWILNA, Orawka (PL)
(54) Piec centralnego ogrzewania
Y1 (11) 70777
(41) 2018 12 17
(51) F27B 14/08 (2006.01)
F27B 14/10 (2006.01)
F27D 1/00 (2006.01)
(21) 126426
(22) 2017 06 14
(72) CZERWIŃSKI ZBIGNIEW, Warszawa (PL)
(73) NORGPOL CZERWIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa (PL)
(54) Elektryczny piec do topienia i podtrzymywania w stanie płynnym stopów aluminium i innych metali nieżelaznych
Y1 (11) 70773
(41) 2018 08 13
(51) F28D 1/053 (2006.01)
F28F 1/02 (2006.01)
(21) 127164
(22) 2016 09 02
(30) 2015-31485
2015 09 04
CZ
(86) 2016 09 02
PCT/CZ16/00097
(87) 2017 03 09
WO17/036433
(72) SZOLONY TOMÁŠ, Žilina (CZ); ŠIKULA ONDŘEJ,
Zábrdovice (CZ)
(73) TOMTON s.r.o., Velké Albrechtice (CZ)
(54) Urządzenie do ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń
Y1 (11) 70781
(41) 2015 05 25
(51) F41G 3/26 (2006.01)
A63F 13/00 (2014.01)
(62) 406102
(21) 127237
(22) 2013 11 18
(72) ZIELIŃSKI MARIUSZ, Żory (PL)
(73) RAY TACTICAL TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(54) Zestaw symulatora strzelania
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Y1 (11) 70760
(41) 2015 05 25
(51) F41G 3/26 (2006.01)
A63F 13/00 (2014.01)
(62) 406102
(21) 127238
(22) 2013 11 18
(72) ZIELIŃSKI MARIUSZ, Żory (PL)
(73) RAY TACTICAL TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie-Zdrój (PL)
(54) Zestaw symulatora strzelania
Y1 (11) 70785
(41) 2017 11 20
(51) G01V 1/147 (2006.01)
(62) 420929
(21) 127651
(22) 2017 03 21
(72) DUDA JÓZEF, Opole (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Urządzenie do wzbudzania fal sejsmicznych gruntu
Y1 (11) 70752
(41) 2018 03 12
(51) G02B 3/08 (2006.01)
G09F 1/10 (2006.01)
G09F 23/06 (2006.01)
(21) 125529
(22) 2016 08 30
(72) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane (PL)
(73) KRZYŚCIAK WOJCIECH, Zakopane (PL)
(54) Ekran powiększający obraz przedmiotu eksponowanego
Y1 (11) 70749
(41) 2018 07 30
(51) G06F 1/16 (2006.01)
H05K 7/00 (2006.01)
(21) 125968
(22) 2017 01 20
(72) DĄBROWSKA ILONA, Rzążew (PL); BORKOWSKA MARTYNA,
Rzążew (PL)
(73) DĄBROWSKA ILONA, Rzążew (PL)
(54) Osłona do klawiatury komputerowej
Y1 (11) 70744
(41) 2018 09 24
(51) G09B 15/00 (2006.01)
A63H 5/00 (2006.01)
G10F 1/14 (2006.01)
G10F 5/04 (2006.01)
G10D 15/00 (2006.01)
G10H 1/00 (2006.01)
(21) 126095
(22) 2017 03 16
(72) LASZUK KAMIL, Warszawa (PL)
(73) LASZUK KAMIL, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie edukacyjne, zwłaszcza do nauki programowania
Y1 (11) 70784
(41) 2018 09 10
(51) G09B 21/00 (2006.01)
G09B 11/04 (2006.01)
B43L 13/20 (2006.01)
G01B 3/14 (2006.01)
(21) 126120
(22) 2017 03 09
(72) KOGUC MATEUSZ, Prochowice (PL); MYSZOGLĄD MARCIN,
Szalejów Górny (PL); POLEK BARTOSZ, Legnica (PL)
(73) KOGUC MATEUSZ, Prochowice (PL); MYSZOGLĄD MARCIN,
Szalejów Górny (PL); POLEK BARTOSZ, Legnica (PL)
(54) Zestaw płytek edukacyjnych dla niewidomych
Y1 (11) 70758
(41) 2019 01 02
(51) G09F 1/10 (2006.01)
(21) 126454
(22) 2017 06 29
(72) STOLARCZYK DARIUSZ, Warszawa (PL)
(73) UDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Kawęczyn (PL)
(54) Zapinka jednoczęściowa
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Y1 (11) 70737
(41) 2017 06 19
(51) H01R 13/52 (2006.01)
(21) 124667
(22) 2015 12 11
(72) SCHMIDT DIMITRI, Delitzsch (DE)
(73) EAN Elektroschaltanlagen GmbH, Grimma (DE)
(54) Elektryczne urządzenie wtykowe
Y1 (11) 70763
(41) 2018 10 08
(51) H05B 3/20 (2006.01)
H05B 3/84 (2006.01)
H05B 3/86 (2006.01)
H05B 33/10 (2006.01)
(21) 126207
(22) 2017 04 02
(72) JARZĘBOWSKI PAWEŁ, Złotoria (PL)
(73) CAVITEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Płyta grzejna
Y1 (11) 70769
(41) 2018 10 08
(51) H05B 3/20 (2006.01)
H05B 3/84 (2006.01)
H05B 3/86 (2006.01)
H05B 33/10 (2006.01)
(21) 126208
(22) 2017 04 02
(72) JARZĘBOWSKI PAWEŁ, Złotoria (PL)
(73) CAVITEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk (PL)
(54) Płyta grzejna

INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

A01D 34/52 (2006.01)
A01D 34/412 (2006.01)
A01D 34/63 (2006.01)
A01G 9/28 (2018.01)
A21C 11/16 (2006.01)
A21C 3/04 (2006.01)
A43B 7/14 (2006.01)
A45C 11/24 (2006.01)
A45C 13/26 (2006.01)
A47B 79/00 (2006.01)
A47B 1/05 (2006.01)
A47B 1/04 (2006.01)
A47B 9/00 (2006.01)
A47B 88/95 (2017.01)
A47B 96/20 (2006.01)
A47G 29/12 (2006.01)
A47L 17/02 (2006.01)
A47L 23/26 (2006.01)
A47L 15/00 (2006.01)
A61B 5/103 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/02 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)

70750
70750*
70750*
70765
70772
70772*
70779*
70780
70745
70789
70789*
70789*
70789*
70788
70788*
70764
70734
70757
70778*
70779*
70740
70740*
70740*

A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/02 (2006.01)
A61G 5/10 (2006.01)
A61H 1/00 (2006.01)
A63B 21/16 (2006.01)
A63B 22/10 (2006.01)
A63B 23/12 (2006.01)
A63B 23/10 (2006.01)
A63F 13/00 (2014.01)
A63F 13/00 (2014.01)
A63H 5/00 (2006.01)
B01D 35/06 (2006.01)
B01F 13/10 (2006.01)
B01F 15/04 (2006.01)
B03C 1/28 (2006.01)
B23Q 3/00 (2006.01)
B25B 9/00 (2006.01)
B25B 5/14 (2006.01)
B28B 7/22 (2006.01)
B28B 7/16 (2006.01)
B32B 17/10 (2006.01)
B32B 17/10 (2006.01)
B32B 17/10 (2006.01)

70776
70776*
70776*
70779*
70782
70782*
70782*
70779
70781*
70760*
70744*
70770
70747
70747*
70770*
70786*
70756*
70786*
70767
70767*
70796*
70797*
70798*

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

Nr 5/2019

1

2

1

2

B43L 1/06 (2006.01)
B43L 1/00 (2006.01)
B43L 13/20 (2006.01)
B60J 10/00 (2016.01)
B60P 3/12 (2006.01)
B60P 3/00 (2006.01)
B60S 3/04 (2006.01)
B61D 45/00 (2006.01)
B61L 29/04 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
B62B 9/14 (2006.01)
B62B 7/00 (2006.01)
B62B 3/00 (2006.01)
B62C 1/04 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B63C 9/04 (2006.01)
B63C 9/02 (2006.01)
B65D 25/32 (2006.01)
B65D 1/02 (2006.01)
B65D 23/12 (2006.01)
B65D 41/04 (2006.01)
B65D 41/08 (2006.01)
B65D 5/32 (2006.01)
B65D 5/20 (2006.01)
B65D 21/02 (2006.01)
B65D 85/34 (2006.01)
B65G 7/12 (2006.01)
C03C 27/06 (2006.01)
C03C 27/06 (2006.01)
C03C 27/06 (2006.01)
E01B 29/16 (2006.01)
E01C 11/14 (2006.01)
E01F 13/04 (2006.01)
E03C 1/00 (2006.01)
E04B 1/348 (2006.01)
E04B 1/348 (2006.01)
E04B 2/06 (2006.01)
E04C 2/42 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
E04C 3/02 (2006.01)
E04C 3/20 (2006.01)
E04F 19/10 (2006.01)
E04F 13/06 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
E04F 13/06 (2006.01)
E04F 19/02 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
E04F 17/04 (2006.01)
E04G 21/10 (2006.01)
E04G 13/04 (2006.01)
E04G 11/12 (2006.01)
E04G 21/12 (2006.01)
E04G 21/16 (2006.01)
E04G 21/14 (2006.01)
E04H 1/02 (2006.01)
E04H 1/02 (2006.01)
E05B 7/00 (2006.01)
E05D 3/04 (2006.01)
E05D 5/08 (2006.01)
E05D 7/04 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)

70771
70771*
70784*
70771*
70746
70766*
70757*
70761
70748*
70753
70732
70732*
70766*
70766*
70766
70762
70762*
70745*
70774
70774*
70774*
70774*
70775
70775*
70775*
70775*
70756*
70796*
70797*
70798*
70761*
70765*
70748
70734*
70792
70791
70751*
70757*
70767*
70751
70768
70768*
70757*
70754
70754*
70736
70736*
70733
70739*
70765*
70768*
70768*
70768*
70756
70756*
70792*
70791*
70759
70743
70743*
70743*
70755
70790
70790*

E06B 3/00 (2006.01)
E06B 3/64 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/67 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/67 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/67 (2006.01)
E21B 10/08 (2006.01)
E21F 7/00 (2006.01)
F16K 1/02 (2006.01)
F16K 41/04 (2006.01)
F21V 9/00 (2018.01)
F21V 8/00 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F21V 17/12 (2006.01)
F24B 1/199 (2006.01)
F24B 13/04 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F24D 3/10 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 13/02 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
F24H 9/14 (2006.01)
F24H 9/02 (2006.01)
F24H 9/20 (2006.01)
F27B 14/08 (2006.01)
F27B 14/10 (2006.01)
F27D 1/00 (2006.01)
F28D 1/053 (2006.01)
F28F 1/02 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
G01B 3/14 (2006.01)
G01V 1/147 (2006.01)
G02B 3/08 (2006.01)
G06F 1/16 (2006.01)
G09B 15/00 (2006.01)
G09B 21/00 (2006.01)
G09B 11/04 (2006.01)
G09F 9/33 (2006.01)
G09F 1/10 (2006.01)
G09F 23/06 (2006.01)
G09F 1/10 (2006.01)
G10D 15/00 (2006.01)
G10F 1/14 (2006.01)
G10F 5/04 (2006.01)
G10H 1/00 (2006.01)
H01R 13/52 (2006.01)
H04M 1/02 (2006.01)
H05B 3/20 (2006.01)
H05B 3/84 (2006.01)
H05B 3/86 (2006.01)
H05B 33/10 (2006.01)
H05B 3/20 (2006.01)
H05B 3/84 (2006.01)
H05B 3/86 (2006.01)
H05B 33/10 (2006.01)
H05K 5/02 (2006.01)
H05K 7/00 (2006.01)

70786
70787
70787*
70796
70796*
70797
70797*
70798
70798*
70731
70735
70783
70783*
70778
70778*
70738
70738*
70793
70793*
70783*
70741
70741*
70795
70794
70739
70739*
70741*
70742
70742*
70742*
70777
70777*
70777*
70773
70773*
70781
70760
70784*
70785
70752
70749
70744
70784
70784*
70778*
70752*
70752*
70758
70744*
70744*
70744*
70744*
70737
70780*
70763
70763*
70763*
70763*
70769
70769*
70769*
70769*
70780*
70749*

Nr 5/2019
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INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

70731
70732
70733
70734
70735
70736
70737
70738
70739
70740
70741
70742
70743
70744
70745
70746
70747
70748
70749
70750
70751
70752
70753
70754
70755
70756
70757
70758
70759
70760
70761
70762
70763
70764

E21B 10/08 (2006.01)
B62B 9/14 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
A47L 17/02 (2006.01)
E21F 7/00 (2006.01)
E04F 13/06 (2006.01)
H01R 13/52 (2006.01)
F21V 35/00 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
F24D 19/00 (2006.01)
F24H 9/14 (2006.01)
E05D 3/04 (2006.01)
G09B 15/00 (2006.01)
A45C 13/26 (2006.01)
B60P 3/12 (2006.01)
B01F 13/10 (2006.01)
E01F 13/04 (2006.01)
G06F 1/16 (2006.01)
A01D 34/52 (2006.01)
E04C 1/00 (2006.01)
G02B 3/08 (2006.01)
B62B 9/10 (2006.01)
E04F 13/06 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
E04G 21/16 (2006.01)
A47L 23/26 (2006.01)
G09F 1/10 (2006.01)
E05B 7/00 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
B61D 45/00 (2006.01)
B63C 9/04 (2006.01)
H05B 3/20 (2006.01)
A47G 29/12 (2006.01)

70765
70766
70767
70768
70769
70770
70771
70772
70773
70774
70775
70776
70777
70778
70779
70780
70781
70782
70783
70784
70785
70786
70787
70788
70789
70790
70791
70792
70793
70794
70795
70796
70797
70798

A01G 9/28 (2018.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B28B 7/22 (2006.01)
E04C 3/02 (2006.01)
H05B 3/20 (2006.01)
B01D 35/06 (2006.01)
B43L 1/06 (2006.01)
A21C 11/16 (2006.01)
F28D 1/053 (2006.01)
B65D 1/02 (2006.01)
B65D 5/32 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
F27B 14/08 (2006.01)
F21V 9/00 (2018.01)
A63B 23/10 (2006.01)
A45C 11/24 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
A63B 21/16 (2006.01)
F16K 1/02 (2006.01)
G09B 21/00 (2006.01)
G01V 1/147 (2006.01)
E06B 3/00 (2006.01)
E06B 3/64 (2006.01)
A47B 88/95 (2017.01)
A47B 79/00 (2006.01)
E06B 1/70 (2006.01)
E04B 1/348 (2006.01)
E04B 1/348 (2006.01)
F24B 1/199 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)
E06B 3/66 (2006.01)

123433
124874

08/2016
12/2016

125465

04/2017
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
PRAW OCHRONNYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numer
prawa ochronnego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru praw
ochronnych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa ochronnego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,
a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON,
o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - tytuł wzoru użytkowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru użytkowego oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa ochronnego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
ochronne, sprostowania istotnych pomyłek.

(Y1) 68712 2019 02 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Świdnica, Polska 890528418 i dokonanie wpisu: WAGONY
ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świdnica, Polska 890528418

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).
22/2013
06/2015
12/2016
20/2016
01/2018
08/2018
08/2018
22/2017

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).

(Y1) 68711 2019 02 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WAGONY ŚWIDNICA SPÓŁKA AKCYJNA, Świdnica, Polska 890528418 i dokonanie wpisu: WAGONY
ŚWIDNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Świdnica, Polska 890528418
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120951
122332
123584
123905
125268
125620
125621
125853

1383

125865
125871
125922
125923
126008
126011
126013
126264

14/2018
14/2018
15/2018
15/2018
17/2018
17/2018
17/2018
22/2017
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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) 65776
(Y1) 66141
(Y1) 66284

2018 06 10
2018 05 11
2018 05 31

(Y1) 66452
(Y1) 66516
(Y1) 67599

2018 06 07
2018 05 12
2018 05 10

1384
(Y1) 67901
(Y1) 67963
(Y1) 68076
(Y1) 68108
(Y1) 68152
(Y1) 68216
(Y1) 68217
(Y1) 68433
(Y1) 68434
(Y1) 68436
(Y1) 68554

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018 05 10
2018 06 13
2018 05 10
2018 05 23
2018 05 15
2018 05 02
2018 05 24
2018 05 27
2018 05 28
2018 06 11
2018 05 25

(Y1) 68732
(Y1) 68733
(Y1) 68930
(Y1) 68940
(Y1) 69049
(Y1) 69050
(Y1) 69143
(Y1) 69188
(Y1) 69248
(Y1) 69249
(Y1) 69280

2018 06 05
2018 06 05
2018 05 13
2018 05 17
2018 05 09
2018 05 16
2018 06 04
2018 05 18
2018 05 29
2018 06 08
2018 05 24

(Y1) 69283
(Y1) 69286
(Y1) 69288
(Y1) 69289
(Y1) 69290
(Y1) 69291
(Y1) 69306
(Y1) 69316
(Y1) 69328
(Y1) 69346
(Y1) 69358

2018 06 08
2018 05 09
2018 05 13
2018 05 13
2018 05 13
2018 05 13
2018 06 15
2018 05 13
2018 06 10
2018 05 30
2018 05 07

Nr 5/2019
(Y1) 69412
(Y1) 69512
(Y1) 69526
(Y1) 69595
(Y1) 69666
(Y1) 69667
(Y1) 69815
(Y1) 69997
(Y1) 69998
(Y1) 69999

2018 06 08
2018 05 06
2018 05 27
2018 06 09
2018 05 20
2018 06 08
2018 06 10
2017 12 29
2017 12 29
2017 11 24

Nr 5/2019
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C. WZORY PRZEMYSŁOWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 80), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

numer rejestracji oraz rejestracji międzynarodowej
data rejestracji międzynarodowej
numer zgłoszenia
data zgłoszenia
pierwszeństwo
data publikacji rejestracji międzynarodowej
symbol klasy wzoru przemysłowego
określenie przedmiotu wzoru
rysunek wzoru lub fotografię wzoru
nazwisko i imię twórcy wzoru
nazwisko i imię bądź nazwę uprawnionego
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REJESTRACJA
(od nr 25 141 do nr 25 210)
(51) 09-01
(11) 25141
(22) 2019 01 15
(21) 27286
(73) WADOWSKA BARBARA, WADOWSKI MIECZYSŁAW,
WADOWSKI ANDRZEJ POLTREP SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(72) WADOWSKI ANDRZEJ
(54) BUTELKA
(55)

(54) Ocieplacze na ortezy i buty
(55)

(51) 06-06
(11) 25144
(22) 2018 08 20
(73) COTTON & SWEETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(72) ZAWIŚLAK MAŁGORZATA
(54) Kojec dla dziecka
(55)

(51) 08-08
(11) 25142
(22) 2018 12 20
(21) 27216
(73) FEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olsztyn, PL.
(72) ŁABANOWSKI KRZYSZTOF
(54) Wspornik półki ściennej
(55)

(51) 02-02
(11) 25143
(22) 2018 11 14
(73) SZULGA JUSTYNA, Głogów, PL.
(72) SZULGA JUSTYNA

(21) 27108

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

(21) 26846

19-04
(11) 25145
(22) 2018 10 09
(21) 27019
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
KUCHARSKI BARTOSZ
Okładka książki
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(51) 32-00
(11) 25146
(22) 2018 10 29
(73) IGLOTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(72) GRECH RADOSŁAW
(54) Znak graficzny
(55)

(21) 27066

(51) 32-00
(11) 25147
(22) 2018 10 31
(21) 27075
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE TABIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock, PL.
(72) CHOLEWIŃSKI MICHAŁ
(54) Logo
(55)

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

12-16
(11) 25148
(22) 2018 11 22
(21) 27129
CHWIŁKOWSKI JACEK JZJ, Nowe Skalmierzyce, PL.
CHWIŁKOWSKI JACEK
Podjazdy samochodowe

(51) 20-02
(11) 25149
(22) 2018 11 29
(21) 27142
(73) LAGARDERE TRAVEL RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(72) SZUBA MARTA
(54) Regał ekspozycyjny
(55)

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

25-01
(11) 25150
(22) 2018 12 07
ZAWIŚLAK HENRYK, Dziwnówek, PL.
ZAWIŚLAK HENRYK
Moduł konstrukcyjny

Nr 5/2019

(51) 15-99
(11) 25151
(22) 2019 01 02
(21) 27243
(73) JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie Zdrój, PL.
(72) PAPROTA WIESŁAW, MAŁYSZ ADAM, CZECHOWSKI TOMASZ,
BARCZYK MACIEJ
(54) Człon rynny przenośnika górniczego
(55)

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

09-09
(11) 25152
(22) 2019 01 10
(21) 27260
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25153
(22) 2019 01 10
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do segregacji odpadów

(21) 27261

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

09-09
(11) 25154
(22) 2019 01 10
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do segregacji odpadów

(21) 27262

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

09-09
(11) 25155
(22) 2019 01 10
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do segregacji odpadów

(21) 27263

(21) 27168

Nr 5/2019
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(51) 09-09
(11) 25156
(22) 2019 01 10
(21) 27264
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Konstrukcja wsporcza koszy stanowiska do segregacji odpadów
(55)

(51) 09-09
(11) 25157
(22) 2019 01 10
(21) 27265
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Konstrukcja wsporcza mocująca daszki stanowiska koszowego do segregacji odpadów
(55)

1387

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

09-09
(11) 25162
(22) 2019 01 10
(21) 27270
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25163
(22) 2019 01 10
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do segregacji odpadów

(21) 27271

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

09-09
(11) 25164
(22) 2019 01 10
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do segregacji odpadów

(21) 27272

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

09-09
(11) 25165
(22) 2019 01 10
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do segregacji odpadów

(21) 27273

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

09-09
(11) 25166
(22) 2019 01 10
(21) 27274
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(51) 09-09
(11) 25158
(22) 2019 01 10
(21) 27266
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Konstrukcja wsporcza koszy stanowiska do segregacji odpadów
(55)

(51) 09-09
(11) 25159
(22) 2019 01 10
(21) 27267
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Konstrukcja wsporcza koszy stanowiska do segregacji odpadów
(55)

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

09-09
(11) 25160
(22) 2019 01 10
(21) 27268
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25161
(22) 2019 01 10
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do segregacji odpadów

(21) 27269
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(51) 09-09
(11) 25167
(22) 2019 01 10
(21) 27275
(73) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
(72) ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
(54) Konstrukcja wsporcza mocująca daszki stanowiska koszowego do segregacji odpadów
(55)

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

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

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

14-02
(11) 25168
(22) 2019 01 14
PICSANE LAB SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
DWORCZYK PAWEŁ, SZWAJCZAK SEBASTIAN
Foto kiosk

05-03
(11) 25169
(22) 2019 01 18
BRZYSKI ROBERT, Sieradz, PL.
BRZYSKI ROBERT
Haft komputerowy

05-03
(11) 25170
(22) 2019 01 21
BRZYSKI ROBERT, Sieradz, PL.
BRZYSKI ROBERT
Haft komputerowy

Nr 5/2019

(51) 08-08
(11) 25172
(22) 2019 02 05
(21) 27318
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL.
(72) GRABA MARCIN, SZLOMPEK MONIKA, ODEJ JUSTYNA,
KMIECIK MARTYNA
(54) Wieszak
(55)

(21) 27280

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

07-01
(11) 25173
(22) 2019 02 05
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL.
GRABA MARCIN, KOWALSKA NATALIA
Kubek

(21) 27319

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

02-04
(11) 25174
(22) 2018 11 30
HUNG DINH XUAN, Warszawa, PL.
HUNG DINH XUAN
Klapek

(21) 27147

(21) 27290

(21) 27292

(51) 26-01
(11) 25171
(22) 2019 01 30
(21) 27306
(73) ZAJĄCZKOWSKI ANDRZEJ FIRMA HANDLOWA KANDEL,
Warszawa, PL.
(72) DĄBROWSKI TOMASZ
(54) Lampion nagrobny
(55)

(51) 01-04
(11) 25175
(22) 2018 04 30
(21) 26507
(73) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(72) Jasiński Cezary
(54) Wędlina
(55)

(51) 13-03
(11) 25176
(22) 2018 09 26
(21) 26977
(73) ELEKTROMETAL ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(72) JACKIEWICZ JACEK

Nr 5/2019
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(54) Dach pola rozdzielnicy dwusystemowej
(55)
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(72) ŻYWICKI MIROSŁAW JAN
(54) Tacka do kontaktu z żywnością
(55)

(51) 25-01
(11) 25181
(22) 2018 10 17
(21) 27203
(73) KURDZIEL JUSTYNA, KURDZIEL ARTUR ABIKON SPÓŁKA
CYWILNA, Jedlicze, PL.
(72) KURDZIEL ARTUR
(54) Profil aluminiowy na gabloty informacyjne
(55)

(51) 25-01
(11) 25177
(22) 2018 10 17
(21) 27033
(73) KURDZIEL JUSTYNA, KURDZIEL ARTUR ABIKON SPÓŁKA
CYWILNA, Jedlicze, PL.
(72) KURDZIEL ARTUR
(54) Profil aluminiowy na gabloty informacyjne
(55)

(51) 26-05
(11) 25178
(22) 2018 11 07
(21) 27081
(73) KISSON DANIEL, Warszawa, PL. ; DZIEDZIC MARCIN,
Warszawa, PL.
(72) KISSON DANIEL, DZIEDZIC MARCIN
(54) Lampa drewniana sufitowa
(55)

(51) 03-01
(11) 25179
(22) 2018 11 28
(21) 27137
(73) CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION AGENCJA
REKLAMOWA, Kościno, PL.
(72) CZECHOWSKA DOROTA
(54) Torbo-plecak
(55)

(51) 07-02
(11) 25180
(22) 2018 12 07
(73) KOOPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.

(21) 27167

(51) 25-01
(11) 25182
(22) 2018 10 17
(21) 27205
(73) KURDZIEL JUSTYNA, KURDZIEL ARTUR ABIKON SPÓŁKA
CYWILNA, Jedlicze, PL.
(72) KURDZIEL ARTUR
(54) Profil aluminiowy na gabloty informacyjne
(55)

(51) 25-01
(11) 25183
(22) 2018 10 17
(21) 27208
(73) KURDZIEL JUSTYNA, KURDZIEL ARTUR ABIKON SPÓŁKA
CYWILNA, Jedlicze, PL.
(72) KURDZIEL ARTUR
(54) Profil aluminiowy na gabloty informacyjne
(55)

(51) 03-01
(11) 25184
(22) 2018 12 27
(21) 27221
(73) I-PETROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(72) KLECKI JANUSZ
(54) Walizka na instrumenty pomiarowe
(55)

1390
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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06-13
(11) 25185
(22) 2019 01 07
KŁĘBCZYK DAGMARA, Pszczyna, PL.
KŁĘBCZYK DAGMARA
Pościel dziecięca

09-03
(11) 25186
(22) 2019 01 08
ŁUKASIEWICZ MAREK PPH PRIMART, Duczki, PL.
ŁUKASIEWICZ MAREK
Opakowanie na wyroby cukiernicze

(21) 27244

(21) 27245

(51) 07-02
(11) 25187
(22) 2018 12 07
(73) KOOPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(72) ŻYWICKI MIROSŁAW JAN
(54) Tacka do kontaktu z żywnością
(55)

(21) 27327

(51) 07-02
(11) 25188
(22) 2018 12 07
(73) KOOPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(72) ŻYWICKI MIROSŁAW JAN
(54) Tacka do kontaktu z żywnością
(55)

(21) 27328

(51) 22-01
(11) 25189
(22) 2019 01 28
(73) KORDYLEWSKI ROMAN, Poznań, PL.
(72) KORDYLEWSKI ROMAN

(21) 27301

Nr 5/2019

(54) Pistoletowy miotacz gazu obronnego
(55)

(51) 12-13
(11) 25190
(22) 2019 01 31
(73) SERVO COOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pszczyna, PL.
(72) ROGOZIŃSKI PRZEMYSŁAW
(54) Wnętrze zabudowy chłodniczej pojazdu
(55)

(21) 27311

(51) 25-01
(11) 25191
(22) 2018 10 17
(21) 27202
(73) KURDZIEL JUSTYNA, KURDZIEL ARTUR ABIKON SPÓŁKA
CYWILNA, Jedlicze, PL.
(72) KURDZIEL ARTUR
(54) Profil aluminiowy na gabloty informacyjne
(55)

(51) 25-01
(11) 25192
(22) 2018 10 17
(21) 27207
(73) KURDZIEL JUSTYNA, KURDZIEL ARTUR ABIKON SPÓŁKA
CYWILNA, Jedlicze, PL.
(72) KURDZIEL ARTUR
(54) Profil aluminiowy na gabloty informacyjne
(55)

Nr 5/2019
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(51) 25-01
(11) 25193
(22) 2018 10 17
(21) 27204
(73) KURDZIEL JUSTYNA, KURDZIEL ARTUR ABIKON SPÓŁKA
CYWILNA, Jedlicze, PL.
(72) KURDZIEL ARTUR
(54) Profil aluminiowy na gabloty informacyjne
(55)

(51) 25-01
(11) 25194
(22) 2018 10 17
(21) 27206
(73) KURDZIEL JUSTYNA, KURDZIEL ARTUR ABIKON SPÓŁKA
CYWILNA, Jedlicze, PL.
(72) KURDZIEL ARTUR
(54) Profil aluminiowy na gabloty informacyjne
(55)

(51) 25-01
(11) 25195
(22) 2018 10 17
(21) 27209
(73) KURDZIEL JUSTYNA, KURDZIEL ARTUR ABIKON SPÓŁKA
CYWILNA, Jedlicze, PL.
(72) KURDZIEL ARTUR
(54) Profil aluminiowy na gabloty informacyjne
(55)

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

19-04
(11) 25196
(22) 2019 01 09
(21) 27246
KRUK PAWEŁ DRUKARNIA GOLDEN GRAF, Kraków, PL.
KRUK PAWEŁ
Notes

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

19-04
(11) 25197
(22) 2019 01 09
(21) 27247
KRUK PAWEŁ DRUKARNIA GOLDEN GRAF, Kraków, PL.
KRUK PAWEŁ
Notes
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

19-04
(11) 25198
(22) 2019 01 09
(21) 27248
KRUK PAWEŁ DRUKARNIA GOLDEN GRAF, Kraków, PL.
KRUK PAWEŁ
Notes

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

19-04
(11) 25199
(22) 2019 01 09
(21) 27249
KRUK PAWEŁ DRUKARNIA GOLDEN GRAF, Kraków, PL.
KRUK PAWEŁ
Notes

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

19-04
(11) 25200
(22) 2019 01 09
(21) 27250
KRUK PAWEŁ DRUKARNIA GOLDEN GRAF, Kraków, PL.
KRUK PAWEŁ
Notes

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

19-04
(11) 25201
(22) 2019 01 09
(21) 27251
KRUK PAWEŁ DRUKARNIA GOLDEN GRAF, Kraków, PL.
KRUK PAWEŁ
Notes

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

19-04
(11) 25202
(22) 2019 01 09
(21) 27252
KRUK PAWEŁ DRUKARNIA GOLDEN GRAF, Kraków, PL.
KRUK PAWEŁ
Notes
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

19-04
(11) 25203
(22) 2019 01 09
(21) 27253
KRUK PAWEŁ DRUKARNIA GOLDEN GRAF, Kraków, PL.
KRUK PAWEŁ
Notes

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

19-04
(11) 25204
(22) 2019 01 09
(21) 27254
KRUK PAWEŁ DRUKARNIA GOLDEN GRAF, Kraków, PL.
KRUK PAWEŁ
Notes

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

19-04
(11) 25205
(22) 2019 01 09
(21) 27255
KRUK PAWEŁ DRUKARNIA GOLDEN GRAF, Kraków, PL.
KRUK PAWEŁ
Notes

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

19-04
(11) 25206
(22) 2019 01 09
(21) 27256
KRUK PAWEŁ DRUKARNIA GOLDEN GRAF, Kraków, PL.
KRUK PAWEŁ
Notes

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

24-02
(11) 25207
(22) 2019 01 15
BYSTREK ADRIAN, Stare Bielice, PL.
BYSTREK ADRIAN
Przyrząd do terapii manualnej

(21) 27284

Nr 5/2019

(51) 26-01
(11) 25208
(22) 2019 01 16
(21) 27288
(73) LEWANDOWSKI MAREK ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY LEMAR,
Wrzosowa, PL.
(72) LEWANDOWSKI MARCIN
(54) Lampion
(55)

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

23-01
(11) 25209
(22) 2018 10 08
PAWLAK MAREK AKWEDUKT, Łódź, PL.
PAWLAK MAREK
Manszeta

(21) 27004

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

08-06
(11) 25210
(22) 2019 03 05
TRZASKALIK PIOTR, Rybnik, PL.
TRZASKALIK PIOTR
Uchwyt pionowy do drzwi

(21) 27414

Nr 5/2019
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzoru
przemysłowego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru wzorów przemysłowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji
podatkowej NIP, a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - przedmiot wzoru przemysłowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru przemysłowego oraz jego
miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo z rejestracji,
rubryka E - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa z rejestracji,
rubryka F - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa z rejestracji.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
z rejestracji wzoru przemysłowego, sprostowania istotnych
pomyłek.
17243 2019 03 13 D. Dokonano wykreślenie wpisu:„W dniu 22
listopada 2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego
w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt RZ.IX.Ns-Rej.Za 3594/16/230) wpisano do Rejestru Zastawów
pod pozycją 2513150 zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji
udzielonym na wzór przemysłowy Rp.17243 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących spółce Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
17243 2019 03 13 D. Dokonano wpis: „W dniu 5 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
RZ.IX.Ns-Rej.Za 3017/18/366) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2593159 zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji na wzór
przemysłowy o numerze Rp.17243 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Krosno Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie”.
18383 2019 03 13 D. Dokonano wykreślenie wpisu: „Postanowieniem z dnia 30 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.
Za 3603/16/041) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2514231 zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji wzoru przemysłowego o numerze Rp.18383 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
18383 2019 03 13 D.Dokonano wpis:„W dniu 5 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.Ns-Rej.
Za 3006/18/644) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2593256
zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji na wzór przemysłowy o numerze Rp.18383 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Krosno Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie”.
18399 2019 03 13 D. Dokonano wykreślenie wpisu: „Postanowieniem z dnia 29 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.
Za 3586/16/711) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodar-

1393

czy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2514072 zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji wzoru przemysłowego o numerze Rp.18399 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
18399 2019 03 13 D.Dokonano wpis:„W dniu 5 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.
Ns-Rej.Za 3012/18/361) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2593264 zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji na wzór
przemysłowy o numerze Rp.18399 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Krosno Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie”.
18446 2019 03 13 D. Dokonano wykreślenie wpisu: „Postanowieniem z dnia 30 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.
Za 3608/16/046) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2514230 zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji wzoru przemysłowego o numerze Rp.18446 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
18446 2019 03 13 D.Dokonano wpis:„W dniu 5 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt RZ.IX.
Ns-Rej.Za 3008/18/446) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2593260 zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji na wzór
przemysłowy o numerze Rp.18446 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Santander Bank Polska Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Krosno Glass Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie”.
20005 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GORGIEL JAN ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH GORGIEL, Karpicko,Polska i dokonanie wpisu:GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
20006, 20197 2018 12 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GORGIEL JAN ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH GORGIEL, Karpicko,Polska
i dokonanie wpisu:GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
20198, 20199 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GORGIEL JAN ZAKŁAD PRODUKCJI
MATERIAŁÓW INSTALACYJNYCH GORGIEL, Karpicko,Polska i dokonanie wpisu:GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
21343 2018 11 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CAKKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo, Polska i dokonanie wpisu:CAKKO
TEKSTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jabłonowo, Polska 365007887
22346 2019 03 13 D. Dokonano wykreślenie wpisu: „Postanowieniem z dnia 29 listopada 2016 r. (sygn. akt: RZ.IX.Ns-Rej.
Za 3585/16/310) Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2514064 zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji wzoru przemysłowego o numerze Rp.22346 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Bankowi Zachodniemu WBK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu wobec Krosno Glass Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie”.
22346 2019 03 13 D.Dokonano wpis:„ „W dniu 5 grudnia 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rze-
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szowie Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
RZ.IX.Ns-Rej.Za 3003/18/441) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2593190 zastaw rejestrowy na prawie z rejestracji na wzór
przemysłowy o numerze Rp.22346 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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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI

2018 03 19
2018 03 20
2018 03 21
2018 03 21
2018 03 08
2018 03 08
2018 03 25
2018 03 25
2018 03 25
2018 03 25
2018 03 25
2018 03 25
2018 03 25
2018 03 25
2018 03 25
2018 03 13
2018 03 21
2018 03 25
2018 03 25
2018 03 11
2018 03 05
2018 03 15
2018 03 05
2018 03 05
2018 03 07
2018 03 19
2018 03 17
2018 03 18
2018 03 17
2018 03 17
2018 03 31
2018 03 25
2018 03 17
2018 03 17
2018 03 17
2018 03 17
2018 03 17
2018 03 20
2018 02 14
2018 02 14
2018 03 04
2018 03 04
2018 03 04
2018 03 04
2018 03 04
2018 03 04
2018 03 04
2018 03 04
2018 03 05
2018 03 06

2018 03 06
2018 03 11
2018 03 28
2018 03 29
2018 03 29
2018 03 11
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06

20093
20094
20095
20096
20097
20098
20099
20100
20116
07076

2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 11
2009 03 01
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Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
04941
05028
05101
05133
05146
05147
05159
05160
05199
05200
05205
05206
05207
05208
05209
05395
05397
05431
05436
05589
05901
05902
05925
05926
13180
13198
13267
13268
13269
13270
13370
13422
13639
13640
13641
13642
13647
14313
19743
19744
19821
19822
19823
19830
19832
19833
19834
19835
19840
19843

20014
20015
20020
20021
20022
20058
20089
20090
20091
20092

Nr 5/2019

19844
19845
19847
19850
19851
19852
19853
19854
19855
19856
19857
19858
19859
19860
19861
19862
19863
19864
19865
19868
19869
19972
19873
19874
19876
19881
19882
19883
19884
19885
19895
19897
19902
19904
19954
19955
19959
19960
19961
19962
19970
19872
19980
19981
19984
19985
19986
20011
20012
20013

2018 03 06
2018 03 06
2018 03 01
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 07
2018 03 07
2018 03 11
2018 03 11
2018 03 12
2018 03 21
2018 03 22
2018 03 28
2018 03 01
2018 03 01
2018 03 01
2018 03 01
2018 03 01
2018 03 11
2018 03 20
2018 03 05
2018 03 07
2018 03 18
2018 03 18
2018 03 25
2018 03 28
2018 03 28
2018 03 28
2018 03 07
2018 03 18
2018 03 05
2018 03 05
2018 03 13
2018 03 13
2018 03 13
2018 03 05
2018 03 05
2018 03 06

REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA UZNANA W POLSCE
(51) 16-06 (11) DM/103 359 (15) 12.10.2018 (45) 12.04.2019
(73) Hazuki Company Kabushiki Kaisha, 10-1, Roppongi 6-chome,
Minato-ku Tokyo (JP)
(54) 1.-4.Okulary powiększające
(55)

(51) 26-06 (11) DM/200 476 (15) 19.11.2018 (45) 05.04.2019
(73) Strands Fordonskomponenter AB, Hagalundsvägen, 51172
Fritsla (SE)
(54) 1.Światło do pojazdów
(55)
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

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

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

161
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 317 101 do nr 318 000)
(111) 317101
(220) 2018 07 13
(210) 488238
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 17
(732) BARTEX BARTOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paproć, PL.
(540) FRATERMEISTER
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 317102
(220) 2018 07 16
(210) 488250
(151) 2019 01 02
(441) 2018 08 20
(732) MOBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) mobi WATER CREATION
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 szkliwo ceramiczne, 2 farby wapienne, farby ceramiczne,
11 wanny łazienkowe, umywalki, kabiny prysznicowe, bidety, sedesy,
abażury, lampy elektryczne, diody świecące, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych, światła sufitowe, żarówki oświetleniowe, krany, urządzenia do celów sanitarnych, 19 płyty
brukowe, niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe, niemetalowe,
płytki ceramiczne, płyty cementowe, wyroby kamieniarskie, kamień,
kamień budowlany, materiały budowlane niemetalowe, drzwi niemetalowe, podłogi niemetalowe, deski podłogowe, parkiety, tynk,
20 meble, poduszki, dekoracje wiszące, materace, materace dmuchane, do celów niemedycznych, karnisze do zasłon, 24 narzuty na łóżka,
kapy na łóżka, zasłony, 27 tapety, tapety tekstylne, 42 projektowanie
dekoracji wnętrz, projektowanie budowlane.
(111) 317103
(151) 2019 01 03

(220) 2018 07 16
(441) 2018 08 20

(210) 488251

(732) JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Białystok, PL.
(540) J
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.21, 24.01.05, 25.05.06
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje
witaminowe, woda pitna z witaminami, bezalkoholowe napoje musujące, piwo.
(111) 317104
(220) 2018 07 16
(210) 488256
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) FUNDACJA IM. JÓZEFA WYBICKIEGO NA RZECZ OBRONY
PRYWATNOŚCI, GODNOŚCI I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA, Warszawa, PL.
(540) Fundacja im. Józefa Wybickiego na rzecz obrony prywatności,
godności i wolności człowieka
(510), (511) 45 usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, usługi w zakresie przygotowania dokumentów prawnych, udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych
z prawami człowieka, usługi bezpieczeństw a dla ochrony mienia
i osób, doradztwo prawne, organizowanie świadczenia usług prawnych, pomóc prawna przy tworzeniu umów, pośrednictwo w procedurach prawnych, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych,
udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, udzielanie
opinii prawnych przez ekspertów, usługi monitorowania prawnego,
usługi informacji prawnej.
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(111) 317105
(220) 2018 07 16
(210) 488257
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SOLO CITY SŁUŻEWIEC/URSYNÓW
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, ciemnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.02.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, wycena nieruchomości, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, 37 budowlany (nadzór), budownictwo,
informacja budowlana, izolowanie budynków, murowanie, nadzór
budowlany, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 42 opracowanie projektów technicznych, projektowanie budynków.
(111) 317106
(220) 2018 07 16
(210) 488260
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 10
(732) LEWCZYK AGNIESZKA, LEWCZYK ADAM LADROS SPÓŁKA
CYWILNA, Łuszczów Drugi, PL.
(540) Ladros mięso dla gastronomii
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 01.15.17,
26.01.03, 26.01.16
(510), (511) 29 mięso wędzone, mięso solone, suszone mięso, mięso
kiełbasiane, mięso konserwowane, mięso mrożone, mięso świeże,
mięso smażone, paczkowane mięso, mięso mielone, mięso kacze,
mięso pieczone, mięso liofilizowane, mięso i wędliny, mięso z indyka, mięso gotowe do spożycia, mięso pokrojone w plastry, mięso
w puszce (konserwy), przyrządzone mięso konserwowane w puszce,
gotowe posiłki z mięsa (mięso jako główny składnik), drób, drób nieżywy, świeży drób, mrożony drób, pieczony drób, konserwy drobiowe, głęboko mrożony drób, 39 transport żywności, usługi transportu
żywności, transport żywności w warunkach chłodniczych, 43 usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 317107
(220) 2018 07 16
(210) 488268
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 10
(732) JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA,
Białystok, PL.
(540) JAGA
(510), (511) 32 napoje energetyzujące, napoje izotoniczne, napoje
witaminowe, woda pitna z witaminami, bezalkoholowe napoje musujące, piwo.
(111) 317108
(220) 2018 07 16
(210) 488269
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) LISIATYŃSKI GRZEGORZ COCO CHICKEN SPÓŁKA CYWILNA,
Leszno, PL.; CIEŚLA JAROSŁAW COCO CHICKEN SPÓŁKA CYWILNA,
Leszno, PL.
(540) CO CO CHICKEN
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 29 befsztyk z siekanej wołowiny (hamburger), bekon,
burgery, burgery mięsne, chili eon carne, drób, falafel, filety z piersi kurczaka, frytki, gotowe posiłki z drobiu, gotowe posiłki z mięsa,
gotowe posiłki zawierające boczek, hamburgery, kawałki kurczaka,
koktajle mleczne, koktajle lodowe, krążki z cebuli, nuggetsy z kurczaka, przekąski na bazie mięsa, sałatka z kurczaka, sałatki warzywne, szaszłyki, 30 bagietki, bajgle, bułki z bekonem, bułki chrupiące,
burrito, calzone, cheeseburgery, chleb pita, fajitas (grillowane mięso
podawane na pszennej lub kukurydzianej tortilli), hot dogi, kanapki,
kanapki z kurczakiem, kanapki z mięsem, makarony, napoje sporządzone z kawy, napoje sporządzone z czekolady, napoje sporządzone
z herbaty, napoje z lodów, pizza, tacos, 43 bary, bary szybkiej obsługi, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, doradztwo kulinarne,
dostarczanie informacji o usługach barów, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, obsługa gastronomiczna z własnym
zapieczeniem, produktami i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, imprezy firmowe (zapewnianie jedzenia i napojów),
kafeterie, pizzerie, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, restauracje oferujące dania na wynos,
restauracje samoobsługowe, restauracje z grillem, serwowanie jedzenia i napojów, usługi barów typu fast-food, usługi barów typu
fast-food na wynos.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 317109
(220) 2018 07 16
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 20
(732) IMS SOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) ETAP SOFA
(540)

(210) 488274

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.05, 26.04.17, 27.05.01,
27.05.09, 27.05.24
(510), (511) 20 meble tapicerowane: pufy, hockery, fotele, sofy, kanapy, szezlongi, narożniki, leżanki, łóżka, materace do łóżek, 35 prezentowanie i zgrupowanie towarów pozwalające nabywcy wygodnie
je oglądać i kupować w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej
oraz za pośrednictwem sieci www w zakresie mebli i wyrobów meblowych, usługi w zakresie organizowana i obsługi wystaw, targów
handlowych i reklamowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, usługi reklamowe, pośrednictwo w zawieraniu transakcji
handlowych.
(111) 317110
(220) 2018 07 17
(210) 488291
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 24
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) BIOTELLA
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 317111
(220) 2018 07 17
(210) 488292
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 24
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) SOLCIDIOL
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 317112
(151) 2019 01 08

(220) 2018 07 17
(441) 2018 09 24

(210) 488297
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(732) STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH, Warszawa, PL.
(540) SARP STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH
(540)

go w zakresie wyrobów piekarniczych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze środkami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyrobami piekarniczymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z wyposażeniem domu, usługi handlu detalicznego związane z przyrządami do przygotowywania żywności, 39 przewożenie
i dostarczanie towarów, konfekcjonowanie towarów.

Kolor znaku: szary, czarny
(531) 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.15, 29.01.12
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki), 37 informacje o budownictwie, 42 architektura, 43 usługi hotelowe, usługi prowadzenia restauracji, 45 zarządzanie prawami atorskimi.

(111) 317114
(220) 2018 07 17
(210) 488302
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 20
(732) PERCZAK ALFREDA PPHU-POL-TRANS CATERING EXPORTIMPORT, Mierzęcice-Kasyno, PL.
(540) HOTEL WILGA by Katowice Airport
(540)

(111) 317113
(220) 2018 07 17
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 20
(732) SAAS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, PL.
(540) Siejba PEŁNA NATURY
(540)

(210) 488298

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.11.10, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 29 dżemy, przetwory owocowe [dżemy], dżemy i marmolady owocowe, ogórki korniszone, przetworzone buraki, warzywa
przetworzone, warzywa gotowane, konserwowane warzywa, warzywa marynowane, warzywa w słoikach, warzywa kapustne, przetworzone, warzywa konserwowane [w oleju], kompot żurawinowy, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, 30 piccalilli
[marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], 35 administracja biznesowa w zakresie transportu i dostaw, administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, administrowanie dotyczące marketingu, administrowanie dotyczące planowania
działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, administrowanie działalnością
gospodarczą, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie
franchisingu, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie i zarządzanie działalnością gospodarczą,
administrowanie sprawami przedsiębiorstwa, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie prowadzenia ich interesów,
doradztwo dla kadry kierowniczej w zakresie franchisingu, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie działalności marketingowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące
franchisingu, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizacji lub
zarządzania przedsiębiorstwem handlowym, doradztwo w zakresie
zarządzania firmą, handlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie
i administrowanie działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu
przy zakładaniu przedsiębiorstw handlowych, pomoc w zarządzaniu
biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku
ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami
bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej za zamówieniem pocztowym związane z artykułami
spożywczymi, usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, zarządzanie działalnością handlową,
zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu, usługi
handlu detalicznego w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego związane z urządzeniami kuchennymi, usługi handlu detaliczne-

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 01.01.04, 01.01.10, 03.07.17, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09,
26.11.10, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, rezerwacje miejsc hotelowych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 317115
(220) 2018 07 18
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 10
(732) REAL RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) REAL RESEARCH
(540)

(210) 488395

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 1 nośniki do kultur komórkowych do stosowania w przemyśle biotechnologicznym, składniki i materiały biotechnologiczne
do celów naukowych, hydrożele do hodowli komórkowych, 42 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, usługi naukowe związane z izolacją i hodowlą komórek ludzkich i zwierzęcych.
(111) 317116
(220) 2018 07 19
(210) 488416
(151) 2019 01 02
(441) 2018 08 20
(732) MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) pragnienia kobiet
(540)

Kolor znaku: fioletowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne online, wynajem
przestrzeni reklamowej w Internecie, usługi zarządzania zbiorami
informatycznymi, 38 usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowych i obrazowych za pośrednictwem Internetu, usługi emisji treści
audio i wideo świadczone za pośrednictwem Internetu, 41 udostępnianie publikacji elektronicznych online, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja
wideo na żądanie, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi
tworzenia, utrzymywania, opracowywania portali internetowych,
44 doradztwo w zakresie kosmetyki i urody, doradztwo świadczone
za pośrednictwem Internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody,
usługi doradcze dotyczące zdrowia.
(111) 317117
(151) 2019 01 02

(220) 2018 07 19
(441) 2018 08 20

(210) 488417
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(732) MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MediLine
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, czarny
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 obsługa programów lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi,
doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych
dla klientów, 36 doradztwo kredytowe, doradztwo finansowe, usługi
finansowe, usługi kredytowe, pożyczki.
(111) 317118
(220) 2018 07 19
(210) 488418
(151) 2019 01 02
(441) 2018 08 20
(732) MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) medkarta
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, biały
(531) 26.04.09, 26.04.19, 26.04.02, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 obsługa programów lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi,
doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych
dla klientów, 36 doradztwo kredytowe, doradztwo finansowe, usługi
finansowe, usługi kredytowe, pożyczki.
(111) 317119
(220) 2018 07 19
(210) 488419
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MFG Medical Finance Group
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, biały, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 obsługa programów lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi,
doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych
dla klientów, 36 doradztwo kredytowe, doradztwo finansowe, usługi
finansowe, usługi kredytowe, pożyczki.
(111) 317120
(220) 2018 07 19
(210) 488420
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) MEDICAL FINANCE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) strefa polecających
(540)

Kolor znaku: bialy, czerwony, fioletowy
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 35 obsługa programów lojalnościowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie
programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi,
doradztwo organizacyjne dotyczące programów lojalnościowych
dla klientów.
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(111) 317121
(220) 2018 07 19
(210) 488431
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) T1 DEWELOPER
(540)

(531) 26.01.18, 26.04.12, 27.05.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, wycena nieruchomości, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, 37 budowlany (nadzór), budownictwo,
informacja budowlana, izolowanie budynków, murowanie, nadzór
budowlany, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 42 opracowanie projektów technicznych, projektowanie budynków.
(111) 317122
(220) 2018 07 19
(210) 488432
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 03
(732) GAWLIKOWSKA ANNA, Józefów, PL.
(540) BALI SPA
(510), (511) 44 masaż, usługi masażu, salony fryzjerskie, usługi salonów, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi kosmetyczne.
(111) 317123
(220) 2018 07 19
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) GELATIXIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CONODORO GELATERIA CAFFETTERIA
(540)

(210) 488433

Kolor znaku: biały, fioletowy
(531) 18.01.01, 18.01.05, 18.01.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 kawa, herbata, kakao, napoje na bazie kawy, napoje
na bazie herbaty, kawa mrożona, herbata mrożona, napoje na bazie
czekolady, lody, sorbety, wyroby cukiernicze, wyroby piekarnicze,
słodycze, wafle, batony, czekolady, cukierki, czekoladki, galaretki, galaretki nadziewane, ciastka, puddingi, desery na zimno typu pianka,
kanapki, tosty, naleśniki, paszteciki, 43 usługi w zakresie działalności
gastronomicznej, usługi w zakresie prowadzenia lodziarni, kawiarni,
kafeterii i innych zakładów gastronomicznych oferujących przygotowaną do konsumpcji żywność i napoje, przygotowywanie i sprzedaż żywności „na wynos”, usługi gastronomiczne, catering, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi z zakresu zaopatrywania
w żywność na zamówienie, także za pomocą sieci komputerowej
w systemie on-line, usługi hotelarskie, usługi z zakresu tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie sal.
(111) 317124
(220) 2018 07 19
(210) 488423
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 17
(732) GOWORK.PL SERWIS PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540) GOWORK.COM CHECK EMPLOYER
(540)

(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 24.15.01, 26.01.01, 26.01.02, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, budowanie wizerunku pracodawcy.
(111) 317125
(220) 2018 07 19
(210) 488426
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) GLOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) dezzy
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 11 lampy bakteriobójcze do oczyszczania przedmiotów,
lampy ultrafioletowe, nie do celów medycznych, sterylizatory, urządzenia do dezynfekcji, 37 dezynfekcja.
(111) 317126
(220) 2018 07 19
(210) 488427
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) VILLA NATURA POR DEVELOP SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) VILLA NATURA
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, promocja
sprzedaży, usługi w zakresie reklamy i promocji sprzedaży, zarządzanie mieszkaniami, reklamowanie nieruchomości mieszkaniowych
i komercyjnych, zarządzanie hotelami, zarządzanie administracyjne
hotelami, zarządzanie biznesowe hotelami, zarządzanie biznesowe restauracjami, zarządzanie restauracjami dla osób trzecich, zarządzanie
działalnością hoteli dla osób trzecich, zarządzanie hotelami na rzecz
osób trzecich, usługi doradztwa związane z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, agencje reklamowe, 36 administrowanie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, usługi zarządzania
nieruchomościami, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
osiedli mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów budynków, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z budynkami mieszkalnymi, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi związane z współwłasnością nieruchomości, usługi związane z majątkiem nieruchomym, zarządzanie
nieruchomością, usługi w zakresie nieruchomości, dostarczanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, 37 usługi budowlane, 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, świadczenie usług przez hotele i motele, usługi hotelowe, usługi hoteli i moteli,
biura zakwaterowania (hotele, pensjonaty), rezerwacja pokojów hotelowych dla podróżnych, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, rezerwacja
hotelowa na rzecz osób trzecich, udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach, wynajmowanie sal konferencyjnych, domy opieki dla osób
w podeszłym wieku, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie,
wynajem domów letniskowych, wynajmowanie sal na zebrania, rezerwacje hotelowe, rezerwacja zakwaterowania hotelowego, rezerwacje miejsc w hotelach, pensjonaty, domy gościnne, motele, domy
turystyczne, żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób
starszych, żłobki i ośrodki opieki dziennej, bary, snack-bary, kawiarnia,
usługi barów i restauracji, 44 kliniki medyczne, usługi domów opieki,
świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, stomatologia kosmetyczna, doradztwo związane ze stomatologią, pomoc
stomatologiczna, usługi kliniki dentystycznej, usługi dentystyczne,
salony fryzjerskie, salony piękności, sanatoria, hospicja.
(111) 317127
(220) 2018 07 19
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) PPG Coatings Nederland B.V., Uithoorn, NL.
(540) DPS DOUBLE PROTECTION SYSTEM

1399

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 24.01.05, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu farbiarskiego oraz produkcji barwników, żywice syntetyczne w stanie
surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, 2 farby, pokosty,
lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, farby
do powłok wodoodpornych, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice
naturalne, folie metaliczne oraz formy proszkowe dla malarzy i dekoratorów, 19 materiały budowlane o właściwościach izolacyjnych,
niemetalowe okładziny i powłoki stosowane w budownictwie.
(111) 317128
(220) 2018 07 19
(210) 488439
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) WASZCZUK MAŁGORZATA SKYLIGHT, Wrocław, PL.
(540) SL
(540)

(531) 27.05.17, 27.05.23, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.09, 26.11.10
(510), (511) 9 sterowniki urządzeń, sterowniki wieloportowe, sterowniki programowalne, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego
monitorowania i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń
lub systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, odbiorniki zdalnego sterowania, nadajniki zdalnego sterowania, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej,
moduły połączeniowe do sterowników elektrycznych, cyfrowe urządzenia sterujące do sterowania procesami, uniwersalne urządzenia
do zdalnego sterowania, czujniki optyczne, elektroniczne czujniki
pomiarowe, elektryczne lub elektroniczne moduły kontrolno-sterujące, szyldy (znaki) świecące, 11 lampy oświetleniowe, oprawy oświetleniowe do lamp, urządzenia i instalacje do oświetlenia, obudowy
do lamp, zawieszenia do lamp, lampy do oświetlania akwarium.
(111) 317129
(220) 2018 07 19
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 17
(732) INSPIREDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kęty, PL.
(540) KREDA
(540)

(210) 488441

Kolor znaku: czarny, niebieski, żółty, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 czasopisma, gazety, magazyny, książki edukacyjne, książki dla dzieci, książki niebeletrystyczne, kreda do pisania,
41 szkolenia, wydawanie audiobooków, książki elektroniczne, konferencje, warsztaty w celach edukacyjnych, /szkoleniowych/rekreacyjnych/kulturalnych, usługi doradztwa edukacyjnego.
(111) 317130
(220) 2018 07 19
(210) 488443
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 17
(732) CROWD VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CROWDWAY
(540)

(210) 488437
Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 usługi doradcze w zakresie marketingu, usługi doradcze dotyczące reklamy, usługi doradcze dotyczące promocji, usługi
doradcze w zakresie działalności gospodarczej, usługi doradcze
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, biznesowe usługi
doradcze i konsultacyjne, usługi doradcze związane z nabywaniem
przedsiębiorstw, usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej,
usługi konsultacyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej,
usługi doradcze w zakresie strategii w działalności gospodarczej,
36 crowdfunding, usługi zbierania funduszy za pośrednictwem strony crowfunding, usługi doradcze dotyczące finansowania, usługi doradcze finansowo-ekonomiczne, usługi doradcze związane z inwestycjami, usługi doradcze dotyczące inwestycji finansowych, usługi
doradcze dotyczące kwestii finansowych, usługi doradcze dotyczące inwestycji kapitałowych, finansowe usługi doradcze i dotyczące
zarządzania, usługi doradcze w zakresie planowania finansowego,
usługi doradcze dotyczące zarządzania środkami finansowymi, usługi doradcze w zakresie strategii finansowych.

(111) 317131
(220) 2018 06 21
(210) 487394
(151) 2019 02 11
(441) 2018 08 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL JÓZEF
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, PL.
(540) ŚWIDEREK
(510), (511) 30 lody spożywcze.
(111) 317132
(220) 2018 09 25
(210) 490907
(151) 2019 02 28
(441) 2018 11 13
(732) UAB POLTA, Kowno, LT.
(540) UROXILL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy
diety, środki dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do celów leczniczych, preparaty do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi,
preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, preparaty farmaceutyczne w postaci płynnej,
preparaty farmaceutyczne w postaci kropli, preparaty farmaceutyczne w postaci proszku, leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów
medycznych, leki wzmacniające, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, krople do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, tabletki do celów
farmaceutycznych, tabletki powlekane do celów farmaceutycznych,
pastylki do ssania do celów farmaceutycznych zawierające w swoim
składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion
i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub
wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i lub makroelementy, pigułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim
składzie wyciągi z ziół i lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion
i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub
wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, kapsułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim
składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion
i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub
wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.
(111) 317133
(220) 2018 07 02
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 10
(732) SMARTSOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) SmartSoft
(540)

(210) 487651
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przenośnych, oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi, oprogramowanie przemysłowe, oprogramowanie do analizy
danych biznesowych, oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem, 35 promowanie [reklama] działalności gospodarczej,
reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu, marketing w ramach wydawania oprogramowania,
udostępnianie informacji dotyczących produktów konsumenckich
w zakresie oprogramowania, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, reklama, reklama korespondencyjna,
reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego,
instalacja oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, rozwój, programowanie i wdrażanie
oprogramowania komputerowego, programowanie komputerów
i konserwacja programów komputerowych, programowanie aplikacji
multimedialnych, programowanie stron internetowych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, usługi doradcze
w dziedzinie technologii komputerowej, usługi w zakresie ochrony
antywirusowej komputerów, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa
komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych,
doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo
w zakresie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie
projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowego, doradztwo
w zakresie projektowania stron internetowych, udzielanie porad
technicznych związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, usługi konsultacyjne związane z oprogramowaniem
komputerowym, badania nad oprogramowaniem komputerowym,
rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem komputerowym
[pomoc techniczna], dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, odzyskiwanie danych komputerowych, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich.

(111) 317134
(220) 2018 09 24
(210) 490860
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) BARSZCZ PAULINA VISAGE STUDIO, Rumia, PL.
(540) VISAGE STUDIO STYLIZACJA RZĘS
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.14, 26.04.18, 02.09.04
(510), (511) 44 usługi kosmetyczne.
(111) 317135
(220) 2018 07 30
(210) 488780
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) SOCHOŃ TADEUSZ P.P.H.U. FAST SERVICE, Wasilków, PL.
(540) FS FAST SERVICE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 meble metalowe, stoły warsztatowe, stoły metalowe.
Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 24.15.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje mobilne,
sprzęt komputerowy, aplikacje komputerowe do pobrania, aplikacje
do pobrania na smartfony, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń

(111) 317136
(220) 2018 07 26
(210) 488676
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) ROGER PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) mamaginekolog
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(540)

Kolor znaku: szary, granatowy
(531) 02.09.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.13, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, 9 książki elektroniczne do pobrania, materiały edukacyjne do pobrania, 16 książki, drukowane materiały edukacyjne, segregatory, w tym edukacyjne, 18 torby, plecaki, 25 ubrania codzienne, 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, sprzedaż oraz sprzedaż on-line książek,
drukowanych materiałów edukacyjnych, segregatorów w tym edukacyjnych, ubrań, pieluch z tetry, toreb, plecaków, kosmetyków, kubków, breloków, magnesów ozdobnych, 41 wydawanie książek, publikowanie książek i innych materiałów drukowanych, publikowanie
on-line, nauczanie, kształcenie, rozrywka.
(111) 317137
(220) 2018 07 26
(210) 488677
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 10
(732) ROGER PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Roger Publishing
(540)

(531) 02.05.01, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, 9 książki on-line, materiały edukacyjne
on-line,, 16 książki, drukowane materiały edukacyjne, segregatory
w tym edukacyjne, 18 torby, plecaki, 25 ubrania codzienne, 35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem błoga,
sprzedaż oraz sprzedaż online książek, drukowanych materiałów
edukacyjnych, segregatorów w tym edukacyjnych, ubrań, pieluch
z tetry, toreb, plecaków, kosmetyków, kubków, breloków, magnesów
ozdobnych., 41 wydawanie książek, publikowanie książek i innych
materiałów drukowanych, publikowanie on-line, nauczanie, kształcenie, rozrywka.
(111) 317138
(220) 2018 07 18
(210) 488337
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 10
(732) RZESZOTARSKA MAŁGORZATA KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO, Białowieżyn, PL.
(540) MR
(540)

Kolor znaku: granatowy, jasnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze z zakresu przetwarzania danych, udostępnianie informacji dotyczących
przetwarzania danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, usługi w zakresie wyszukiwania danych: usługi gromadzenia danych,
analizy, badania, zestawienia i raporty statystyczne, audyty przedsiębiorstw i działalności gospodarczej, audyty sprawozdań finansowych, 38 komunikacja za pośrednictwem blogów online, komunikacja w celu wymiany danych w formie elektronicznej, interaktywne
usługi teletekstowe, interaktywne usługi wideotekstowe, usługi wideokomunikacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji
i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu,
41 szkolenia, usługi edukacyjne i instruktażowe z zakresu prawa,
w tym dotyczące własności intelektualnej, szkolenia, usługi edukacyjne i instruktażowe z zakresu przetwarzania i ochrony danych
osobowych, publikacja materiałów edukacyjnych i informacyjnych
z zakresu prawa, w tym praw własności intelektualnej i danych osobowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż rekla-
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mowe, w Internecie z zakresu prawa, w tym własności intelektualnej
i danych osobowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, kursów, warsztatów, seminariów szkoleniowych i edukacyjnych z zakresu prawa, w tym własności intelektualnej i danych osobowych, organizacja webinariów, 42 badania
i analizy dotyczące przetwarzania danych, doradztwo w dziedzinie
bezpieczeństwa danych, analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa
komputerowego w celu ochrony danych, monitorowanie systemów
komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu
lub naruszeń bezpieczeństwa danych, 45 usługi radców prawnych
i adwokatów, usługi pomocy prawnej oraz zastępstwo prawne
i procesowe, w tym w sprawach spornych i w związku z procesami
sądowymi, sporządzanie ekspertyz, opinii, raportów, analiz i badań
prawnych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
spraw i zagadnień prawnych, w tym z zakresu własności intelektualnej, jej ochrony i licencjonowania oraz danych osobowych. doradztwo w zakresie zarządzania własnością intelektualną, w tym prawami
autorskimi i prawami własności przemysłowej, egzekwowanie praw
własności intelektualnej i ochrony danych osobowych, mediacja
[usługi prawne], usługi arbitrażowe, rejestracja nazw domen w celu
identyfikacji użytkowników w globalnej sieci komputerowej [usługi
prawne], usługi monitorowania prawnego, usługi monitorowania
znaków towarowych.

(111) 317139
(220) 2018 07 18
(210) 488339
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 10
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) CLOBETAXON
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czarny, niebieski, szary
(531) 29.01.04, 29.01.06, 29.01.08, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.07,
26.11.08, 26.11.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, leki, dietetyczne środki
medyczne i lecznicze, suplementy diety, odżywki medyczne, środki
wspomagające leczenie.
(111) 317140
(220) 2018 07 18
(210) 488340
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 17
(732) FOSFAN SPÓŁKA AKCYJNA, Szczecin, PL.
(540) Fructus TRUSKAWKA FORTE
(510), (511) 1 nawozy, nawozy w szczególności nawozy ogrodnicze
stałe, zawiesinowe i płynne, produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, sadownictwie, podłoża hodowlane.
(111) 317141
(220) 2018 07 18
(210) 488341
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 10
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, PL.
(540) PERCEPT
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla zwierząt, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, napoje
witaminizowane, dietetyczne substancje przystosowane do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki dla
ludzi, leki wzmacniające, leki pomocnicze i wspierające do celów
medycznych, leki w płynie, napoje lecznicze, syropy do użytku farmaceutycznego, preparaty zawierające mikroelementy dla ludzi
i zwierząt, preparaty i substancje lecznicze, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, mieszanki do picia będące suplementami diety, mieszanki do picia w proszku z dodatkami
odżywczymi, witaminy i preparaty witaminowe, dodatki uzupełniające do żywności o działaniu leczniczym, mieszanki ziołowe do użytku medycznego, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki
na lekarstwa, tabletki do celów farmaceutycznych, pastylki do celów
farmaceutycznych, żywność dla niemowląt.
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(111) 317142
(220) 2018 07 18
(210) 488345
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 10
(732) LUBOCH PIOTR LOVEAT, Gdańsk, PL.
(540) LOVEAT
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, żywność przygotowywana z ryb, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie owoców, zapiekanki, sałatki gotowe, hummus, zupy, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, galaretki mięsne, rybne, napoje mleczne, desery owocowe, desery mleczne, 43 usługi barów i restauracji, usługi mobilnych
restauracji, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi kateringowe
w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi w zakresie żywności i napojów na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 317143
(220) 2018 07 18
(210) 488347
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa, PL.
(540) Metoda integracji odruchów dr Masgutovej
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów specjalistycznych, publikowanie
książek i tekstów, organizowanie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne.
(111) 317144
(220) 2018 07 18
(210) 488349
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa, PL.
(540) Masgutova Method of Intronaut and Infant Reflex Integration
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów specjalistycznych, publikowanie
książek i tekstów, organizowanie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne.
(111) 317145
(220) 2018 07 18
(210) 488350
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa, PL.
(540) Masgutova Method for Dyslexia Solusion
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów specjalistycznych, publikowanie
książek i tekstów, organizowanie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne.
(111) 317146
(220) 2018 07 18
(210) 488352
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa, PL.
(540) Diagnoza odruchów Metodą dr Masgutovej
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów specjalistycznych, publikowanie
książek i tekstów, organizowanie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne.
(111) 317147
(220) 2018 07 18
(210) 488357
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 24
(732) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa, PL.
(540) Integracji odruchów ustno-twarzowych dr Masgutovej
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów specjalistycznych, publikowanie
książek i tekstów, organizowanie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne.
(111) 317148
(151) 2019 01 16

(220) 2018 07 18
(441) 2018 09 17

(210) 488379

Nr 5/2019

(732) PILIŃSKI MICHAŁ, Komorów, PL.
(540) WWW,CZYBEKA.PL Czyste Bezpieczne Kąpieliska
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, jasnoniebieski, czarny, żółty,
pomaranczowy, zielony, szary, ciemnoczerwony, ciemnoszary
(531) 02.09.19, 14.03.01, 14.03.02, 19.07.01, 19.07.25, 21.03.15, 19.13.03,
26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.20, 26.01.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 37 usługi oczyszczania z zanieczyszczeń kąpielisk, stawów, jezior, basenów i innych zbiorników wodnych, przystani, plaż,
wypożyczanie maszyn do czyszczenia.
(111) 317149
(220) 2018 07 18
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) SKOTNICKI MARCIN LIDER, Gliwice, PL.
(540) weblider.eu
(540)

(210) 488391

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, żółty, jasnoniebieski,
czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania rynkowe, dekoracja
wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów
handlowych i biznesowych, fotokopiowanie, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, kolportaż
próbek, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, obróbka tekstów, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy
do celów reklamowych, powielanie dokumentów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja
filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w Internecie, reklama
w mediach społecznościowych, reklama typu „płać za kliknięcie”,
reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi public relations,
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
usługi reklamowe w zakresie oklejania aut i innych powierzchni,
usługi związane z tworzeniem i opracowywaniem identyfikacji marki, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, 42 doradztwo w zakresie
projektowania stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej i programowaniu za pośrednictwem strony
internetowej, hosting stron internetowych, konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i projektowanie indeksów informacji
opartych na stronach internetowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób
trzecich, usługi graficzne, wynajmowanie serwerów WWW.

Nr 5/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 317150
(220) 2018 07 11
(210) 488064
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) UniAkcje: Turcja
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne,
36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe.
(111) 317151
(220) 2018 07 19
(210) 488428
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) WEHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Strzegom, PL.
(540) Blaster
(510), (511) 16 arkusze samoprzylepne z tworzyw sztucznych do wykładania półek, 17 arkusze samoprzylepne z tworzyw sztucznych
do użytku w przemyśle.
(111) 317152
(220) 2018 07 19
(210) 488422
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 17
(732) GOWORK.PL SERWIS PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GOWORK.PL SERWIS PRACY
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 24.15.01, 27.05.01, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.01, 26.01.16,
26.01.18
(510), (511) 35 reklama, budowanie wizerunku pracodawcy.
(111) 317153
(220) 2018 07 17
(210) 488303
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 20
(732) PERCZAK ALFREDA PPHU-POL-TRANS CATERING EXPORTIMPORT, Mierzęcice-Kasyno, PL.
(540) HOTEL ISKRA by Katowice Airport
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 01.01.04,
01.01.10, 03.07.17, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, rezerwacje miejsc hotelowych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 317154
(220) 2018 07 17
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 20
(732) TXM SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, PL.
(540) 4active
(540)

(210) 488317

Kolor znaku: szary
(531) 26.03.23, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17,
27.07.01, 27.07.11, 27.07.21, 29.01.06, 29.01.11
(510), (511) 18 torby, torby gimnastyczne, uniwersalne torby gimnastyczne, sportowe torby, plecaki sportowe, uniwersalne toby sportowe, duże lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, małe
plecaki, plecaki turystyczne, 21 bidony, butelki na napoje dla podróż-
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nych, termosy do napojów, pudełka na kanapki, pojemniki na żywność termoizolacyjne, termosy, 24 bielizna kąpielowa [z wyjątkiem
odzieży], materiały na bieliznę osobistą, bielizna wzorzysta, ręczniki
do twarzy tekstylne, ręczniki tekstylne, śpiwory [poszwy zastępujące
prześcieradła], tkaniny, tkaniny elastyczne, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], 25 antypoślizgowe przybory do obuwia, bandany
na szyję, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze,
bluzy, kombinezony, boty, buty, buty narciarskie, korki do butów piłkarskich, buty sportowe, buty sznurowane, cholewki do butów, cholewki do obuwia, czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, daszki
[nakrycia głowy], daszki do czapek, drewniaki, dzianina [odzież],
getry, kalosze, kapelusze, kąpielówki, kieszenie do odzieży, korki
do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, kurtki [odzież], kurtki wełniane
lub futrzane z kapturem, legginsy, majtki, majtki dziecięce, nakrycia
głowy, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie
plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie [odzież], palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe,
paski [odzież], peleryny, buty piłkarskie, płaszcze, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki jako elementy ubrań,
półbuty, rękawice narciarskie, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, slipy, spodnie,
spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe,
stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, trykoty [ubrania], T-shirty, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.

(111) 317155
(220) 2018 07 17
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 20
(732) TXM SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, PL.
(540) 4active
(540)

(210) 488318

(531) 26.03.23, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17,
27.05.24, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.21, 27.07.24
(510), (511) 18 torby, torby gimnastyczne, uniwersalne torby gimnastyczne, sportowe torby, plecaki sportowe, uniwersalne toby sportowe, duże lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, małe
plecaki, plecaki turystyczne, 21 bidony, butelki na napoje dla podróżnych, termosy do napojów, pudełka na kanapki, pojemniki na żywność termoizolacyjne, termosy, 24 bielizna kąpielowa [z wyjątkiem
odzieży], materiały na bieliznę osobistą, bielizna wzorzysta, ręczniki
do twarzy tekstylne, ręczniki tekstylne, śpiwory [poszwy zastępujące
prześcieradła], tkaniny, tkaniny elastyczne, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], 25 antypoślizgowe przybory do obuwia, bandany
na szyję, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze,
bluzy, kombinezony, boty, buty, buty narciarskie, korki do butów piłkarskich, buty sportowe, buty sznurowane, cholewki do butów, cholewki do obuwia, czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, daszki
[nakrycia głowy], daszki do czapek, drewniaki, dzianina [odzież],
getry, kalosze, kapelusze, kąpielówki, kieszenie do odzieży, korki
do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, kurtki [odzież], kurtki wełniane
lub futrzane z kapturem, legginsy, majtki, majtki dziecięce, nakrycia
głowy, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie
plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie [odzież], palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe,
paski [odzież], peleryny, buty piłkarskie, płaszcze, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki jako elementy ubrań,
półbuty, rękawice narciarskie, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, slipy, spodnie,
spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe,
stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, trykoty [ubrania], T-shirty, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(111) 317156
(151) 2019 01 08

(220) 2018 07 17
(441) 2018 08 20

(210) 488319
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(732) TXM SPÓŁKA AKCYJNA, Andrychów, PL.
(540) 4active
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.21, 26.11.02,
26.11.12, 26.03.23
(510), (511) 18 torby, torby gimnastyczne, uniwersalne torby gimnastyczne, sportowe torby, plecaki sportowe, uniwersalne toby sportowe, duże lekkie torby sportowe do noszenia na nadgarstku, małe
plecaki, plecaki turystyczne, 21 bidony, butelki na napoje dla podróżnych, termosy do napojów, pudełka na kanapki, pojemniki na żywność termoizolacyjne, termosy, 24 bielizna kąpielowa [z wyjątkiem
odzieży], materiały na bieliznę osobistą, bielizna wzorzysta, ręczniki
do twarzy tekstylne, ręczniki tekstylne, śpiwory [poszwy zastępujące
prześcieradła], tkaniny, tkaniny elastyczne, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], 25 antypoślizgowe przybory do obuwia, bandany
na szyję, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze,
bluzy, kombinezony, boty, buty, buty narciarskie, korki do butów piłkarskich, buty sportowe, buty sznurowane, cholewki do butów, cholewki do obuwia, czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, daszki
[nakrycia głowy], daszki do czapek, drewniaki, dzianina [odzież],
getry, kalosze, kapelusze, kąpielówki, kieszenie do odzieży, korki
do butów piłkarskich, kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki gimnastyczne, kurtki [odzież], kurtki wełniane
lub futrzane z kapturem, legginsy, majtki, majtki dziecięce, nakrycia
głowy, obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie
plażowe, obuwie sportowe, odzież, odzież dla kolarzy, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież ze skóry, odzież z imitacji skóry, okrycia wierzchnie [odzież], palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe,
paski [odzież], peleryny, buty piłkarskie, płaszcze, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki, podszewki jako elementy ubrań,
półbuty, rękawice narciarskie, rękawiczki [odzież], rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, skarpetki, slipy, spodnie,
spódnice, spódnico-spodenki tenisowe, staniki, stroje kąpielowe,
stroje plażowe, sukienki, swetry, szale, szaliki, trykoty [ubrania], T-shirty, 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe.
(111) 317157
(220) 2018 07 20
(210) 488448
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) The Green Organic Dutchman Ltd., Ancaster, CA.
(540) TGOD
(510), (511) 5 marihuana, konopie indyjskie, suszona marihuana,
wypieki zawierające marihuanę, ekstrakty z marihuany, ekstrakty
z konopi, przetwory z marihuany, w tym suszone kwiaty i pochodne
marihuany, mianowicie płyny, oleje, spraye doustne, kapsułki i nasączane wypieki, 9 publikacje elektroniczne, mianowicie biuletyny
i broszury dotyczące korzyści z marihuany i konopi oraz badań związanych z marihuaną i konopiami indyjskimi, 16 publikacje drukowane, mianowicie biuletyny i broszury dotyczące korzyści z marihuany
i konopi oraz badań związanych z marihuaną i konopiami indyjskimi,
18 torby, mianowicie worki, plecaki i torby na zakupy, 25 odzież, mianowicie odzież codzienna, koszule, bluzy, kapelusze, kaski ochronne,
sukienki, spódnice, spodnie, kurtki, apaszki, czapki, kitle, bielizna, paski, koszulki i rękawiczki.
(111) 317158
(220) 2018 07 20
(210) 488447
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) The Green Organic Dutchman Ltd., Ancaster, CA.
(540) THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN
(510), (511) 5 marihuana, konopie indyjskie, suszona marihuana,
wypieki zawierające marihuanę, ekstrakty z marihuany, ekstrakty
z konopi, przetwory z marihuany, w tym suszone kwiaty i pochodne
marihuany, mianowicie płyny, oleje, spraye doustne, kapsułki i nasączane wypieki, 9 publikacje elektroniczne, mianowicie biuletyny
i broszury dotyczące korzyści z marihuany i konopi oraz badań związanych z marihuaną i konopiami indyjskimi, 16 publikacje drukowane, mianowicie biuletyny i broszury dotyczące korzyści z marihuany
i konopi oraz badań związanych z marihuaną i konopiami indyjskimi,
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18 torby, mianowicie worki, plecaki i torby na zakupy, 25 odzież, mianowicie odzież codzienna, koszule, bluzy, kapelusze, kaski ochronne,
sukienki, spódnice, spodnie, kurtki, apaszki, czapki, kitle, bielizna, paski, koszulki i rękawiczki.

(111) 317159
(220) 2018 07 18
(210) 488356
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 20
(732) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa, PL.
(540) Integracja odruchów wzrokowo-słuchowych dr Masgutovej
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów specjalistycznych, publikowanie
książek i tekstów, organizowanie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne.
(111) 317160
(220) 2018 07 18
(210) 488360
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 20
(732) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa, PL.
(540) Repatterning dr Masgutovej
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów specjalistycznych, publikowanie
książek i tekstów, organizowanie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne.
(111) 317161
(220) 2018 07 18
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 20
(732) ROZBIECKI DAWID FHU BULL, Wrocław, PL.
(540) COMET
(540)

(210) 488361

(531) 05.05.21, 27.05.01
(510), (511) 35 prowadzenie usług w zakresie: agencji importowo-eksportowej, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, reklamy prasowe, rozpowszechnianie materiałów reklamowych-próbek, druków, prospektów, broszur, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, pokaz towarów, promocji sprzedaży dla osób trzecich,
wyselekcjonowanie z myślą o osobach trzecich produktów z zakresu
wyrobów optycznych, jak lornetki, celowniki, lunety, kompasy, lupy,
szkła powiększające oraz produktów jak noże, pistolety do paintballa, pistolet zabawki, petardy, szable, nożyczki, latarki, termometry,
rękawice, zapięcia rowerowe, kłódki, proce, wiatrówki pneumatyczne, śrut, tarcze, płaszcze, parasolki, wagi, grzejniki, scyzoryki, osełki
do ostrzenia, osełki do ostrzenia kos, kosy, ozdoby choinkowe, przyrządy do ćwiczeń fizycznych, wędki-tak by umożliwić konsumentom
obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach, wyceny handlowe.
(111) 317162
(220) 2018 07 18
(210) 488362
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 20
(732) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa, PL.
(540) Program turnusu i kliniki neurorehabilitacyjnej wg dr
Masgutovej „Rozwój neuro-psychoruchowy i integracja odruchów”
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów specjalistycznych, publikowanie
książek i tekstów, organizowanie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne.
(111) 317163
(220) 2018 07 18
(210) 488363
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 20
(732) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa, PL.
(540) NeuroStrukturalna integracja odruchów dr Masgutovej
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(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów specjalistycznych, publikowanie
książek i tekstów, organizowanie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne.

(111) 317164
(220) 2018 07 18
(210) 488364
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 20
(732) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa, PL.
(540) Masgutova At-Home Reflex Training and Education
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów specjalistycznych, publikowanie
książek i tekstów, organizowanie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne.
(111) 317165
(220) 2018 07 18
(210) 488366
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 20
(732) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa, PL.
(540) Masgutova Reflex Assessment
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów specjalistycznych, publikowanie
książek i tekstów, organizowanie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne.
(111) 317166
(220) 2018 07 20
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) BRYŚ KAROLINA, Warszawa, PL.
(540) tuk tuk thai street food
(540)

(210) 488454

Kolor znaku: czarny, jasnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 26.11.02,
26.11.06, 26.11.13
(510), (511) 35 reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna, radiowa, telewizyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych, public relations, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarobkowe zarządzanie
w zakresie udzielania licencji na towary i usługi dla osób trzecich
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, rekrutacja personelu, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej w obszarze usług
gastronomicznych, franchising-usługi związane z organizowaniem
i prowadzeniem działalności gospodarczej w sieci pod określoną
marką, usługi związane z zawieraniem kontraktów franchisingowych, doradztwo w zakresie franchisingu, sprzedaż: gotowych dań
do spożycia w tym poprzez centrale telefoniczne (call center) oraz
Internet, sprzedaż książek o tematyce kulinarnej, 41 organizowanie
warsztatów kulinarnych dla dorosłych i dla dzieci, organizowanie
eventów w tym eventów sportowych, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie koncertów, publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania,
informacja o imprezach rozrywkowych organizowanych w lokalu
restauracji, publikowanie książek, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line
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nie do pobierania z sieci komputerowych, 43 restauracje, restauracje
samoobsługowe, usługi restauracji specjalizującej się w kuchni tajskiej, bary szybkiej obsługi, kafeterie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi barowe, usługi
zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi cateringowe, wypożyczanie
krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń, wynajmowanie
sal na spotkania.

(111) 317167
(220) 2018 07 20
(210) 488457
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 03
(732) QUBA CAFE SERWIS-KUBIAK SPÓŁKA JAWNA, Łódź, PL.
(540) quba Caffe ARTISAN PRODUCTION ESTABLISHED 1992
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 29.01.13, 01.01.05, 24.03.07, 27.05.05, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.15, 27.05.17, 26.01.04, 26.01.21
(510), (511) 11 urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia
i obróbki żywności i napojów, 30 kawa, herbata, kakao i namiastki
tych towarów.
(111) 317168
(220) 2018 07 20
(210) 488459
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL JÓZEF
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, PL.
(540) BRACIA KORAL SMAKI DZIECIŃSTWA
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodowe, rolady
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 lodów, wyroby cukiernicze, sosy do deserów w tym do lodów, napoje
mrożone na bazie czekolady, herbaty, kakao lub kawy.
(111) 317169
(220) 2018 07 20
(210) 488463
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 03
(732) MALINOWSKI DARIUSZ FIRMA HANDLOWA MASZ, Gliwice, PL.
(540) Hotel Malinowski
(510), (511) 43 usługi hotelowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary],
biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje
miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe,
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi rezerwacji
pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
wynajem budynków przenośnych, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowników wody pitnej,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, bary.
(111) 317170
(220) 2018 07 20
(210) 488466
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) MENSAH OMENAA, Warszawa, PL.
(540) omenaa.pl
(510), (511) 43 centra opieki nad dziećmi, dostarczanie posiłków
dla osób bezdomnych lub w trudnej sytuacji życiowej, dostarczanie
żywności osobom potrzebującym [usługi charytatywne], obsługa
zakwaterowania członków organizacji, udzielanie informacji zwią-
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zanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi charytatywne, mianowicie dostarczanie jedzenia osobom potrzebującym,
usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenia i picia, usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie
tymczasowego zakwaterowania, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, dostarczanie posiłków do bezpośredniego
spożycia, hostele (schroniska), ośrodki opieki dziennej, organizowanie zakwaterowania w hotelach, organizowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność
i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków
i napojów, stołówki, udostępnianie sal konferencyjnych, usługi w zakresie domów dziecka, usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej,
usługi w zakresie przygotowywania posiłków, placówki opieki dziennej nad przedszkolakami i małymi dziećmi, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.

(111) 317171
(220) 2018 07 20
(210) 488468
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VITA-MED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) VITA MED
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.15, 27.05.17,
26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.06, 03.11.03, 29.01.06
(510), (511) 44 usługi medyczne, usługi kuracji uzdrowiskowych,
ośrodki zdrowia, usługi doradztwa w zakresie zdrowia, usługi klinik
medycznych, opieka pielęgniarska, opieka paliatywna, szpitale, pomoc medyczna, świadczenie usług przez domy opieki nad starszymi ludźmi, sporządzanie leków recepturowych przez farmaceutów,
usługi dentystyczne, usługi ortodontyczne.
(111) 317172
(220) 2018 07 20
(210) 488470
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) KRUSZYŃSKI JÓZEF MAREK BIURO PODRÓŻY MARTEX,
Opole, PL.
(540) MARTEX
(510), (511) 39 organizowanie podróży autobusem, organizowanie
transportu wakacyjnego, organizowanie transportu pasażerskiego,
organizowanie wycieczek autokarowych, organizowanie wycieczek
autobusowych, transport autobusowy, transport autokarowy pasażerów, transport bagażu pasażerów, transport bagażu podróżnego, transport drogowy pasażerów, transport drogowy podróżnych,
transport lądowy podróżnych, transport pasażerów mikrobusem,
transport pasażerów autobusami, transport pasażerów i ich bagażu,
usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień na transport, usługi biura podróży związane z podróżą omnibusem, usługi agencji podróży polegające na organizowaniu podróży,
usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu podróżnych,
usługi agencyjne w zakresie organizowania podróży, usługi autokarów pasażerskich, usługi biur podróży, mianowicie organizowanie
transportu dla podróżnych, usługi transportowe autokarowe, usługi
transportu autobusami, usługi transportu drogowego dla pasażerów, usługi transportu mikrobusami, usługi transportu pasażerskiego drogą lądową, usługi w zakresie transportu drogowego dla osób,
wynajem pojazdów z kierowcą, czarterowanie autobusów, czarterowanie autokarów, wypożyczanie autokarów, organizowanie wynajmu pojazdów.
(111) 317173
(220) 2018 07 20
(210) 488474
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) BIO BERRY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Bio berry
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(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, szary, biały
(531) 05.07.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 żywność dla niemowląt, 29 przetworzone owoce,
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych),
31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła.
(111) 317174
(220) 2018 07 20
(210) 488477
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GTC
(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 01.05.02, 26.11.07
(510), (511) 35 usługi deweloperskie: doradztwo dotyczące organizowania i zarządzania przedsiębiorstwami budowlanymi, dostarczanie informacji o działalności gospodarczej w zakresie budownictwa,
36 usługi w zakresie: pośrednictwa w handlu nieruchomościami,
wycena nieruchomości, usługi doradztwa w zakresie inwestycji:
inwestycje kapitałowe, inwestycje na rynku nieruchomości, usługi
deweloperskie: w szczególności tworzenie, pozyskiwanie kapitałów,
pośredniczenie w pozyskiwaniu nieruchomości pod inwestycje budowlane, pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu
nieruchomości, powierzchni mieszkalnej, powierzchni handlowej
i usługowej, zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi i biurowymi, obsługa budynków mieszkalnych i biurowych, wynajem i pośrednictwo w wynajmie nieruchomości mieszkalnych i biurowych, usługi w zakresie administrowania i wynajmu pomieszczeń,
doradztwo w zakresie organizowania i kierowania inwestycjami budowlanymi, 37 usługi w zakresie nadzoru budowlanego, w tym nadzór budowlany w ramach usług deweloperskich, usługi budowlane:
budowa nowych obiektów, wyposażanie w instalacje budowlane,
przebudowy, remonty, 39 wynajmowanie garaży i miejsc parkingowych, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów wyposażenia, mebli i artykułów dekoracyjnych do wnętrz mieszkalnych,
biur i pomieszczeń handlowych, 42 usługi w zakresie dekoracji i projektowania wnętrz mieszkalnych, biur i pomieszczeń handlowych,
usługi w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego,
nadzór wykonawczy, usługi w zakresie planowania urbanistycznego:
projektowanie, realizacja, nadzór wykonawczy projektów z tego zakresu, 44 projektowanie i urządzanie przestrzeni wokół budynków
mieszkalnych, biurowych i handlowych, 45 usługi w zakresie ochrony budynków mieszkalnych i biurowych ochrona mienia, obsługa
prawna inwestycji budowlanych, wynajmu, sprzedaży i pośrednictwa w handlu nieruchomościami.
(111) 317175
(220) 2018 07 20
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 03
(732) BRONCHER PIOTR THINK, Łódź, PL.
(540) SuVi Box
(540)

(210) 488487

Kolor znaku: czerwony, zielony
(531) 05.07.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 catering dietetyczny, catering eventowy, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów
dla gości w restauracjach, dostarczanie napojów i żywności za pośrednictwem furgonetek, katering obejmujący żywność i napoje dla
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instytucji, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, organizacja cateringu na imprezy urodzinowe, organizacja
przyjęć weselnych [żywność i napoje], porady dotyczące przepisów
kulinarnych, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje
do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz,
świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje
w obiektach na targi i wystawy, świadczenie usług kateringowych
obejmujących żywność i napoje w obiektach na zjazdy, usługi cateringu zewnętrznego, usługi kateringowe, usługi kateringowe dla
centrów konferencyjnych, usługi kateringowe dla domów opieki,
usługi kateringowe dla domów spokojnej starości, usługi kateringowe dla firm, usługi kateringowe dla placówek edukacyjnych, usługi
kateringowe dla szkół, usługi kateringowe dla szpitali, usługi kateringowe obwoźne, usługi kateringowe oferujące kuchnię hiszpańską,
usługi kateringowe oferujące kuchnię japońską, usługi kateringowe
oferujące kuchnię europejską, usługi kateringowe w prywatnych
salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, usługi kateringowe
w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi kateringowe w zakresie
bufetów firmowych, usługi kawiarni, usługi restauracyjne, usługi
w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie
przygotowywania posiłków.

(111) 317176
(220) 2012 03 05
(151) 2019 01 09
(441) 2012 06 18
(732) mBank Spółka Akcyjna, Warszawa, PL.
(540) AQUARIUS OPTYMALNE INWESTOWANIE
(540)

(210) 397601

Kolor znaku: brązowy, biały, jasnobrązowy
(531) 26.02.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową, usługi w zakresie udzielania informacji gospodarczych, prognozy ekonomiczne, zakładanie i uczestniczenie w zakładaniu banków i spółek prawa handlowego w kraju jak i za granicą,
36 działalność finansowa i monetarna, analizy finansowe, usługi
w zakresie bankowości, usługi w zakresie bankowości elektronicznej,
usługi w zakresie bankowości przy użyciu technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie operacji bankowych, usługi w zakresie
emisji kart kredytowych i debetowych, bonów i papierów wartościowych, czeków podróżnych, usługi w zakresie wyceny finansowej,
pośrednictwa giełdowego, usługi inwestycyjne, usługi w zakresie
prowadzenia rachunków bankowych i obsługi oraz przyjmowania
lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, usługi w zakresie
udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie analiz finansowych,
usługi w zakresie pośrednictwa giełdowego, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, obsługa kart kredytowych i debetowych, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego,
usługi powiernicze, usługi depozytowe, usługi w zakresie wymiany
walut, usługi w zakresie operacji wekslowych i czekowych, usługi
w zakresie udzielania i potwierdzania gwarancji bankowych, usługi
w zakresie udostępniania skrytek sejfowych, usługi w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności pieniężnych, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania
kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, wykonywania operacji wekslowych i czekowych, udzielania i potwierdzania poręczeń, udzielania i potwierdzania gwarancji
bankowych oraz otwierania akredytyw, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia obsługi finansowej obrotów
z zagranicą, prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, dokonywania obrotu papierami wartościowymi oraz prowadzenia kont
depozytowych papierów wartościowych, dokonywania zleconych

1407

czynności związanych z emisją papierów wartościowych, przechowywania przedmiotów i papierów wartościowych, dokonywania
terminowych operacji finansowych, nabywania i zbywania wierzytelności pieniężnych, wykonywania czynności banku reprezentanta, doradztwo finansowe, bankowe i ubezpieczeniowe, doradztwo
w działalności finansowej, administrowanie funduszami na zlecenie
organów państwowych i innych osób, nabywanie udziałów w bankach i w spółkach prawa handlowego oraz nabywanie jednostek
uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w [funduszach inwestycyjnych w kraju i za granicą, prowadzenie działalności akwizycyjnej
na rzecz: funduszy emerytalnych, pełnienie funkcji depozytariusza
funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, prowadzenie działalności
polegającej na przyjmowaniu zleceń i nabywania i odkupywania
oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne
w funduszach inwestycyjnych, prowadzenie rejestrów członków funduszy emerytalnych oraz rejestrów uczestników funduszy inwestycyjnych, obejmowanie lub nabywanie akcji i prawa z akcji, udziałów
innej osoby prawnej, dokonywanie, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz
rozliczeń w obrocie dewizowym.

(111) 317177
(220) 2012 03 05
(210) 397602
(151) 2019 01 09
(441) 2012 06 18
(732) mBank Spółka Akcyjna, Warszawa, PL.
(540) Aquarius Optymalne Inwestowanie
(510), (511) 35 usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową, usługi w zakresie udzielania informacji gospodarczych, prognozy ekonomiczne, zakładanie i uczestniczenie w zakładaniu banków i spółek prawa handlowego w kraju jak i za granicą,
36 działalność finansowa i monetarna, analizy finansowe, usługi
w zakresie bankowości, usługi w zakresie bankowości elektronicznej,
usługi w zakresie bankowości przy użyciu technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie operacji bankowych, usługi w zakresie
emisji kart kredytowych i debetowych, bonów i papierów wartościowych, czeków podróżnych, usługi w zakresie wyceny finansowej,
pośrednictwa giełdowego, usługi inwestycyjne, usługi w zakresie
prowadzenia rachunków bankowych i obsługi oraz przyjmowania
lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, usługi w zakresie
udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie analiz finansowych,
usługi w zakresie pośrednictwa giełdowego, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, obsługa kart kredytowych i debetowych, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego,
usługi powiernicze, usługi depozytowe, usługi w zakresie wymiany
walut, usługi w zakresie operacji wekslowych i czekowych, usługi
w zakresie udzielania i potwierdzania gwarancji bankowych, usługi
w zakresie udostępniania skrytek sejfowych, usługi w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności pieniężnych, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania
kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, wykonywania operacji wekslowych i czekowych, udzielania i potwierdzania poręczeń, udzielania i potwierdzania gwarancji
bankowych oraz otwierania akredytyw, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia obsługi finansowej obrotów
z zagranicą, prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, dokonywania obrotu papierami wartościowymi oraz prowadzenia kont
depozytowych papierów wartościowych, dokonywania zleconych
czynności związanych z emisją papierów wartościowych, przechowywania przedmiotów i papierów wartościowych, dokonywania
terminowych operacji finansowych, nabywania i zbywania wierzytelności pieniężnych, wykonywania czynności banku reprezentanta, doradztwo finansowe, bankowe i ubezpieczeniowe, doradztwo
w działalności finansowej, administrowanie funduszami na zlecenie
organów państwowych i innych osób, nabywanie udziałów w bankach i w spółkach prawa handlowego oraz nabywanie jednostek
uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w [funduszach inwestycyjnych w kraju i za granicą, prowadzenie działalności akwizycyjnej
na rzecz: funduszy emerytalnych, pełnienie funkcji depozytariusza
funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, prowadzenie działalności
polegającej na przyjmowaniu zleceń i nabywania i odkupywania
oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne
w funduszach inwestycyjnych, prowadzenie rejestrów członków funduszy emerytalnych oraz rejestrów uczestników funduszy inwesty-
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cyjnych, obejmowanie lub nabywanie akcji i prawa z akcji, udziałów
innej osoby prawnej, dokonywanie, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz
rozliczeń w obrocie dewizowym.

(111) 317178
(220) 2012 03 05
(151) 2019 01 09
(441) 2012 06 18
(732) mBank Spółka Akcyjna, Warszawa, PL.
(540) AQUARIUS OPTYMALNE INWESTOWANIE
(540)

(220) 2014 07 29
(441) 2014 11 10

(732) MARBA-SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Miszewko, PL.
(540) mico
(540)

(210) 397604
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne,
urządzenia i przyrządy do pływania.

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy
(531) 26.01.01, 26.02.01, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.02, 29.01.07
(510), (511) 35 usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową, usługi w zakresie udzielania informacji gospodarczych, prognozy ekonomiczne, zakładanie i uczestniczenie w zakładaniu banków i spółek prawa handlowego w kraju jak i za granicą,
36 działalność finansowa i monetarna, analizy finansowe, usługi
w zakresie bankowości, usługi w zakresie bankowości elektronicznej,
usługi w zakresie bankowości przy użyciu technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie operacji bankowych, usługi w zakresie
emisji kart kredytowych i debetowych, bonów i papierów wartościowych, czeków podróżnych, usługi w zakresie wyceny finansowej,
pośrednictwa giełdowego, usługi inwestycyjne, usługi w zakresie
prowadzenia rachunków bankowych i obsługi oraz przyjmowania
lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, usługi w zakresie
udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie analiz finansowych,
usługi w zakresie pośrednictwa giełdowego, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, obsługa kart kredytowych i debetowych, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego,
usługi powiernicze, usługi depozytowe, usługi w zakresie wymiany
walut, usługi w zakresie operacji wekslowych i czekowych, usługi
w zakresie udzielania i potwierdzania gwarancji bankowych, usługi
w zakresie udostępniania skrytek sejfowych, usługi w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności pieniężnych, usługi w zakresie funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania
kredytów i pożyczek pieniężnych oraz pożyczek i kredytów konsumenckich, wykonywania operacji wekslowych i czekowych, udzielania i potwierdzania poręczeń, udzielania i potwierdzania gwarancji
bankowych oraz otwierania akredytyw, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi oraz prowadzenia obsługi finansowej obrotów
z zagranicą, prowadzenia obsługi pożyczek państwowych, dokonywania obrotu papierami wartościowymi oraz prowadzenia kont
depozytowych papierów wartościowych, dokonywania zleconych
czynności związanych z emisją papierów wartościowych, przechowywania przedmiotów i papierów wartościowych, dokonywania
terminowych operacji finansowych, nabywania i zbywania wierzytelności pieniężnych, wykonywania czynności banku reprezentanta, doradztwo finansowe, bankowe i ubezpieczeniowe, doradztwo
w działalności finansowej, administrowanie funduszami na zlecenie
organów państwowych i innych osób, nabywanie udziałów w bankach i w spółkach prawa handlowego oraz nabywanie jednostek
uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych w kraju i za granicą, prowadzenie działalności akwizycyjnej
na rzecz funduszy emerytalnych, pełnienie funkcji depozytariusza
funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, prowadzenie działalności polegającej na przyjmowaniu zleceń nabywania i odkupywania
oraz zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne
w funduszach inwestycyjnych, prowadzenie rejestrów członków funduszy emerytalnych oraz rejestrów uczestników funduszy inwestycyjnych, obejmowanie lub nabywanie akcji i prawa z akcji, udziałów
innej osoby prawnej, dokonywanie zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz
rozliczeń w obrocie dewizowym.
(111) 317179
(151) 2019 01 18
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(210) 431668

(111) 317180
(220) 2014 12 09
(210) 436660
(151) 2019 01 07
(441) 2015 03 30
(732) KURAŁOWICZ MIECZYSŁAW ZPUH ALPODACH, Żary, PL.
(540) ALPODACH
(510), (511) 6 metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały
metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały
metalowe do budowy dróg żelaznych, przewody nieelektryczne,
liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wyroby
ślusarskie, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, wyroby z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach, rudy (kruszce), 19 materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane
w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi
instalacyjne.
(111) 317181
(220) 2015 12 16
(151) 2018 11 28
(441) 2016 05 09
(732) HANDLOSAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrowiec, PL.
(540) GGP HandloSad
(540)

(210) 450553

Kolor znaku: niebieski, zielony, biały, czarwony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 papier, papier falisty, tektura, tektura falista i wyroby
z tych materiałów do pakowania: kartony, koszyki, łubianki, palety,
pudełka, pudła klapowe i fasonowe, pojemniki, skrzynki, wyroby
z tworzyw sztucznych do pakowania, pojemniki z tworzyw sztucznych, wytłoczki na owoce, folie z tworzyw sztucznych z pęcherzykami powietrza do pakowania lub zabezpieczania w transporcie,
wyposażenie kartonów i pudeł: kratownice, kątowniki, wkładki, obwoluty i przekładki, rury tekturowe, 31 produkty rolne, ogrodnicze,
leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce i warzywa,
świeże grzyby, zioła ogrodowe świeże, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, cebulki, kłącza i nasiona roślin owocowych i warzyw, 35 usługi
importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz
firm krajowych i zagranicznych, pośredniczenie w zawieraniu umów,
załatwianiu formalności, kontraktacji skupu owoców i warzyw, organizacja i prowadzenie skupu owoców i warzyw, organizowanie
ekologicznych gospodarstw rolnych i sadowniczych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i hurtowniach oraz za pośrednictwem
strony internetowej następujących towarów: owoce i warzywa,
przetwory z owoców i warzyw, soki owocowe i warzywne, grzyby,
zioła, kwiaty, rośliny, nasiona, wyroby z papieru, tektury i tworzyw
sztucznych do pakowania, wózki do taśm spinających, spinki do taśm
spinających, bandownice, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów, wystaw
i targów w celach handlowych i promocyjnych, doradztwo i pomoc
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi badania rynku, 39 usługi transportowe i spedycyjne, towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi i specjalistycznym,
specjalistyczny transport chłodniczy, składowanie, magazynowanie,
magazynowanie chłodnicze, przechowywanie, pakowanie, sortowanie, konfekcjonowanie, rozładunek, rozładunek wodny, załadunek
i dostarczanie towarów, usługi informacyjne i pośrednictwo w zakresie transportu i spedycji.
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(111) 317182
(220) 2016 08 29
(210) 460832
(151) 2019 01 03
(441) 2017 02 06
(732) BIOVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdynia, PL.
(540) OSSYLBONE
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, czarny
(531) 27.05.05, 27.05.11, 29.01.13
(510), (511) 5 biologiczne i chemiczne preparaty do leczenia i zapobiegania patologii układu kostnego, związki i kompozycje chemiczne i biologiczne do wypełnienia ubytków układu kostnego,
wypełniacze dentystyczne, implanty chirurgiczne układu kostnego
składające się z żywych tkanek, 10 aparaty i instrumenty medyczne
do diagnozowania i leczenia schorzeń układu kostnego, artykuły ortopedyczne, implanty chirurgiczne układu kostnego składające się
ze sztucznych materiałów, protezy układy kostnego.
(111) 317183
(220) 2016 10 27
(210) 463219
(151) 2019 01 03
(441) 2017 02 27
(732) FRENZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PREEMIUM
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.15
(510), (511) 18 torebki, portmonetki, portfele, 25 odzież, odzież sportowa, obuwie, obuwie sportowe, nakrycia głowy, 41 usługi w zakresie
nauczania, kształcenia, rozrywki, usługi sportowe, rozrywka on-line,
usługi w zakresie działalności kulturalnej, organizowanie wystaw,
wydarzeń kulturalnych oraz koncertów, usługi związane z organizacją koncertów, imprez, targów i wystaw, informacje o imprezach internetowych, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi klubowe
w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji,
organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie wydarzeń sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizowanie społecznych imprez sportowych i kulturalnych, zajęcia
sportowe i kulturalne, w tym organizowanie i przeprowadzanie imprez
sportowych, organizowanie imprez, zawodów i turniejów sportowych,
usługi doradcze w zakresie organizowania imprez sportowych, usługi
wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, obsługa
publikacji elektronicznych on-line, produkcja filmowa, telewizyjna
i wideo, studia filmowe, usługi studia nagrań, telewizyjne i radiowe
programy rozrywkowe, montaż programów telewizyjnych i radiowych, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo i nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, szkolenia zawodników sportowych, usługi klubów sportowych.
(111) 317184
(220) 2017 03 01
(210) 468282
(151) 2018 12 06
(441) 2017 08 07
(732) KLUB SPORTOWY SKIVEGAS STANEK RACE ACADEMY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpacz, PL.
(540) KILL THE DEVIL HILL
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, czapeczki, koszulki,
odzież sportowa, 41 rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, organizowanie i prowadzenie imprez sportowych i rozrywkowych.
(111) 317185
(220) 2017 04 21
(210) 470780
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) PACKHELP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, PL.
(540) ZAPAKUJ TO
(510), (511) 16 materiały drukowane, 35 agencje reklamowe, fotokopiowanie, projektowanie materiałów reklamowych, reklama, usługi
marketingowe, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych,
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42 oprogramowanie jako usługa [SaaS], projektowanie opakowań,
usługi graficzne, wzornictwo przemysłowe.

(111) 317186
(220) 2017 08 04
(151) 2019 01 17
(441) 2018 07 30
(732) ARBATECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa, PL.
(540) Arbatech
(540)

(210) 475030

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.09, 26.03.23
(510), (511) 7 Maszyny i urządzenia do wytwarzania sprężonego powietrza, 9 Maszyny i przyrządy elektryczne do sterowania,
kontroli, pomiarów w procesach produkcji sprężonego powietrza,
gazów technicznych i spożywczych, oraz osuszania i filtracji powietrza, instalacje elektryczne do urządzeń wytwarzających sprężone
powietrze, gazy techniczne i spożywcze, osuszających i filtrujących
powietrze., 11 Maszyny i urządzenia do osuszania i filtracji powietrza,
maszyny i urządzenia do wytwarzania gazów technicznych i spożywczych, 37 Usługi w zakresie: montażu, serwisowania, instalowania,
remontu urządzeń i linii do wytwarzania sprężonego powietrza,
osuszania i filtracji powietrza oraz wytwarzania gazów technicznych,
i spożywczych, wynajem urządzeń do wytwarzania sprężonego powietrza, osuszania i filtracji powietrza, wytwarzania gazów technicznych i spożywczych, 42 projektowanie układów pneumatycznych,
elektrycznych i sterowania.
(111) 317187
(220) 2017 10 10
(210) 477473
(151) 2018 11 08
(441) 2018 06 04
(732) DE CARE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Pieńków, PL.
(540) De Care PRZYSMAKI ŚWIATA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 29 suszone i gotowane owoce i warzywa, 30 kawa, herbata, ryż, wyroby cukiernicze i słodycze, sosy (przyprawy), przyprawy, 31 świeże owoce i warzywa, nasiona.
(111) 317188
(220) 2017 10 26
(210) 478251
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) GIBAS ANITA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EUROTECH, Mysłowice, PL.
(540) SPEEDBALL
(510), (511) 24 tkaniny, sukna na stoły bilardowe, 28 kule bilardowe,
bile ponumerowane do gry w bilard, bandy stołów bilardowych, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami,
końcówki do kijów bilardowych, kije bilardowe, futerały na kije bilardowe, kreda do kijów bilardowych, uchwyty do kredy bilardowej,
trójkąty bilardowe, stojaki na kije bilardowe, pokrowce na kije bilardowe, podpórki pod kije bilardowe, uchwyty do kredy bilardowej,
sprzęt do gry w bilarda, siatki do łuz w stole bilardowym, podstawki
pod kile bilardowe, przedłużenia do kilów bilardowych, stoły do piłkarzyków, zaciski na kije bilardowe.
(111) 317189
(220) 2017 11 03
(151) 2018 08 06
(441) 2018 01 03
(732) MARSON TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krotoszyn, PL.
(540) NP Najlo PROFESSIONAL

(210) 478583
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(111) 317192
(220) 2018 03 05
(151) 2019 01 16
(441) 2018 07 30
(732) SEE BLOGGERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) See Bloggers
(540)

(540)

Kolor znaku: czarny, biały, różowy
(531) 05.05.20, 25.01.15, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, podkłady do paznokci, lakiery do paznokci, żele do paznokci, zmywacze
do paznokci, odżywki utwardzające do paznokci, tipsy, kremy do rąk,
balsamy do rąk, sztuczne rzęsy, kosmetyki do makijażu oczu, preparaty do usuwania skórek, 8 narzędzia ręczne do pielęgnacji skóry
oczu i paznokci, 9 drukarki do malowania paznokci, 11 lampy utwardzające paznokcie, suszarki do paznokci.
(111) 317190
(220) 2017 12 01
(151) 2018 10 25
(441) 2018 05 07
(732) KŁOSOWSKA AGATA, Warszawa, PL.
(540) PP Pimpou Pet
(540)

(210) 479634

Nr 5/2019
(210) 483079

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 26.15.15, 26.03.01, 26.05.10, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych, organizowanie prezentacji osób w celach biznesowych,
usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych,
organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, marketing imprez i wydarzeń, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń marketingowych, promocja online sieci
komputerowych i stron internetowych, usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów
biznesowych, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów
między przedsiębiorcami, 41 organizowanie festiwali związanych
z blogami i wideoblogami, organizowanie konferencji, organizowanie spotkań, szkolenia biznesowe, warsztaty w celach szkoleniowych,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie wystaw
i konkursów za wyjątkiem wystaw i konkursów w celach handlowych,
usługi edukacyjne i instruktażowe.
(111) 317193
(220) 2018 03 08
(210) 483251
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) NATURAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DarzBór
(510), (511) 29 sery.

(531) 27.05.01, 25.01.25
(510), (511) 14 wyroby jubilerskie dla zwierząt, biżuteria, 18 odzież
dla zwierząt, smycze dla zwierząt, nosidełka dla zwierząt [torby], obroże dla zwierząt, uprzęże dla zwierząt, buty dla psów, 20 posłania
dla zwierząt, budki dla zwierząt domowych, 44 usługi salonów piękności dla zwierząt domowych.
(111) 317191
(220) 2018 01 11
(210) 481041
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) FOODCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabierzów, PL.
(540) MEGAMI SUSHI JAPANESE & THAI RESTAURANT
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracji, restauracji samoobsługowych, stołówek, snack-barów, przygotowywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, usługi kawiarni, kafeterii.

(111) 317194
(220) 2018 04 04
(210) 484438
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 20
(732) COTTON & SWEETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540)
(540)

(531) 05.03.14
(510), (511) 20 łóżeczka i kołyski dla dzieci, materace do łóżeczek dla
dzieci, pościel do łóżeczek dziecięcych inna niż bielizna pościelowa,
poduszki, jaśki, kojce dla dzieci, meble dla dzieci, 24 bielizna pościelowa dla dzieci, kołdry, koce, narzuty na łóżka, 25 odzież dla niemowląt i dla dzieci, wyprawki dla niemowląt obejmujące odzież.
(111) 317195
(220) 2018 04 13
(210) 484802
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 24
(732) FARMABAN S.A., Barcelona, ES.
(540) LENOPLAST
(510), (511) 5 bandaże opatrunkowe, gaza dla celów medycznych,
bandaże przylepne, bandaże uciskowe, bandaże elastyczne, bandaże na uszy, bandaże do zapobiegania pęcherzom, bandaże do jamy
ustnej, bandaże do opatrunków gipsowych, bandaże na oczy do celów medycznych, elastyczne bandaże dla sportowców, opatrunki
przylepne, materiał na opatrunki, opatrunki do ran, opatrunki jałowe, opatrunki odkażające, opatrunki na oparzenia, gaza opatrunko-
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wa, plastry, kompresy, wata bawełniana do celów farmaceutycznych
i wata bawełniana do celów medycznych, materiały do plombowania zębów i formowania protez dentystycznych, herbicydy i środki
do zwalczania szkodników, produkty farmaceutyczne, weterynaryjne oraz higieniczne, substancje dietetyczne do użytku medycznego,
żywność dla niemowląt, materiały do sporządzania wycisków dentystycznych, środki odkażające .

(111) 317196
(220) 2018 05 17
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) BARDO ROBERT, Kraków, PL.
(540) cortech
(540)

(210) 486039

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 6 wyroby ze stali, a mianowicie materiały stalowe takie
jak płyty i arkusze blachy.
(111) 317197
(220) 2018 05 22
(210) 486152
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 03
(732) MULTIOFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) HANKSAIR
(510), (511) 9 kamery internetowe, kamery monitorujące, czujniki gazu, czadu i dymu, stacje pogodowe, wentylatory chłodzące
do komputera, 10 irygatory stomatologiczne, materace do celów
rehabilitacyjnych i medycznych, wentylatory medyczne, 11 oczyszczacze powietrza, osuszacze powietrza, nawilżacze powietrza,
ogrzewacze powietrza, elektryczne wentylatory chłodzące, lodówki
samochodowe, elektryczne lodówki turystyczne.
(111) 317198
(220) 2018 05 28
(210) 486444
(151) 2019 01 17
(441) 2018 10 01
(732) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) r.Flame
(510), (511) 17 akrylowe żywice, ciepłochronne (materiały), dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtracyjne (materiały),
folie metalowe izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków,
izolacyjne (materiały), materiały ciepłochronne, mineralna wełna
(izolator), ognioodporne materiały izolacyjne, piankowe podpórki,
szklana (wata) do izolacji, szklane (włókno) do izolacji, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, tkaniny izolacyjne.
(111) 317199
(220) 2018 05 28
(210) 486445
(151) 2019 01 17
(441) 2018 10 01
(732) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) r.Proof
(510), (511) 17 akrylowe żywice, ciepłochronne (materiały), dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtracyjne (materiały),
folie metalowe izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków,
izolacyjne (materiały), materiały ciepłochronne, mineralna wełna
(izolator), ognioodporne materiały izolacyjne, piankowe podpórki,
szklana (wata) do izolacji, szklane (włókno) do izolacji, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, tkaniny izolacyjne.
(111) 317200
(220) 2018 05 28
(210) 486446
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) STREFA ABO
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 26.03.24, 26.01.01, 26.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
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do przetwarzania danych komputery, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, 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,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, 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 zawodnikami sportowy mi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [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, 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 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 programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych,
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, 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 przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 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, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.

(111) 317201
(151) 2019 01 17

(220) 2018 05 28
(441) 2018 10 01

(210) 486447
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(732) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) r.Force
(510), (511) 17 akrylowe żywice, ciepłochronne (materiały), dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtracyjne (materiały),
folie metalowe izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków,
izolacyjne (materiały), materiały ciepłochronne, mineralna wełna
(izolator), ognioodporne materiały izolacyjne, piankowe podpórki,
szklana (wata) do izolacji, szklane (włókno) do izolacji, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, tkaniny izolacyjne.
(111) 317202
(220) 2018 05 28
(210) 486455
(151) 2019 01 17
(441) 2018 10 01
(732) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) r.Fly
(510), (511) 17 akrylowe żywice, ciepłochronne (materiały), dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtracyjne (materiały),
folie metalowe izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków,
izolacyjne (materiały), materiały ciepłochronne, mineralna wełna
(izolator), ognioodporne materiały izolacyjne, piankowe podpórki,
szklana (wata) do izolacji, szklane (włókno) do izolacji, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, tkaniny izolacyjne.
(111) 317203
(220) 2018 05 28
(210) 486456
(151) 2019 01 17
(441) 2018 10 01
(732) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) r.Whiz
(510), (511) 17 akrylowe żywice, ciepłochronne (materiały), dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtracyjne (materiały),
folie metalowe izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków,
izolacyjne (materiały), materiały ciepłochronne, mineralna wełna
(izolator), ognioodporne materiały izolacyjne, piankowe podpórki,
szklana (wata) do izolacji, szklane (włókno) do izolacji, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, tkaniny izolacyjne.
(111) 317204
(220) 2018 05 28
(210) 486458
(151) 2019 01 17
(441) 2018 10 01
(732) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) r.Heavy
(510), (511) 17 akrylowe żywice, ciepłochronne (materiały), dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtracyjne (materiały),
folie metalowe izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków,
izolacyjne (materiały), materiały ciepłochronne, mineralna wełna
(izolator), ognioodporne materiały izolacyjne, piankowe podpórki,
szklana (wata) do izolacji, szklane (włókno) do izolacji, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, tkaniny izolacyjne.
(111) 317205
(220) 2018 05 28
(210) 486460
(151) 2019 01 17
(441) 2018 10 01
(732) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) r.Free
(510), (511) 17 akrylowe żywice, ciepłochronne (materiały), dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtracyjne (materiały),
folie metalowe izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków,
izolacyjne (materiały), materiały ciepłochronne, mineralna wełna
(izolator), ognioodporne materiały izolacyjne, piankowe podpórki,
szklana (wata) do izolacji, szklane (włókno) do izolacji, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, tkaniny izolacyjne.
(111) 317206
(220) 2018 05 29
(210) 486486
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) PRO POWER LANCKAMER SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) SMAK SPORTU
(510), (511) 35 prace biurowe, sprzedaż detaliczna, hurtowa i internetowa odzieży, obuwia i nakryć głowy oraz preparatów dietetycznych, witamin, suplementów diety oraz dodatków dietetycznych
i odżywczych, zwłaszcza dla sportowców, a także żywności dla diabetyków, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi
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w zakresie rynkowych badań statystycznych, usługi w zakresie badań rynkowych służących określaniu rynkowych preferencji odbiorców, usługi w zakresie reklamy, marketingu i public relations, usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia konkursów, zawodów, loterii, wystaw, targów i pokazów w celach reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw oraz ich towarów
i usług, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne oraz usługi
polegające na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym,
biznesowym, reklamowym i marketingowym, świadczone z wykorzystaniem stron internetowych i mediów społecznościowych,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne prowadzone za pośrednictwem radia, telewizji, prasy oraz sieci komputerowej, sieci
telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających bezprzewodową komunikację pomiędzy urządzeniami elektronicznymi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag
i transparentów, usługi w zakresie edycji i publikacji tekstów i materiałów reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych i promocyjnych w postaci próbek,
ulotek, katalogów, prospektów i broszur oraz materiałów zapisanych
na elektronicznych nośnikach danych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.

(111) 317207
(220) 2018 05 29
(210) 486487
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) PRO POWER LANCKAMER SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) STREFA MOCY SMAK SPORTU
(510), (511) 35 prace biurowe, sprzedaż detaliczna, hurtowa i internetowa odzieży, obuwia i nakryć głowy oraz preparatów dietetycznych, witamin, suplementów diety oraz dodatków dietetycznych
i odżywczych, zwłaszcza dla sportowców, a także żywności dla diabetyków, usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi
w zakresie rynkowych badań statystycznych, usługi w zakresie badań rynkowych służących określaniu rynkowych preferencji odbiorców, usługi w zakresie reklamy, marketingu i public relations, usługi
w zakresie organizowania i prowadzenia konkursów, zawodów, loterii, wystaw, targów i pokazów w celach reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw oraz ich towarów
i usług, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne oraz usługi
polegające na dostarczaniu informacji o charakterze handlowym,
biznesowym, reklamowym i marketingowym, świadczone z wykorzystaniem stron internetowych i mediów społecznościowych,
usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne prowadzone za pośrednictwem radia, telewizji, prasy oraz sieci komputerowej, sieci
telekomunikacyjnych, sieci radiowych oraz innych sieci umożliwiających bezprzewodową komunikację pomiędzy urządzeniami elektronicznymi, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem billboardów, afiszy, plakatów, neonów, flag
i transparentów, usługi w zakresie edycji i publikacji tekstów i materiałów reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych i promocyjnych w postaci próbek,
ulotek, katalogów, prospektów i broszur oraz materiałów zapisanych
na elektronicznych nośnikach danych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług.
(111) 317208
(220) 2018 05 30
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 13
(732) HARTMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) HM
(540)

(210) 486556

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 40 obróbka metali, wytłaczanie, wycinanie, okrawanie,
dokładne wykrawanie, wycinanie wielotaktowe, prostowanie, zaginanie i wyginanie, cięcie na pasy, nitowanie, obróbka cieplna, hartowanie, odpuszczanie, hartowanie po nawęglaniu oraz węgloazotowaniu, wyżarzanie, hartowanie stali narzędziowych.
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(111) 317209
(220) 2018 05 30
(210) 486558
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) NOWACZYK DANUTA, NOWACZYK ROBERT AUTOKLINIKA
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540)
(540)

(531) 18.01.07, 18.01.23
(510), (511) 35 usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z art)4cułami do czyszczenia, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, 37 konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, naprawa układów hamulcowych
do pojazdów, naprawa układów zawieszenia do pojazdów, naprawa
i konserwacja tapicerki, czyszczenia tapicerki, naprawa, konserwacja
i tankowanie pojazdów, naprawa osi do pojazdów, stacje obsługi
pojazdów, naprawy, konserwacja i tankowanie pojazdów, udzielanie
informacji związanych z naprawą lub konserwacją instalacji do mycia
pojazdów, zakładanie i naprawa opon do pojazdów, odnawianie pojazdów, polerowanie pojazdów, smarowanie pojazdów, konserwacja
pojazdów, przegląd pojazdów, remont pojazdów, malowanie pojazdów, czyszczenie pojazdów, mycie pojazdów, kompleksowe czyszczenie pojazdów, polerowanie [czyszczenie] pojazdów, regeneracja
silników pojazdów, naprawa powypadkowa pojazdów, konserwacja
pojazdów mechanicznych, usługi tuningu pojazdów, usługi napraw
awarii pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, usługi stacji obsługi pojazdów, instalowanie części do pojazdów, doradztwo
dotyczące naprawy pojazdów, montaż [instalowanie] części do pojazdów, kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem naprawy, instalowanie urządzeń do zabezpieczania pojazdów, usługi wymiany
szyb samochodowych, usługi w zakresie konserwacji szyb przednich
w pojazdach.
(111) 317210
(220) 2018 05 30
(210) 486562
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 13
(732) HARTMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radom, PL.
(540) HartMet
(510), (511) 40 obróbka metali, wytłaczanie, wycinanie, okrawanie,
dokładne wykrawanie, wycinanie wielotaktowe, prostowanie, zaginanie i wyginanie, cięcie na pasy, nitowanie, obróbka cieplna, hartowanie, odpuszczanie, hartowanie po nawęglaniu oraz węgloazotowaniu, wyżarzanie, hartowanie stali narzędziowych.
(111) 317211
(220) 2018 05 30
(210) 486568
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 13
(732) FORENC MAGDALENA SERY ROMANA KLUSKI, Krynica-Zdrój, PL.
(540) SERY ROMANA KLUSKI
(510), (511) 29 sery.
(111) 317212
(220) 2018 06 06
(210) 486818
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Idea Bank Partner
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami,
bankomaty, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający
dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, kar-
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ty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne,
magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów
scalonych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem,
czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart
płatniczych, programy komputerowe ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego,
oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez osoby
oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia
peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą
środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania i bezpiecznego przechowywania,
odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat
konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, bezpieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 papier,
tektura, publikacje dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart
kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, materiały do pakowania z papieru,
torby papierowe do pakowania, czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje papierowe, książki,
wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki,
materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe dotyczące
finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne
doradztwo i konsulting w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, pomoc i usługi organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg,
przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja
podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, pomoc przy prowadzeniu franszyzy, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyzy, usługi specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi
pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy opłacalności, usługi przenoszenia przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru
personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów,
usługi badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności
gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi
i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach
i plikach komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi public
relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów
promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, informacja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia,
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usługi finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, usługi bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego
transferu środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi elektronicznych płatności w Internecie, bankowość internetowa,
bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe,
kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing
konsumencki, finansowanie zakupów na raty, usługi ściągania należności, usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna
i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym windykacja
sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi świadczeń
emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych, usługi finansowe dla emerytów, usługi lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów
i planów systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku
nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów
wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami
finansowymi tj. zarządzania portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi-raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi
opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania akcji
spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora
emisji, animatora rynku oraz emitenta, informacja finansowa-usługi
przygotowywania finansowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem
papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów
wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich,
prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych
w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy
inwestycyjnych, usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych,
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym
i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji
jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania
i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie
powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi
zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych,
prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie
kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji
i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat
w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami
dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu
wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych
z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena
aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi
inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe zwią-

Nr 5/2019

zane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji
informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej
w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności
do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe,
sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu
informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale
komputerowe oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi
rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania
dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku
i obrazu poprzez sieć internetową, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu
do portali komunikacyjnych i informacyjnych oraz przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne
i informacyjne, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi
oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej,
informacja o ww. usługach, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia,
usługi w dziedzinie rozrywki, usługi w dziedzinie sportu i kultury,
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań
dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników
informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych,
organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wystaw
w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych,
informacja o ww. usługach, 42 usługi wykonywania badań naukowych
i technicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
wykonywania badań w dziedzinie sprzętu komputerowego oraz
oprogramowania, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych i programów komputerowych, konsulting
w zakresie komputerów i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych
we właściwym języku dla danego komputera do użycia w komputerach i systemach, projektowanie oprogramowania dostosowanego
do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, leasing
i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i opracowywanie portali internetowych, tworzenie oprogramowania dla portali internetowych,
usługi prowadzenia portali internetowych, ich konserwacja i hosting,
45 licencjonowanie programów komputerowych i oprogramowania
komputerowego, usługi prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzędami, usługi
arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, usługi zarządzania własnością
intelektualną.
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(540) Idea Bank Partner
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.06
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami,
bankomaty, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający
dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne,
magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów
scalonych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem,
czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności
kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane: programy komputerowe
zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych,
programy komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania
i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez osoby oraz
instytucje bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia
peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych
za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt
i oprogramowanie komputerowe do kodowania i bezpiecznego
przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji
bankowych i finansowych, bezpieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, tektura, publikacje dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki,
materiały introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli,
materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach,
materiały do pakowania z papieru, torby papierowe do pakowania,
czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje papierowe, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały
szkoleniowe i instruktażowe dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoc i usługi organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo
w zawieraniu transakcji handlowych, pomoc przy prowadzeniu franszyzy, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyzy, usługi specjalistycznego doradztwa
handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego,
usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi
przenoszenia przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania
i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi badania ryn-
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ku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych
i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi badań statystycznych
i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi
reklamy i promocji, usługi public relations, usługi w zakresie reklamy
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni
reklamowych i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów
metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, informacja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi monetarne, usługi
w zakresie nieruchomości, usługi bankowe, pośrednictwo finansowe,
usługi elektronicznego transferu środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych
sieci komunikacyjnych, usługi elektronicznych płatności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie
zakupów na raty, usługi ściągania należności, usługi skupu długów,
usługi pośrednictwa w zakresie kupna i sprzedaży wierzytelności,
windykacja należności, w tym windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych, usługi finansowe dla emerytów, usługi lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie,
oferowanie i doradztwo w zakresie programów i planów systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku
papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania
giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi tj. zarządzania
portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu
papierami wartościowymi-raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów
akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania akcji spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta,
informacja finansowa-usługi przygotowywania finansowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności
związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi
gwarantowania emisji papierów wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie
rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo
w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie
usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych, usługi czynności
powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych
pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników
funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup papierów
wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi
oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi
czeków podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie
oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń
transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i doko-
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nywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie
i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu
wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów,
dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek
sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie
obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków
określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu
działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem,
usługi agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi
dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania
na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem
i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyskiwania i zakupu gruntu pod
inwestycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji
informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej
w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności
do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe,
sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu
informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale
komputerowe oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi
rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania
dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku
i obrazu poprzez sieć internetową, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu
do portali komunikacyjnych i informacyjnych oraz przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne
i informacyjne, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi
oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej,
informacja o ww. usługach, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia,
usługi w dziedzinie rozrywki, usługi w dziedzinie sportu i kultury,
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań
dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników
informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych,
organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw, organizowanie wystaw
w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych,
informacja o ww. usługach, 42 usługi wykonywania badań naukowych
i technicznych oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
wykonywania badań w dziedzinie sprzętu komputerowego oraz
oprogramowania, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych i programów komputerowych, konsulting
w zakresie komputerów i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie, projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych
we właściwym języku dla danego komputera do użycia w komputerach i systemach, projektowanie oprogramowania dostosowanego
do potrzeb poszczególnych grup użytkowników, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputero-
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wych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, leasing
i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie i opracowywanie portali internetowych, tworzenie oprogramowania dla portali internetowych,
usługi prowadzenia portali internetowych, ich konserwacja i hosting,
45 licencjonowanie programów komputerowych i oprogramowania
komputerowego, usługi prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzędami, usługi
arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, usługi zarządzania własnością
intelektualną.

(111) 317214
(220) 2018 06 06
(210) 486824
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Idea Partner
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami,
bankomaty, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający
dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty
kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne,
magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów
scalonych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem,
czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart
płatniczych, programy komputerowe ładowane: programy komputerowe zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych, programy komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego,
oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez osoby
oraz instytucje bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia
peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą
środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do kodowania i bezpiecznego przechowywania,
odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat
konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji bankowych i finansowych, bezpieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 papier,
tektura, publikacje dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart
kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny
do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli, materiały szkoleniowe
i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach, materiały do pakowania z papieru, torby papierowe do pakowania, czcionki drukarskie,
matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje
papierowe, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma,
periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze,
plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych,
inwestycji i ubezpieczeń, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc i usługi organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz
przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo w zawieraniu transakcji
handlowych, pomoc przy prowadzeniu franszyzy, usługi doradcze
dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem fran-
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szyzy, usługi specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów,
organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej,
ekspertyzy opłacalności, usługi przenoszenia przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru
personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów,
usługi badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności
gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi
i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach
i plikach komputerowych, usługi reklamy i promocji, usługi public
relations, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów
promocyjnych, archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi
i tradycyjnymi, informacja o ww. usługach, 36 ubezpieczenia, usługi
finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, usługi
bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego transferu
środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi
elektronicznych płatności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe,
kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing
konsumencki, finansowanie zakupów na raty, usługi ściągania należności, usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie kupna
i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym windykacja
sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi świadczeń
emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych, usługi finansowe dla emerytów, usługi lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie programów
i planów systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku
nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów
wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami
finansowymi tj. zarządzania portfelem na zlecenie klienta, usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi-raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi
opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania akcji
spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora
emisji, animatora rynku oraz emitenta, informacja finansowa-usługi
przygotowywania finansowych memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem
papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów
wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich,
prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych
w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy
inwestycyjnych, usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych,
zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym
i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji
jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania
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i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie
powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi
zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych,
prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie
kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji
i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat
w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami
dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu
wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych
z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena
aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi
inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji
informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej
w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności
do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe,
sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu
informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale
komputerowe oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi
rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania
dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku
i obrazu poprzez sieć internetową, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu
do portali komunikacyjnych i informacyjnych oraz przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne
i informacyjne, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi
oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej,
informacja o ww. usługach, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia,
usługi w dziedzinie rozrywki, usługi w dziedzinie sportu i kultury,
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań
dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników
informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier
edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw,
organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 usługi wykonywania badań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie,
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analizy przemysłowe i usługi wykonywania badań w dziedzinie
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie,
projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego
komputera do użycia w komputerach i systemach, projektowanie
oprogramowania dostosowanego do potrzeb poszczególnych grup
użytkowników, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, tworzenie, utrzymywanie
i opracowywanie portali internetowych, tworzenie oprogramowania
dla portali internetowych, usługi prowadzenia portali internetowych,
ich konserwacja i hosting, 45 licencjonowanie programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, usługi prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz,
umów, opinii i analiz prawnych, opracowywanie projektów aktów
prawnych, zastępstwo prawne i procesowe, występowanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, usługi
zarządzania własnością intelektualną.

(111) 317215
(220) 2018 07 02
(210) 487737
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 03
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA JAPAN ANTY AGE
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, olejki, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki
do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy
i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, lecznicze
preparaty do rzęs, brwi, włosów, ust i paznokci.
(111) 317216
(220) 2018 04 18
(210) 485029
(151) 2019 01 18
(441) 2018 10 01
(732) WIECZOREK KONRAD REHAKOMPLEKS, Gorzów Wlkp., PL.
(540) Rk REHAkompleks
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamy, reklamowania, dystrybucji rozpowszechniania materiałów reklamowych, prezentacje towarów, usług,
informacja handlowa usługowa, organizowanie wystaw i pokazów
w celach handlowych i reklamowych, promocja towarów i usług, informowanie o produktach i oferowanie produktów leczniczych i rehabilitacyjnych na stronach internetowych, organizowanie targów
i sesji gospodarczych w celach handlowych lub reklamowych, usługi
w zakresie pokazów i informacji handlowej w zakresie artykułów ortopedycznych oraz przyrządów i urządzeń rehabilitacyjnych, 41 edukacja, organizowanie i obsługa szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji, wystaw związanych z edukacją,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi: fizjoterapeutów w zakresie poprawy kondycji fizycznej-kluby zdrowia, kultury fizycznej, usługi sal gimnastycznych, organizowania zawodów
sportowych, rozrywki, usługi związane z organizacją wypoczynku,
poradnictwo zawodowe w zakresie edukacji sportowej, krzewienia
kultury fizycznej i propagowania zdrowego stylu życia, przygotowywania osób do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, rehabilitanta
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i dokształcania osób wykonujących zawód medyczny, publikowanie
książek, szkolenie personelu medycznego w technikach wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych, fizykoterapeutycznych, obsługiwania urządzeń służących do ćwiczeń rekreacyjnych i gimnastyki
leczniczej, szkolenie w zakresie stosowania technik kinezyterapeutycznych i fizykoterapeutycznych oraz masażu leczniczego, usługi
edukacyjne i szkoleniowe z dziedziny ortopedii, rehabilitacji, usługi
organizacji wypoczynku zdrowotnego i rehabilitacyjnego, rekreacji,
organizowanie obozów w zakresie nauki, rozrywki i zabawy, usługi
klubów ochrony zdrowia w zakresie poprawiania kondycji zdrowotnej, usługi szkoleniowe metod oraz technik rehabilitacji medycznej
szczególnie w dziedzinie fizjoterapii i terapii manualnej ukierunkowanej na zapobieganie postępom i nawrotom choroby, pozbycie się
bólu i usuwanie różnych dolegliwości, przywracanie sprawności fizycznej po urazach, poprawianie ruchomości kręgosłupa, postawy
ciała i siły mięśni, usługi wydawnicze, 44 dopasowywanie urządzeń
i aparatów ortopedycznych, doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii, aromaterapia, badania w zakresie diagnozy stanu
zdrowia, badanie sprawności fizycznej, chiropraktyka [nastawianie
kręgosłupa], doradztwo dotyczące psychologicznego łagodzenia
dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące psychologicznego
leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo dotyczące opieki nad
osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo dotyczące
ochrony zdrowia, doradztwo medyczne w zakresie redukcji masy ciała, doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych, podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek, doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie diety
i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie pomocy medycznej świadczone przez lekarzy
i wykwalifikowany personel medyczny, doradztwo w zakresie potrzeb medycznych osób starszych, doradztwo w zakresie urody, doradztwo związane z psychologią integralną, doradztwo żywieniowe,
fizjoterapia, informacja medyczna, kompilacja raportów medycznych, konsultacje medyczne, konsultacje psychologiczne, konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie alergii, leczenie psychologiczne,
leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, leczenie zwichnięć stawów,
skręceń, złamań kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), masaż
gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu, masaż
sportowy, masaż tajski, masaż tkanek głębokich, masaże, medyczne
badania osób, monitorowanie pacjentów, muzykoterapia w celach
fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, nadzór nad programami redukcji wagi, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem
pacjenta, oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, ocena
kontroli wagi, opieka medyczna i zdrowotna, opieka psychologiczna,
opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO), opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii
relaksacyjnej, opieka zdrowotna związana z osteopatią, opieka zdrowotna związana z naturopatią, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z hydroterapią, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, pilâtes
terapeutyczny, placówki rekonwalescencji, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie programów odchudzających, pomoc medyczna, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, pomoc osobom w rzucaniu palenia,
poradnictwo dietetyczne, poradnictwo medyczne, poradnictwo
w zakresie odżywiania, poradnictwo w zakresie zdrowia publicznego, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradztwo w zakresie
zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, profesjonalne doradztwo
związane z dietą, przygotowywanie raportów dotyczących kwestii
medycznych, refleksologia, rehabilitacja fizyczna, świadczenie usług
w zakresie programów odchudzania, terapia rehabilitacja, tradycyjny
masaż japoński, udzielanie informacji dotyczących medycyny, udzielanie informacji dotyczących, udzielanie informacji dotyczących akupunktury, udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego,
udzielanie informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie informacji związanych z leczeniem przemieszczonych
stawów, skręceń lub złamanych kości, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie napojów do redukcji masy ciała do celów medycznych, udzielanie informacji żywieniowych w zakresie żywności
przeznaczonej do redukcji masy ciała do celów medycznych, udziela-
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nie porad medycznych w zakresie redukcji masy ciała, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi doradcze
dotyczące odżywiania, usługi doradcze dotyczące kosmetyków,
usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące chorób zwyrodnieniowych, usługi doradcze dotyczące aparatury i przyrządów medycznych, usługi doradcze i informacyjne
w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze i informacyjne świadczone
za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze i informacyjne związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów
biofarmaceutycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące
produktów medycznych, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie
odżywiania, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze
związane z dietą, usługi doradcze związane z usługami medycznymi,
usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie przyrządów medycznych, usługi doradcze w zakresie implantów ortopedycznych, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi
doradcze w zakresie żywienia, usługi elektroterapii dla fizjoterapii,
usługi drenażu limfatycznego, usługi doradztwa żywieniowego,
usługi doradztwa związane z odchudzaniem, usługi doradztwa w zakresie kontrolowania wagi, usługi doradztwa technicznego dotyczącego zdrowia, usługi fizjoterapii, usługi gabinetów odchudzania,
usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, usługi informacji medycznej, usługi informacji medycznej
świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi masażu stóp, usługi medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu,
usługi opieki nad pacjentami hospitalizowanymi i dochodzącymi,
usługi w zakresie krioterapii, usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi w zakresie leczenia medycznego, usługi w zakresie badań medycznych, mianowicie ocena sprawności fizycznej, usługi
w zakresie odchudzania, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, zapewnianie tymczasowej
opieki zastępczej, zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych, usługi w zakresie: specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, fizjoterapii, fizykoterapii, ortopedii, osteopatii, diagnostyki USG, diagnostyki medycznej, usługi w zakresie
rehabilitacji, komputerowego badanie stóp i analiza chodu, dietetyki, usługi w zakresie badania nietolerancji pokarmowych MRT, usługi
w zakresie terapii przeciwbólowej, usługi w zakresie akupunktury,
usługi w zakresie klawi terapii, usługi w zakresie igło terapii, usługi
w zakresie aurikuloterapii, usługi w zakresie terapii TECAR, usługi
w zakresie terapii zimnem i kompresją GAME READY, usługi w zakresie indywidualnej opieki sportowców, usługi w zakresie kinesiotapingu, usługi w zakresie terapii wisceralnej, usługi w zakresie terapii
czaszkowo-krzyżowej, usługi w zakresie terapii stawów skroniowo-żuchwowych, usługi w zakresie korekcji wad postawy, profilaktyki
i promocji zdrowotnej oraz odnowy biologicznej, prowadzenie innej
działalności bezpośrednio lub pośrednio związanej z ochroną i odnową zdrowia, usługi rehabilitacji i odnowy w pełnym zakresie-fizjoterapia, medycyna sportowa, medycyna niekonwencjonalna, diagnostyka
wad postawy, doradztwo w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, rehabilitacja, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki
medycyny sportowej, konsultacje i porady medyczne prowadzenie
innej działalności bezpośrednio lub pośrednio związanej z ochroną
i odnową zdrowia z zakresu diagnostyki medycznej, profilaktyki
zdrowotnej zabiegów medycznych i rehabilitacyjnych, usługi doradcze w zakresie produktów i urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych, usługi rehabilitacji leczniczej, fizykoterapii, usługi w zakresie
wypożyczania i udostępniania artykułów i sprzętu zaopatrzenia ortopedyczno-rehabilitacyjnego, wypożyczanie sprzętu medycznego,
rehabilitacyjnego i ortopedycznego, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, opieka
pielęgniarska, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta,
usługi elektroterapii dla fizjoterapii.

(111) 317217
(220) 2018 06 21
(210) 487362
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 10
(732) PPG DECO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Akrylit SX AERO
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(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, bejce, barwniki, w tym barwniki
do drewna, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno,
preparaty do konserwacji drewna, barwniki dla budownictwa, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, preparaty do gruntowania ścian i powierzchni malowanych, szpachlówki, powłoki gruntowe i środki do gruntowania zawarte w tej klasie, emalie do malowania, podkłady do farb i lakierów zawarte w tej klasie, rozcieńczalniki
i barwniki do farb i lakierów, kit stolarski, pigmenty, środki do usuwania tapet zawarte w tej klasie, 19 materiały budowlane niemetalowe,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe,
zaprawy budowlane, masy i zaprawy klejące na bazie cementu lub
gipsu, zaprawy klejowe na bazie cementu lub gipsu, zaprawy klejące
do systemów ociepleń budowlanych, powłoki cementowe, powłoki
gipsowe, masy i gładzie szpachlowe, masy i zaprawy tynkarskie, wylewki budowlane, wylewki samopoziomujące, zaprawy do fugowania, w tym fugi i spoiny, 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej,
detalicznej i internetowej farb, pokostów, lakierów, bejc, barwników,
w tym barwników do drewna, środków zapobiegających korozji i zabezpieczających drewno, preparatów do konserwacji drewna, barwników dla budownictwa, zapraw farbiarskich, żywic naturalnych, folii
metalicznych i form proszkowych dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, preparatów do gruntowania ścian i powierzchni malowanych, szpachlówek, powłok gruntowych i środków do gruntowania,
emalii do malowania, podkładów do farb i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb i lakierów, kitów stolarskich, pigmentów
i środków do usuwania tapet, usługi w zakresie sprzedaży hurtowej,
detalicznej i internetowej niemetalowych materiałów budowlanych,
rur sztywnych niemetalowych stosowanych w budownictwie, asfaltu, smoły i bitumów, budynków przenośnych niemetalowych
i pomników niemetalowych, zapraw budowlanych, mas i zapraw
klejących na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejowych na bazie
cementu lub gipsu, zapraw klejących do systemów ociepleń budowlanych, powłok cementowych, powłok gipsowych, mas i gładzi szpachlowych, mas i zapraw tynkarskich, wylewek budowlanych, wylewek samopoziomujących, zapraw do fugowania, w tym fug i spoin,
usługi w zakresie prowadzenia sklepów detalicznych, hurtowych
i internetowych zajmujących się sprzedażą farb, pokostów, lakierów,
bejc, barwników, w tym barwników do drewna, środków zapobiegających korozji i zabezpieczających drewno, preparatów do konserwacji drewna, barwników dla budownictwa, zapraw farbiarskich,
żywic naturalnych, folii metalicznych i form proszkowych dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, preparatów do gruntowania
ścian i powierzchni malowanych, szpachlówek, powłok gruntowych
i środków do gruntowania, emalii do malowania, podkładów do farb
i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb i lakierów, kitów stolarskich, pigmentów i środków do usuwania tapet, niemetalowych
materiałów budowlanych, rur sztywnych niemetalowych stosowanych w budownictwie, asfaltu, smoły i bitumów, budynków przenośnych niemetalowych i pomników niemetalowych, zapraw budowlanych, mas i zapraw klejących na bazie cementu lub gipsu, zapraw
klejowych na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejących do systemów ociepleń budowlanych, powłok cementowych, powłok gipsowych, mas i gładzi szpachlowych, mas i zapraw tynkarskich, wylewek
budowlanych, wylewek samopoziomujących, zapraw do fugowania,
w tym fug i spoin, usługi w zakresie gromadzenia farb, pokostów,
lakierów, bejc, barwników, w tym barwników do drewna, środków
zapobiegających korozji i zabezpieczających drewno, preparatów
do konserwacji drewna, barwników dla budownictwa, zapraw farbiarskich, żywic naturalnych, folii metalicznych i form proszkowych
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, preparatów do gruntowania ścian i powierzchni malowanych, szpachlówek, powłok
gruntowych i środków do gruntowania, emalii do malowania, podkładów do farb i lakierów, rozcieńczalników i barwników do farb i lakierów, kitów stolarskich, pigmentów i środków do usuwania tapet,
niemetalowych materiałów budowlanych, rur sztywnych niemetalowych stosowanych w budownictwie, asfaltu, smoły i bitumów, budynków przenośnych niemetalowych i pomników niemetalowych,
zapraw budowlanych, mas i zapraw klejących na bazie cementu lub
gipsu, zapraw klejowych na bazie cementu lub gipsu, zapraw klejących do systemów ociepleń budowlanych, powłok cementowych,
powłok gipsowych, mas i gładzi szpachlowych, mas i zapraw tynkarskich, wylewek budowlanych, wylewek samopoziomujących, zapraw
do fugowania, w tym fug i spoin w celu umożliwienia odbiorcom
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wygodnego oglądania i kupowania tych towarów w sklepach detalicznych, hurtowych i internetowych, usługi w zakresie reklamy, marketingu i promocji sprzedaży ww. towarów, usługi w zakresie public
relations, usługi w zakresie reklamy telewizyjnej, radiowej, prasowej,
korespondencyjnej i internetowej oraz reklamy umieszczanej w aplikacjach przeznaczonych dla urządzeń elektronicznych, usługi reklamowe i promocyjne świadczone z wykorzystaniem billboardów,
afiszy, plakatów, neonów, flag i transparentów, usługi w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych w postaci próbek, ulotek,
katalogów, prospektów i broszur informacyjnych, usługi w zakresie
organizowania i prowadzenia loterii, zawodów i konkursów w celach
reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie organizacji i prowadzenia targów, wystaw, pokazów i prezentacji towarów w celach handlowych, reklamowych i promocyjnych, usługi w zakresie wynajmu
powierzchni reklamowej, usługi w zakresie wynajmu czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi w zakresie tworzenia,
redagowania, edycji i publikowania tekstów reklamowych i marketingowych, usługi w zakresie tworzenia, aktualizacji i rozpowszechniania reklam oraz materiałów reklamowych i marketingowych przy
zastosowaniu środków elektronicznych i tradycyjnych, usługi w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia strategii marketingowych i kampanii reklamowych, usługi w zakresie prac biurowych,
usługi informacyjne i doradcze dotyczące wszystkich wymienionych
wyżej usług.

(111) 317218
(220) 2018 06 22
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 20
(732) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz, PL.
(540) B(ik)E SAFE
(540)

(210) 487455

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenie dotyczące pojazdów, ubezpieczenie
ryzyka kredytowego, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia rowerów, ubezpieczenia dotyczące własności, usługi ubezpieczeniowe
związane z kradzieżą własności osobistej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenie od wypadków, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, usługi zarządzania ubezpieczeniami,
informacja o ubezpieczeniach, wycena roszczeń z ubezpieczenia,
doradztwo w sprawach ubezpieczenia, ubezpieczenia związane
z mieniem osobistym, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami pojazdów, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami od wypadków, 37 organizowanie naprawy pojazdów, usługi naprawy rowerów, usługi warsztatów naprawy pojazdów, usługi stacji naprawy pojazdów, doradztwo dotyczące naprawy
pojazdów, kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem naprawy,
usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, usługi konserwacji
i naprawy pojazdów.
(111) 317219
(220) 2018 06 22
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 20
(732) KROSS SPÓŁKA AKCYJNA, Przasnysz, PL.
(540) B(ik)E SAFE
(540)
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informacja o ubezpieczeniach, wycena roszczeń z ubezpieczenia,
doradztwo w sprawach ubezpieczenia, ubezpieczenia związane
z mieniem osobistym, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubezpieczenia, finansowe usługi dotyczące ubezpieczenia mechanicznych pojazdów, usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami pojazdów, likwidacja szkód z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie, usługi doradztwa i pośrednictwa związane
z ubezpieczeniami od wypadków, 37 organizowanie naprawy pojazdów, usługi naprawy rowerów, usługi warsztatów naprawy pojazdów, usługi stacji naprawy pojazdów, doradztwo dotyczące naprawy
pojazdów, kontrola pojazdów przed przeprowadzeniem naprawy,
usługi doradcze w zakresie naprawy pojazdów, usługi konserwacji
i naprawy pojazdów.

(111) 317220
(220) 2018 06 25
(210) 487524
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(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, mydła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, kosmetyki
do rzęs i brwi, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji włosów, kosmetyki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, tusze do rzęs, stylizatory do brwi, odżywki do rzęs, podkłady
i pudry, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych,
lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci,
lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów,
lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych.
(111) 317221
(220) 2018 06 25
(210) 487525
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) LONG4LASHES FACEMODELING
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry, maski kosmetyczne, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu,
mydła, środki do mycia i kąpieli, kosmetyki do demakijażu, kosmetyki
do rzęs i brwi, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, kosmetyki do pielęgnacji włosów, kosmetyki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe,
tusze do rzęs, stylizatory do brwi, odżywki do rzęs, podkłady i pudry,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, lecznicze
tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze
podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych.
(111) 317222
(220) 2018 06 27
(210) 487603
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 03
(732) KUCHARSKA-MAZUR JOLANTA, Wołczkowo, PL.
(540) Klinika Dilige
(540)

(210) 487456

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 ubezpieczenie dotyczące pojazdów, ubezpieczenie
ryzyka kredytowego, ubezpieczenia kredytów, ubezpieczenia rowerów, ubezpieczenia dotyczące własności, usługi ubezpieczeniowe
związane z kradzieżą własności osobistej, ubezpieczenia od odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenie od wypadków, ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, usługi zarządzania ubezpieczeniami,

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 05.03.11, 27.05.01, 26.04.16, 26.04.18, 29.01.12, 24.13.26
(510), (511) 44 terapia mowy, terapia sztuką, terapia antynikotynowa, terapia mowy i słuchu, terapia zajęciowa i rehabilitacja, terapia
w zakresie rzucenia palenia, poradnictwo związane z terapią zajęciową, terapia psychologiczna dla małych dzieci, usługi dietetyków,
usługi terapeutyczne, usługi fizjoterapii, usługi medyczne, usługi klinik zdrowia, usługi opieki zdrowotnej, usługi psychiatryczne, usługi
opieki medycznej, usługi poradnictwa medycznego, usługi badania
cukrzycy, usługi klinik medycznych, usługi klinik zdrowia [medyczne], usługi udostępniania placówek medycznych, usługi w zakresie
leczenia medycznego, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi in-
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formacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi w zakresie przygotowywania raportów medycznych, usługi w zakresie lekarskich wizyt
domowych, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi
medyczne w zakresie oceny stanu zdrowia, usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi doradcze dotyczące
aparatury i przyrządów medycznych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi analiz medycznych
związanych z leczeniem osób, usługi medyczne w zakresie leczenia
przewlekłego bólu, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób
ciała ludzkiego, usługi indywidualnych konsultacji medycznych
świadczone dla pacjentów, usługi badań medycznych związane
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi psychoterapeutyczne,
usługi psychologów, usługi psychoterapeuty, usługi diagnozy psychologicznej, usługi w zakresie psychologii pracy, usługi w zakresie
oceny psychologicznej, usługi w zakresie testów psychologicznych,
usługi doradcze dotyczące zachowania ludzkiego, usługi w zakresie
oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], usługi
poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu, badanie osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego], usługi w zakresie
ocen i badań psychologicznych, usługi w zakresie psychologii dla
osób indywidualnych i grup, fizjoterapia, psychiatria, psychoterapia, psychoterapia holistyczna, masaże, leczenie psychologiczne,
leczenie uzależnienia od narkotyków, leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, usługi
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, doradztwo dietetyczne, doradztwo psychologiczne, doradztwo genetyczne, doradztwo medyczne w zakresie
ciąży, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne
doradztwo związane z dietą, profesjonalne doradztwo w zakresie
żywienia, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo
w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, doradztwo w zakresie
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany
personel medyczny, doradztwo medyczne w zakresie geriatrii.

(111) 317223
(220) 2018 06 28
(151) 2019 01 16
(441) 2018 08 27
(732) MILCZARKIEWICZ PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) Complete Home
(540)

(210) 487643

Kolor znaku: jasnobrązowy, czarny
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, lustra, ramy do obrazów, wyroby (nie ujęte
w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, sepiolitu i imitacji
tych wszystkich materiałów lub z tworzyw sztucznych, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne.
(111) 317224
(220) 2018 06 28
(151) 2019 01 16
(441) 2018 08 27
(732) MILCZARKIEWICZ PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) Complete Home
(540)

(210) 487644

Kolor znaku: jasnobrązowy, czarny
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble, lustra, ramy do obrazów, wyroby (nie ujęte
w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, sepiolitu i imitacji
tych wszystkich materiałów lub z tworzyw sztucznych, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne.
(111) 317225
(151) 2019 01 16

(220) 2018 06 28
(441) 2018 08 27

(210) 487646
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(732) MILCZARKIEWICZ PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) DIETA FOOD PHARMACY
(540)

Kolor znaku: khaki, biały
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 Obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, .
(111) 317226
(220) 2018 06 29
(210) 487673
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) SADÓWKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódki smakowe z wyjątkiem
piwa.
(111) 317227
(220) 2018 06 29
(210) 487682
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA, Komorniki, PL.
(540) SILIA
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do prania i zmiękczania tkanin.
(111) 317228
(220) 2018 06 29
(210) 487684
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 03
(732) BIOVENA HEALTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ANDROMAN
(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych,
żywność dietetyczna przystosowana do celów medycznych, napoje
dietetyczne przystosowane do celów medycznych, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, lecznicze środki do czyszczenia zębów, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, maści
do celów farmaceutycznych, żele do celów farmaceutycznych, materiały opatrunkowe, medyczne, odżywcze suplementy diety, płyny
do celów farmaceutycznych, preparaty farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, żywność homogenizowana przystosowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana do celów
medycznych, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały do plombowania zębów, materiały dentystyczne, środki odkażające, preparaty
chemiczne do celów medycznych, preparaty chemiczne do celów
weterynaryjnych, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych, dodatki odżywcze do celów
leczniczych, czopki, kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki
na lekarstwa, kapsułki z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, lekarstwa do picia, napoje lecznicze, pastylki
do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych,
syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki do celów farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran, środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki antyseptyczne, preparaty antyseptyczne
po goleniu, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze.
(111) 317229
(220) 2018 07 02
(210) 487736
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 03
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA HYDRO OCH
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, olejki, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami ko-
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smetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki
do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy
i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, lecznicze
preparaty do rzęs, brwi, włosów, ust i paznokci.

(111) 317230
(220) 2018 07 02
(210) 487738
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 03
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA MARINE BOMB
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, olejki, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki
do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy
i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, lecznicze
preparaty do rzęs, brwi, włosów, ust i paznokci.
(111) 317231
(220) 2018 07 02
(210) 487740
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 03
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA ASIA FUSION
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, olejki, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki
do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy
i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, lecznicze
preparaty do rzęs, brwi, włosów, ust i paznokci.
(111) 317232
(220) 2018 07 02
(210) 487741
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 03
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA BLUE BOMB
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, olejki, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki
do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy
i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, lecznicze
preparaty do rzęs, brwi, włosów, ust i paznokci.
(111) 317233
(220) 2018 07 02
(210) 487750
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 03
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA HYDRO MAGIC
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, olejki, preparaty do pielęgnacji włosów,
rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia
zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki kolo-
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rowe, kosmetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty
i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki
do celów medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy
i żele do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, lecznicze
preparaty do rzęs, brwi, włosów, ust i paznokci.

(111) 317234
(220) 2018 07 03
(210) 487757
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 24
(732) FUNDACJA REJS ODKRYWCÓW, Warszawa, PL.
(540) REJS ODKRYWCÓW fundacja
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 15.07.07, 27.05.01, 29.01.04
(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, opracowywanie 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 dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi marketingowe w dziedzinie
podróży, usługi reklamowe ukierunkowane na promowanie działań zwiększających świadomość społeczeństwa w zakresie kwestii
i inicjatyw środowiskowych, usługi reklamowe w celu zwiększania
świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, 36 crowdfunding, inwestowanie funduszy na cele charytatyawne, organizacja
zbiórek, organizacja zbiórek charytatywnych, gromadzenie funduszy
na cele charytatywne za pomocą imprez rozrywkowych, przydzielanie stypendiów naukowych, sponsorowanie działalności sportowej,
sponsorowanie i patronat finansowy, zbieranie funduszy, usługi gromadzenia funduszy na cele charytatywne dla dzieci potrzebujących,
usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe, organizowanie
zbiórek charytatywnych [na rzecz osób trzecich], 39 organizowanie
rejsów, rezerwacja rejsów morskich, organizowanie podróży i rejsów,
organizowanie podróży, organizowanie podróży i wycieczek statkami, 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, usługi 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 zapewnianie transportu, 41 produkcja filmów w celach rozrywkowych,
produkcja filmów szkoleniowych, produkcja edukacyjnych nagrań
dźwiękowych i wideo, produkcja edukacyjnych programów telewizyjnych, produkcja imprez sportowych na potrzeby filmowe, produkcja imprez sportowych na potrzeby radiowe, produkcja imprez sportowych na potrzeby telewizji, produkcja nagrań audio i video oraz
produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, analizowanie wyników testów i danych edukacyjnych dla osób trzecich, budowanie
zespołu (edukacja), badania edukacyjne, doradztwo specjalistyczne
w zakresie edukacji, doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, doradztwo w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego, edukacja
i szkolenia związane z ochroną natury i środowiskiem, informacje
dotyczące edukacji sportowej, informacja o edukacji, edukacyjne
kursy z zakwaterowaniem, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy
szkoleniowe dla młodych ludzi przygotowujące do kariery zawodowej, kursy w zakresie rozwoju osobistego, kursy szkoleniowe
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z zakwaterowaniem, 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 prowadzenie zajęć, organizowanie i prowadzenie spotkań
w dziedzinie edukacji, organizowanie gier edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach edukacyjnych, organizowanie szkoleń
sportowych, organizowanie programów szkolenia młodzieży, organizowanie zajęć dydaktycznych, organizowanie wykładów edukacyjnych, organizowanie zjazdów w celach edukacyjnych, szkolenia
żeglarskie, szkolenie sportowe, trening umiejętności zawodowych,
trening rozwoju osobistego, trening osobisty [szkolenie], udzielanie
informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych
z edukacją i szkoleniami, udostępnianie obiektów i sprzętu na szkolenia dla młodych ludzi, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane
ze sportem, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z grami, usługi edukacyjne związane z rozwojem sprawności intelektualnej dzieci,
zapewnianie szkoleń online, usługi edukacyjne i instruktażowe, fotoreportaże, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych,
organizacja i przeprowadzanie 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 edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja regat jachtowych, organizacja wystaw co celów kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie
zawodów, organizowanie 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, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji edukacyjnych, organizowanie gier
i konkursów, organizowanie pokazów nurkowania, organizowanie
pokazów w celach edukacyjnych, organizowanie zawodów [edukacja lub rozrywka], przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], organizowanie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja filmów w celach edukacyjnych, 43 tymczasowe
zakwaterowanie, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy,
rezerwacja zakwaterowania na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, świadczenie
usług informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych
oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla
podróżnych, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie],
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, przygotowywanie żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, usługi charytatywne,
mianowicie zapewnianie tymczasowego zakwaterowania.

18 skóry zwierzęce, skóry surowe, skóra, galanteria skórzana, imitacje
skóry i wyroby z tych materiałów takie jak: kufry podróżne, kuferki,
plecaki, torby, torebki, walizki, portfele, portfele na karty wizytowe,
portmonetki, łańcuszki do portfeli nie z metali szlachetnych, dodatki i ozdoby ze skóry lub jej imitacji do wyrobów odzieżowych, parasole, pokrowce na parasole, 25 odzież damska, męska i dziecięca,
odzież z tkanin naturalnych i sztucznych, odzież skórzana, odzież
dżinsowa, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, bluzki damskie, bluzy dzianinowe, nakrycia głowy: berety, czapki, czapki z daszkiem i bez daszka, kapelusze, dresy, dzianina jako odzież, garnitury,
garsonki, getry, golfy, halki, kamizelki, kaptury do ubrań, kąpielówki,
konfekcja odzieżowa, kostiumy kąpielowe, koszule, koszulki, kurtki,
okrycia wełniane i futrzane z kapturem, palta, paski do odzieży, peleryny, pidżamy, płaszcze, pończochy, pulowery, rajstopy, rękawiczki,
skafandry, skarpety, spodenki, spodnie, spódnice, sukienki, swetry,
szale, szaliki, szlafroki, trykoty jako ubrania, t-shirty, żakiety, obuwie
damskie, męskie i dziecięce, obuwie sportowe, 35 usługi importowe
i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w hurtowniach,
sklepach, salonach oraz za pośrednictwem strony internetowej towarów takich jak: biżuteria, akcesoria jubilerskie, bielizna, odzież
damska, męska i dziecięca, nakrycia głowy, obuwie, wykończenia
ozdobne do bielizny i odzieży, skóry zwierzęce, skóry surowe, skóra,
imitacje skóry i wyroby z tych materiałów, dodatki i ozdoby ze skóry lub jej imitacji do wyrobów odzieżowych, tkaniny, tekstylia i wyroby włókiennicze, artykuły krawieckie, pasmanteryjne, parasole,
pokrowce na parasole, usługi w zakresie marketingu i prezentacji,
usługi reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, próbek
i wzorów wyrobów, usługi w zakresie organizacji pokazów, wystaw
i targów w celach handlowych i promocyjnych, pokazy towarów, pokazy mody, doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

(111) 317235
(220) 2018 07 03
(210) 487764
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 03
(732) MOLTON STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Janki, PL.
(540) MOLTON
(510), (511) 14 metale szlachetne, nieprzetworzone lub półprzetworzone, wyroby z metali szlachetnych i pokrywane nimi, biżuteria:
amulety, bransoletki, breloczki, broszki, kolie, łańcuszki, medaliony,
naszyjniki, nici ze złota, nici z metali szlachetnych, obrączki, ozdoby, perły, pierścionki, sygnety, szpilki, biżuteria komórkowa, biżuteria sztuczna, biżuteria ze szkła sztrasowego jako imitacje drogich
kamieni, bransoletki do zegarków, breloczki do kluczy ozdobne,
diamenty, emblematy z metali szlachetnych, kamienie szlachetne
i półszlachetne, kamienie syntetyczne jako biżuteria, kasetki na biżuterię jako szkatułki, klipsy, kolczyki, łańcuszki do zegarków, minerały oprawione metalami szlachetnymi, medale, monety, ozdoby
do kapeluszy z metali szlachetnych, ozdoby do obuwia z metali szlachetnych, ozdoby z bursztynu, ozdoby ze srebra, ozdoby z gagatu,
ozdoby z kości słoniowej, perły jako biżuteria, masa perłowa, perły
z ambroidu, platyna jako metal, pudełka z metali szlachetnych, stal
szlachetna w połączeniu ze skórą, kauczukiem, drewnem, emalią,
spinki do krawatów i mankietów, srebro nieprzetworzone lub kute,
stopy metali szlachetnych, szpilki do krawatów, szpilki ozdobne,
sztabki metali szlachetnych, złoto nieprzetworzone lub kute, akcesoria jubilerskie: rzemienie, plecionki, obroże, linki i gumki jubilerskie,

Kolor znaku: złoty
(531) 27.01.01, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 36 analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe,
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania giełdowe, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], 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 ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń od pożarów,
usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków, usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, usługi
ubezpieczeniowe, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość,
nieruchomości] .

(111) 317236
(220) 2018 07 03
(210) 487778
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 03
(732) STRATTON BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, PL.
(540) STRATTON BROKERS
(540)

(111) 317237
(220) 2018 07 04
(210) 487847
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 13
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE TOMASZ ŁYSOŃ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Sułkowice, PL.
(540) Apikand
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(510), (511) 31 preparaty na pokarm dla pszczół, substancje na pokarm dla pszczół, pokarm dla pszczół w postaci, syropu, ciasta i pasty.

(111) 317238
(220) 2018 07 05
(210) 487872
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 10
(732) OSTROWSKA IRENA POLSKIE EKO ZAGRODY, Kunki, PL.
(540) Polskie Eko Zagrody
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnoszary
(531) 09.01.10, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso świeże, mięso mrożone, mięso mielone, mięso
cielęce, wołowe, wieprzowe, mięso drobiowe i królicze, mięso z dziczyzny, ekstrakty mięsne, przetwory mięsne, podroby mięsne, wyroby drobiowe i z królika, wyroby wędliniarskie: bekony, boczki, kiełbasy, kabanosy, łopatka, metki, mielonki, parówki, pasztety na bazie
mięsa, pieczenie, salami, salcesony, schab, szynki, wędzonki, wyroby
blokowe, wyroby okazjonalne: zestawy mięsne na grilla, zestawy
wędlin układanych, konserwy mięsne, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa, gotowe dania na bazie mięsa, pasty, nadzienia i przekąski
mięsne, galaretki mięsne i mięsno-warzywne, sosy mięsne, owoce
i warzywa: gotowane, konserwowane, kwaszone, marynowane i suszone, mrożone owoce i warzywa, owoce i warzywa w puszkach,
grzyby: mrożone, suszone, konserwowane i marynowane, przeciery owocowe i warzywne, koncentraty owoców i warzyw, przetwory
z owoców i warzyw, dżemy, galaretki jadalne, kompoty, konfitury,
marmolady, sałatki owocowe i warzywne, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach, świeże owoce
i warzywa, świeże grzyby, zioła ogrodowe świeże, nasiona, rośliny
i kwiaty naturalne, cebulki, kłącza i nasiona roślin owocowych i warzyw, 35 usługi importowe i eksportowe, usługi pośrednictwa handlowego na rzecz firm krajowych i zagranicznych, usługi prowadzenia sprzedaży w sklepach i/lub hurtowniach oraz za pośrednictwem
strony internetowej towarów takich jak: mięso, wyroby mięsne, wyroby wędliniarskie, wyroby garmażeryjne, konserwy mięsne, gotowe
dania i potrawy na bazie mięsa, produkty rolne, ogrodnicze, leśne,
ziarna, owoce i warzywa, grzyby, przetwory z owoców i warzyw,
usługi marketingowe, usługi reklamowe i promocyjne, dystrybucja
materiałów reklamowych, próbek i wzorów wyrobów, organizacja
pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
doradztwo i pomoc w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
(111) 317239
(220) 2018 07 05
(210) 487880
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 03
(732) KOŁODZIEJCZYK JAN P.P.H. ANKA, Mszana Dolna, PL.
(540) PIEROŻKI Z MSZANY DOLNEJ ANKA domowa receptura
Pierogi ruskie ręcznie robione BEZ konserwantów
(540)

Kolor znaku: żółty, jasnożółty, brązowy, jasnobrązowy, biały
(531) 08.07.02, 02.03.11, 05.05.21, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, wyroby cukiernicze, słodycze, żywność na bazie mąki, kopytka, naleśniki, uszka, paszteciki,
ciasta, dania gotowe na bazie mąki, dania chłodzone na bazie mąki,
pierogi, pierogi z nadzieniem w postaci mrożonek, makarony, kluski,
potrawy na bazie mąki, krokiety, pierożki ravioli, mięso w cieście,
ozdoby jadalne do ciasta, ciasta mączne, ciasto na ciastka, pampuchy, pyzy, chińskie pierożki Jiaozi [pierogi], wareniki [pierogi z nadzieniem], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
Jiaozi (pierogi nadziewane), ciasto makaronowe nadziewane, osłonki
chlebowe nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie nadziewane
owocami, chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone produkty
z ciasta nadziewane mięsem, mrożone produkty z ciasta nadziewane owocami, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami,
baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), bułeczki gotowane
na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh), bułeczki
gotowane na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli, 35 usługi
sprzedaży, reklamy i promocji towarów: mąka i produkty zbożowe,
wyroby cukiernicze, słodycze, żywność na bazie mąki, kopytka, naleśniki, uszka, paszteciki, ciasta, dania gotowe na bazie mąki, dania
chłodzone na bazie mąki, pierogi, pierogi z nadzieniem w postaci
mrożonek, makarony, kluski, potrawy na bazie mąki, krokiety, pierożki ravioli, mięso w cieście, ozdoby jadalne do ciasta, ciasta mączne,
ciasto na ciastka, pampuchy, pyzy, chińskie pierożki Jiaozi [pierogi],
wareniki [pierogi z nadzieniem], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, ciasto makaronowe nadziewane, Jiaozi (pierogi nadziewane), osłonki chlebowe nadziewane owocami, wyroby
ciastkarskie nadziewane owocami, chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami,
mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone produkty
z ciasta nadziewane owocami, ciasta mrożone nadziewane mięsem
i warzywami, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), bułeczki
gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh),
bułeczki gotowane na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli,
usługi w zakresie organizacji i uruchamiania sieci gastronomicznych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni i sklepie
z pierogami i wyrobami kulinarnymi na bazie mąki z nadzieniem
i bez nadzienia gotowymi, częściowo gotowymi i mrożonymi, usługi
dystrybucji i kolportażu broszur reklamowych, usługi prowadzenia
interesów osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe podmiotów
zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu
kontrahentów.

(111) 317240
(220) 2018 07 05
(210) 487882
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 03
(732) KOŁODZIEJCZYK JAN P.P.H. ANKA, Mszana Dolna, PL.
(540) PIEROŻKI Z MSZANY DOLNEJ ANKA domowa receptura
Pierogi z jagodami ręcznie robione BEZ konserwantów
(540)

Kolor znaku: żółty, jasnożółty, pomarańczowy, brązowy, biały,
fioletowy
(531) 02.03.11, 05.05.21, 08.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, wyroby cukiernicze, słodycze, żywność na bazie mąki, kopytka, naleśniki, uszka, paszteciki,
ciasta, dania gotowe na bazie mąki, dania chłodzone na bazie mąki,
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pierogi, pierogi z nadzieniem w postaci mrożonek, makarony, kluski,
potrawy na bazie mąki, krokiety, pierożki ravioli, mięso w cieście,
ozdoby jadalne do ciasta, ciasta mączne, ciasto na ciastka, pampuchy, pyzy, chińskie pierożki jiaozi [pierogi], wareniki [pierogi z nadzieniem], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
jiaozi (pierogi nadziewane), ciasto makaronowe nadziewane, osłonki
chlebowe nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie nadziewane
owocami, chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone produkty
z ciasta nadziewane mięsem, mrożone produkty z ciasta nadziewane owocami, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami,
baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), bułeczki gotowane
na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh), bułeczki
gotowane na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli, 35 usługi
sprzedaży, reklamy i promocji towarów: mąka i produkty zbożowe,
wyroby cukiernicze, słodycze, żywność na bazie mąki, kopytka, naleśniki, uszka, paszteciki, ciasta, dania gotowe na bazie mąki, dania
chłodzone na bazie mąki, pierogi, pierogi z nadzieniem w postaci
mrożonek, makarony, kluski, potrawy na bazie mąki, krokiety, pierożki ravioli, mięso w cieście, ozdoby jadalne do ciasta, ciasta mączne,
ciasto na ciastka, pampuchy, pyzy, chińskie pierożki jiaozi [pierogi],
wareniki [pierogi z nadzieniem], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, ciasto makaronowe nadziewane, jiaozi (pierogi nadziewane), osłonki chlebowe nadziewane owocami, wyroby
ciastkarskie nadziewane owocami, chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami,
mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone produkty
z ciasta nadziewane owocami, ciasta mrożone nadziewane mięsem
i warzywami, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), bułeczki
gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh),
bułeczki gotowane na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli,
usługi w zakresie organizacji i uruchamiania sieci gastronomicznych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni i sklepie
z pierogami i wyrobami kulinarnymi na bazie mąki z nadzieniem
i bez nadzienia gotowymi, częściowo gotowymi i mrożonymi, usługi
dystrybucji i kolportażu broszur reklamowych, usługi prowadzenia
interesów osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe podmiotów
zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu
kontrahentów.

(111) 317241
(220) 2018 07 05
(210) 487883
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 03
(732) KOŁODZIEJCZYK JAN P.P.H. ANKA, Mszana Dolna, PL.
(540) PIEROŻKI Z MSZANY DOLNEJ ANKA domowa receptura
Pierogi z serem ręcznie robione BEZ konserwantów
(540)

Kolor znaku: żółty, jasnożółty, pomarańczowy, brązowy, biały
(531) 02.03.11, 05.05.21, 08.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, wyroby cukiernicze, słodycze, żywność na bazie mąki, kopytka, naleśniki, uszka, paszteciki,
ciasta, dania gotowe na bazie mąki, dania chłodzone na bazie mąki,
pierogi, pierogi z nadzieniem w postaci mrożonek, makarony, kluski,
potrawy na bazie mąki, krokiety, pierożki ravioli, mięso w cieście,
ozdoby jadalne do ciasta, ciasta mączne, ciasto na ciastka, pampuchy, pyzy, chińskie pierożki jiaozi [pierogi], wareniki [pierogi z nadzie-
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niem], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
jiaozi (pierogi nadziewane), ciasto makaronowe nadziewane, osłonki
chlebowe nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie nadziewane
owocami, chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone produkty
z ciasta nadziewane mięsem, mrożone produkty z ciasta nadziewane owocami, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami,
baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), bułeczki gotowane
na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh), bułeczki
gotowane na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli, 35 usługi
sprzedaży, reklamy i promocji towarów: mąka i produkty zbożowe,
wyroby cukiernicze, słodycze, żywność na bazie mąki, kopytka, naleśniki, uszka, paszteciki, ciasta, dania gotowe na bazie mąki, dania
chłodzone na bazie mąki, pierogi, pierogi z nadzieniem w postaci
mrożonek, makarony, kluski, potrawy na bazie mąki, krokiety, pierożki ravioli, mięso w cieście, ozdoby jadalne do ciasta, ciasta mączne,
ciasto na ciastka, pampuchy, pyzy, chińskie pierożki jiaozi [pierogi],
wareniki [pierogi z nadzieniem], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, ciasto makaronowe nadziewane, jiaozi (pierogi nadziewane), osłonki chlebowe nadziewane owocami, wyroby
ciastkarskie nadziewane owocami, chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami,
mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone produkty
z ciasta nadziewane owocami, ciasta mrożone nadziewane mięsem
i warzywami, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), bułeczki
gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh),
bułeczki gotowane na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli,
usługi w zakresie organizacji i uruchamiania sieci gastronomicznych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni i sklepie
z pierogami i wyrobami kulinarnymi na bazie mąki z nadzieniem
i bez nadzienia gotowymi, częściowo gotowymi i mrożonymi, usługi
dystrybucji i kolportażu broszur reklamowych, usługi prowadzenia
interesów osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe podmiotów
zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu
kontrahentów.

(111) 317242
(220) 2018 07 05
(210) 487884
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 03
(732) KOŁODZIEJCZYK JAN P.P.H. ANKA, Mszana Dolna, PL.
(540) PIEROŻKI Z MSZANY DOLNEJ ANKA domowa receptura Uszka
z grzybami ręcznie robione BEZ konserwantów
(540)

Kolor znaku: żółty, jasnożółty, pomarańczowy, brązowy, biały
(531) 02.03.11, 05.05.21, 08.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, wyroby cukiernicze, słodycze, żywność na bazie mąki, kopytka, naleśniki, uszka, paszteciki,
ciasta, dania gotowe na bazie mąki, dania chłodzone na bazie mąki,
pierogi, pierogi z nadzieniem w postaci mrożonek, makarony, kluski,
potrawy na bazie mąki, krokiety, pierożki ravioli, mięso w cieście,
ozdoby jadalne do ciasta, ciasta mączne, ciasto na ciastka, pampuchy, pyzy, chińskie pierożki Jiaozi [pierogi], wareniki [pierogi z nadzieniem], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
Jiaozi (pierogi nadziewane), ciasto makaronowe nadziewane, osłonki
chlebowe nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie nadziewane
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owocami, chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone produkty
z ciasta nadziewane mięsem, mrożone produkty z ciasta nadziewane owocami, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami,
baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), bułeczki gotowane
na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh), bułeczki
gotowane na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli, 35 usługi
sprzedaży, reklamy i promocji towarów: mąka i produkty zbożowe,
wyroby cukiernicze, słodycze, żywność na bazie mąki, kopytka, naleśniki, uszka, paszteciki, ciasta, dania gotowe na bazie mąki, dania
chłodzone na bazie mąki, pierogi, pierogi z nadzieniem w postaci
mrożonek, makarony, kluski, potrawy na bazie mąki, krokiety, pierożki ravioli, mięso w cieście, ozdoby jadalne do ciasta, ciasta mączne,
ciasto na ciastka, pampuchy, pyzy, chińskie pierożki Jiaozi [pierogi],
wareniki [pierogi z nadzieniem], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, ciasto makaronowe nadziewane, Jiaozi (pierogi nadziewane), osłonki chlebowe nadziewane owocami, wyroby
ciastkarskie nadziewane owocami, chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami,
mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone produkty
z ciasta nadziewane owocami, ciasta mrożone nadziewane mięsem
i warzywami, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), bułeczki
gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh),
bułeczki gotowane na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli,
usługi w zakresie organizacji i uruchamiania sieci gastronomicznych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni i sklepie
z pierogami i wyrobami kulinarnymi na bazie mąki z nadzieniem
i bez nadzienia gotowymi, częściowo gotowymi i mrożonymi, usługi
dystrybucji i kolportażu broszur reklamowych, usługi prowadzenia
interesów osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe podmiotów
zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu
kontrahentów.

(111) 317243
(220) 2018 07 11
(210) 488104
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 03
(732) Faber-Castell Aktiengesellschaft, Stein, DE.
(540) APOLLO
(510), (511) 16 materiały piśmienne, materiały i instrumenty do malowania i rysowania, pióra i długopisy, ołówki, kredki, ołówki węglowe, ołówki mechaniczne, grafity do ołówków mechanicznych, długopisy żelowe, wkłady do długopisów żelowych, ołówki grafitowe,
długopisy kulkowe, wkłady do długopisów i piór kulkowych, pióra
kulkowe, temperówki, urządzenia do ostrzenia ołówków, produkty
do ścierania, gumki.
(111) 317244
(220) 2018 07 10
(210) 488018
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 24
(732) EUROPART POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń, PL.
(540) KLARPARTS
(540)

Kolor znaku: granatowy, czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 7 chłodnice do silników, cylindry do silników, elektryczne urządzenia do spawania, kompresory tłokowe, filtry [części maszyn lub silników], filtry do oczyszczania chłodzącego powietrza
do silników, głowice cylindrów do silników, kable sterownicze do maszyn i silników, korbowody do maszyn motorów i silników, łożyska,
łożyska [części maszyn], łożyska kulkowe, łożyska z automatycznym
smarowaniem, młotki [części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, paski klinowe do silników, pasy do prądnic,
pasy do silników, podnośniki [urządzenia], pompy [części maszyn
lub silników], pompy powietrzne [instalacje w warsztatach samochodowych], prasy [maszyny do celów przemysłowych], rozruszniki
silników, tłoki do silników, turbosprężarki, wentylatory do silników,
wiertarki, wiertarki ręczne elektryczne, wtryskiwacze paliwa do silników, zawory [części maszyn lub silników], zbiorniki wyrównawcze
[części maszyn], 9 czujniki, 11 reflektory do pojazdów, reflektory sa-
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mochodowe, światła do pojazdów, 12 błotniki, drzwi do pojazdów,
hamulce do pojazdów, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, klipsy przystosowane do mocowania
części samochodowych do nadwozi, koła do pojazdów lądowych,
kołpaki, korki do zbiorników paliwa w pojazdach, łańcuchy przeciwpoślizgowe, lusterka boczne do pojazdów, lusterka wsteczne, maski
do pojazdów, maski silników do pojazdów, mechanizmy napędowe
do pojazdów lądowych, nadwozia pojazdów, nakrętki do szpilek
piast w kotach pojazdów, obręcze do piast kot, obręcze kół pojazdów, okładziny hamulcowe do pojazdów, opony do pojazdów, osłony przeciwsłoneczne do samochodów, osie pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, piasty kół pojazdów, pokrowce
na kola zapasowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, resory sprężyny
amortyzujące samochodowe, resory [sprężyny] zawieszenia pojazdów, samochody (amortyzatory do-), siedzenia do pojazdów, skrzynie biegów do pojazdów lądowych, stopnie nadwozia do pojazdów,
sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, szczęki hamulcowe do pojazdów, szyby do pojazdów, szyby przednie pojazdów, tapicerka
do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, turbiny do pojazdów
lądowych, zderzaki samochodowe, zderzaki do pojazdów, złącza
do przyczep do pojazdów, wycieraczki do przednich szyb, wózki
warsztatowe i narzędziowe, zestawy naprawcze zacisków hamulcowych, 35 fakturowanie, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej z branży motoryzacyjnej.

(111) 317245
(220) 2018 07 05
(210) 487881
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 03
(732) KOŁODZIEJCZYK JAN P.P.H. ANKA, Mszana Dolna, PL.
(540) PIEROŻKI Z MSZANY DOLNEJ ANKA domowa receptura
Pierogi z truskawkami ręcznie robione BEZ konserwantów
(540)

Kolor znaku: żółty, jasnożółty, pomarańczowy, brązowy, biały,
czerwony
(531) 02.03.11, 05.05.21, 08.07.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 mąka i produkty zbożowe, wyroby cukiernicze, słodycze, żywność na bazie mąki, kopytka, naleśniki, uszka, paszteciki,
ciasta, dania gotowe na bazie mąki, dania chłodzone na bazie mąki,
pierogi, pierogi z nadzieniem w postaci mrożonek, makarony, kluski,
potrawy na bazie mąki, krokiety, pierożki ravioli, mięso w cieście,
ozdoby jadalne do ciasta, ciasta mączne, ciasto na ciastka, pampuchy, pyzy, chińskie pierożki jiaozi [pierogi], wareniki [pierogi z nadzieniem], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
jiaozi (pierogi nadziewane), ciasto makaronowe nadziewane, osłonki
chlebowe nadziewane owocami, wyroby ciastkarskie nadziewane
owocami, chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami, mrożone produkty
z ciasta nadziewane mięsem, mrożone produkty z ciasta nadziewane owocami, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami,
baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), bułeczki gotowane
na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh), bułeczki
gotowane na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli, 35 usługi
sprzedaży, reklamy i promocji towarów: mąka i produkty zbożowe,
wyroby cukiernicze, słodycze, żywność na bazie mąki, kopytka, na-
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leśniki, uszka, paszteciki, ciasta, dania gotowe na bazie mąki, dania
chłodzone na bazie mąki, pierogi, pierogi z nadzieniem w postaci
mrożonek, makarony, kluski, potrawy na bazie mąki, krokiety, pierożki ravioli, mięso w cieście, ozdoby jadalne do ciasta, ciasta mączne,
ciasto na ciastka, pampuchy, pyzy, chińskie pierożki jiaozi [pierogi],
wareniki [pierogi z nadzieniem], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], porcje rozwałkowanego ciasta na pierogi, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, ciasto makaronowe nadziewane, jiaozi (pierogi nadziewane), osłonki chlebowe nadziewane owocami, wyroby
ciastkarskie nadziewane owocami, chińskie pierożki nadziewane (gyoza, gotowane), mrożone produkty z ciasta nadziewane warzywami,
mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, mrożone produkty
z ciasta nadziewane owocami, ciasta mrożone nadziewane mięsem
i warzywami, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), bułeczki
gotowane na parze nadziewane mięsem mielonym (niku-manjuh),
bułeczki gotowane na parze nadziewane pastą z czerwonej fasoli,
usługi w zakresie organizacji i uruchamiania sieci gastronomicznych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni i sklepie
z pierogami i wyrobami kulinarnymi na bazie mąki z nadzieniem
i bez nadzienia gotowymi, częściowo gotowymi i mrożonymi, usługi
dystrybucji i kolportażu broszur reklamowych, usługi prowadzenia
interesów osób trzecich, przedstawicielstwo handlowe podmiotów
zagranicznych, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu
kontrahentów.

(111) 317246
(220) 2018 07 11
(210) 488126
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 10
(732) EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) express CAR RENTAL
(540)

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 18.01.09,
26.05.01, 26.05.06, 26.05.08, 26.05.09, 26.01.01
(510), (511) 39 wypożyczanie i wynajem pojazdów.
(111) 317247
(220) 2018 07 13
(210) 488146
(151) 2019 01 15
(441) 2018 08 13
(732) LEVEL HARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FITAJ
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania, aplikacje mobilne, platforma
oprogramowania umożliwiająca udostępnianie informacji, interakcje pomiędzy użytkownikami i prowadzenie transakcji oraz rezerwację obiektów pod wynajem, interfejsy komputerowe, dane zapisane
elektronicznie, 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz
danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych,
usługi administracyjne związane z tworzeniem i prowadzeniem baz
danych zawierających informacje o obiektach pod wynajem, udostępnianie informacji o osobach trzecich za pośrednictwem portalu
internetowego, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców usług, udostępnianie strony internetowej obejmującej oceny, recenzje i rekomendacje w celach handlowych, zamieszczane przez użytkowników, udostępnianie strony internetowej obejmującej oceny, recenzje i rekomendacje dotyczące obiektów pod
wynajem w celach handlowych, zamieszczane przez użytkowników,
udostępnianie katalogu firm online, udostępnianie katalogów biznesowych online prezentujących obiekty pod wynajem, usługi doradztwa dla właścicieli obiektów pod wynajem, mianowicie pomoc
właścicielom w lepszym prezentowaniu i reklamowaniu ich obiektów online w celu maksymalizacji zainteresowania, zestawienia statystyczne, doradztwo i konsulting w zakresie wymienionych usług,
wymienione usługi świadczone również w sposób elektroniczny,
41 udostępnianie obiektów i sprzętu sportowych lub innych obiektów rekreacyjno-użytkowych, publikowanie elektroniczne on-line
nie do pobrania, informacja o rekreacji, 42 tworzenie stron internetowych, administrowanie stronami internetowymi, udostępnianie platformy do elektronicznego (w tym online) zarządzania posiadanymi
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obiektami pod wynajem, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, usługi komputerowe w postaci stron internetowych
zawierających informacje zdefiniowane lub określone przez użytkowników.

(111) 317248
(220) 2018 07 12
(210) 488151
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) SEVI KEBAB
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, ciemnoszary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.12, 05.05.20
(510), (511) 35 usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, doradztwo biznesowe w zakresie
prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, usługi świadczone lub związane z obsługą i franczyzą restauracji i innych przedsiębiorstw lub punktów obsługi związanych z dostarczaniem żywności i napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
45 licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako usługi prawne.
(111) 317249
(220) 2018 07 12
(210) 488152
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) WROCŁAWSKA AKADEMIA KULINARNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) SEVI KEBAB
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, czerwony, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.01.12, 05.05.20
(510), (511) 35 usługi świadczone przez franczyzodawcę, mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, doradztwo biznesowe w zakresie
prowadzenia restauracji w oparciu o umowę franczyzy, usługi świadczone lub związane z obsługą i franczyzą restauracji i innych przedsiębiorstw lub punktów obsługi związanych z dostarczaniem żywności i napojów, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
45 licencjonowanie koncepcji franczyzowych, jako usługi prawne.
(111) 317250
(220) 2018 07 12
(210) 488156
(151) 2019 01 14
(441) 2018 08 13
(732) JR FOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) SURFER
(510), (511) 29 zupy z makaronem, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, zupy, sałatki warzywne, mięso i wędliny, ryby, drób, jaja, mleko,
mleczne produkty, kefir [napój mleczny], jogurt, buliony, nabiał i substytuty nabiału, gotowane owoce morza, hamburgery, sałatki owocowe, zapiekanki [żywność], frytki, desery owocowe, desery mleczne, 35 zarządzanie biznesowe restauracjami, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia
restauracji, wsparcie w dziedzinie 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 zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w komercjalizacji produktu w ramach
kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane
z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, wsparcie w dziedzinie za-
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rządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę,
usługi świadczone przez franczyzodawcę, 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, dokonywanie 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, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary.

(111) 317251
(220) 2018 07 13
(210) 488178
(151) 2019 01 15
(441) 2018 08 13
(732) MTB-GROUP TOMASZ BARGIEL, SZYMON SZYMONIAK,
MICHAŁ MALINA SPÓŁKA JAWNA, Myślenice, PL.
(540) MTB GROUP sports equipment
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.01.08, 02.01.23
(510), (511) 6 przenośne konstrukcje z metalu, metalowe elementy
usztywniające konstrukcję, 28 sprzęt sportowy, sprzęt do treningów
sportowych.
(111) 317252
(220) 2018 07 13
(210) 488179
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielona Góra, PL.
(540) milcoin
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, arkusze informacyjne lub wyników, banery wystawowe wykonane z kartonu lub papieru, bilety także wstępu, biuletyny także drukowane, informacyjne,
w dziedzinie gier, bloczki do zapisywania wyników, bony także towarowe, upominkowe, wartościowe, broszury także dotyczące gier,
drukowane, z programem, czasopisma: branżowe, periodyki, z plakatami, dekoracje z papieru, flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety także na imprezy, drukowane
emblematy, drukowane foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe, drukowane rozkłady, emblematy papierowe,
etykiety nie z materiału tekstylnego, przylepne z papieru, z papieru, z kartonu, formularze: czyste, blankiety, druki, instrukcje do gier
komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko,
spotkań, ścienne, agendy, karty, drukowane, informacyjne, rejestracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe, książeczki
kuponowe, książki: z dziedziny gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane, z zakładami, kwestionariusze
drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe także drukowane, naklejki, nalepki, notatniki, notesy, ołówki, papier, periodyki jako
czasopisma także drukowane, pióra i długopisy, plakaty reklamowe,
programy drukowane, programy imprez, prospekty, publikacje drukowane, rysunki, szyldy z papieru lub z kartonu także reklamowe,
ulotki, zakładki do książek lub stron, 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, fakturowanie, gromadzenie danych, gromadzenie i systematyzacja informacji wykorzystywanych
w transmisjach elektronicznych, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja handlowa, organizowanie i prowadzenie aukcji także internetowych, organizowanie
programów lojalnościowych do celów handlowych, promocyjnych
lub reklamowych, organizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych dla klientów, organizowanie, prowadzenie
i nadzorowanie sprzedaży i promocyjnych programów motywacyjnych, prezentacje towarów i usług, prezentowanie produktów
i towarów mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie
materiałów reklamowych, promocja sprzedaży także dla osób trze-
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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 promocyjnych także
w Internecie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie reklam także dla osób trzecich, rozpowszechnianie
reklam dla osób trzecich za pomocą sieci komunikacyjnej online
w Internecie, sprzedaż detaliczna lub hurtowa w sieci detalicznej
i hurtowej stacjonarnej oraz on-line towarów jak: afisze, plakaty
z papieru lub kartonu, arkusze informacyjne oraz wyników, banery
wystawowe wykonane z kartonu lub papieru, bilety także wstępu,
biuletyny także drukowane, informacyjne, w dziedzinie gier, bloczki
do zapisywania wyników, bony także towarowe, upominkowe, wartościowe, broszury także dotyczące gier, drukowane, z programem,
czasopisma: branżowe, periodyki, z plakatami, dekoracje z papieru,
flagi, drukowane ankiety, drukowane arkusze informacyjne, drukowane bilety także na imprezy, drukowane emblematy, drukowane
foldery informacyjne, drukowane kartonowe tablice reklamowe,
drukowane rozkłady, emblematy papierowe, etykiety nie z materiału
tekstylnego, przylepne z papieru, z papieru, z kartonu, formularze:
czyste, blankiety, druki, instrukcje do gier komputerowych, kalendarze: drukowane, kieszonkowe, na biurko, spotkań, ścienne, agendy,
karty: drukowane, informacyjne, rejestracyjne, wyników, kołonotatniki, komunikaty prasowe, książeczki kuponowe, książki, z dziedziny
gier i grania, z regulaminami, z zasadami gier, kupony także drukowane, z zakładami, kwestionariusze drukowane, materiały szkoleniowe i instruktażowe także drukowane, naklejki, nalepki, notatniki,
notesy, ołówki, papier, periodyki jako czasopisma także drukowane,
pióra i długopisy, plakaty reklamowe, programy drukowane, programy imprez, prospekty, publikacje drukowane, rysunki, szyldy
z papieru lub z kartonu także reklamowe, ulotki, zakładki do książek lub stron, tworzenie tekstów reklamowych, usługi aukcji i aukcji
odwrotnych, usługi aukcji online dla osób trzecich, usługi aukcyjne
online za pośrednictwem Internetu, usługi aukcyjne świadczone
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z grami, usługi w zakresie programów lojalnościowych, usługi w zakresie zamówień online, usługi wynajmu
automatów do sprzedaży, zarządzanie programami lojalności klientów i programami motywacyjnymi, zarządzanie programami lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi także wykorzystującymi znaczki handlowe, zarządzanie programami motywacyjnymi
na rzecz sprzedaży i promocji, 41 administrowanie loteriami na rzecz
osób trzecich, bukmacherstwo również przyjmowanie zakładów
na wyścigi konne, centra rozrywki, chronometraż imprez sportowych, dostarczanie informacji na temat aktywności sportowych,
edukacja, rozrywka i sport, gry losowe, gry oferowane on-line w sieci
informatycznej również nie do pobrania, hazard, informacje online
z dziedziny rozrywki z zakresu gier komputerowych, organizacja gier,
organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja
i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja zawodów
w grach elektronicznych, organizowanie i prowadzenie gier i loterii,
organizowanie turniejów także rekreacyjnych i sportowych, produkcja studiów filmowych, prowadzenie gier losowych dla wielu graczy, prowadzenie loterii, prowadzenie loterii na rzecz osób trzecich,
publikacja broszur, publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, rozrywka interaktywna online, salony gier automatycznych, udostępnianie gier za pośrednictwem systemów komputerowych, udostępnianie interaktywnych gier komputerowych online,
udostępnianie kasyn na cele gier hazardowych, usługi gier, usługi
gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, usługi hazardowe on-line, usługi loterii, usługi organizowania zakładów, usługi rozrywkowe udostępniane dzięki strumieniom online, usługi salonów gier wirtualnej rzeczywistości, usługi salonów z grami w i deo, usługi świadczone przez kasyna, usługi
w zakresie gier do celów rozrywkowych, usługi w zakresie gier elektronicznych dostarczanych z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie gier elektronicznych i konkursów świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie
gier elektronicznych świadczone za pośrednictwem Internetu także
w światowej sieci komunikacyjnej, usługi w zakresie gier świadczone
za pomocą środków łącznościowych przez terminale komputerowe
lub telefon komórkowy, usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej, usługi w zakresie
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rozrywki w postaci gier wideo, usługi wynajmu automatów do gier
do salonów gier, usługi związane z kasynami, grami na pieniądze
i grami łiazardowymi, wynajem maszyn i urządzeń do gier, wynajem
sprzętu do gier także gier video, wynajem urządzeń do gier, wynajmowanie maszyn rozrywkowych, wypożyczanie automatów do gry,
wypożyczanie gier wideo, wypożyczanie maszyn do gier wideo, svypożyczanie sprzętu do gier elektronicznych, zakłady, zapewnianie
dostępu do gier wideo on-line.

(111) 317253
(220) 2018 07 13
(210) 488187
(151) 2019 01 14
(441) 2018 08 20
(732) SOLGAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jasło, PL.
(540) SolGam Rok założenia 1990 Sp. z o.o.
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 7 maszyny i urządzenia do obróbki i przetwórstwa wykorzystywane w przetwórstwie tworzyw sztucznych, w szczególności formy wtryskowe, piły, kalibratory do wytłaczania tworzyw
sztucznych, perforatory, suszarki przemysłowe, głowice wiertarskie,
jako części maszyn, przeciągarki do metalu, maszyny drukarskie i kalandry, pompy, kompresory i wentylatory, roboty przemysłowe, urządzenia do przenoszenia i transportu, w szczególności nawijarki mechaniczne, maszyny, narzędzia i urządzenia do mocowania i łączenia,
40 budowanie maszyn na zamówienie.
(111) 317254
(220) 2018 06 19
(210) 487279
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) AMTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sosnowiec, PL.
(540) MOJE AUTO
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 25.07.01, 25.07.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 płyn do chłodnic wszystkich typów silników, zestawy składników chemicznych do reperacji opon, koła zapasowe
w sprayu, silikon do uszczelek, 3 produkty chemii samochodowej
w tym : środki do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, szampony,
pasty woskujące, płyny do spryskiwaczy, pianka do czyszczenia
szyb, preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia szyb,
preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia tapicerki,
preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia deski rozdzielczej, preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia
kokpitu, preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia
opon, preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia zderzaków, preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia felg,
preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia silników, preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia skóry, preparaty
do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczenia uszczelek, kosmetyki
do pielęgnacji pojazdów, zestawy kosmetyków do pielęgnacji pojazdów, pasty polerskie, pasty konserwujące, pasty nabłyszczające,
pasty lekkościerne, preparaty do klimatyzacji samochodowej, woski, silikon do uszczelek, preparaty wykorzystywane w eksploatacji
myjni samochodowych takie jak: szampony samochodowe, aktywna
piana, preparaty do mycia plandek, uniwersalne środki czyszczące,
woski stosowane na mokro, preparaty chemiczne do konserwacji
i czyszczenia silników, zderzaków, opon, chemia samochodowa :
środki do konserwacji, czyszczenia, polerowania i pielegnacji samochodów, szampony samochodowe, środki nabłyszczajace, pasty
woskujace, płyny do spryskiwaczy, pianki do czyszczenia szyb, preparaty do czyszczenia tapicerki, kokpitu, i deski rozdzielczej, pasty
woskowe do karoserii samochodowych, woski płynne i twarde, pasty
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regeneracyjne do karoserii samochodowych, preparaty do czyszczenia, pielegnacji i zabezpieczania opon, felg i zderzaków, preparaty
do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczania hamulców i silników,
preparaty do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczania uszczelek,
środki do czyszczenia i konserwacji zaworów, gaźników i innych
elementów pojazdów mechanicznych, kosmetyki samochodowe,
preparaty do renowacji do renowacji lakieru, pasty polerskie, pasty
nabłyszczające, pasty konserwujące, preparaty do klimatyzacji, preparaty chemiczne do konserwacji i czyszczenia silników, zderzaków,
opon, środki do czyszczenia i pielęgnacji samochodów, szampony,
pasty woskujące, płyny do spryskiwaczy, pianka do czyszczenia
szyb, preparaty do czyszczenia tapicerki, deski rozdzielczej, opon
i zderzaków,, 4 dodatki niechemiczne do paliw silnikowych, uszlachetniacze do olejów silnikowych, oleje silnikowe, smary, paliwo silnikowe, oleje zwilżające, 8 skrobaczki do szyb, 12 elementy i części
do pojazdów oraz ich dodatkowe wyposażenie: części do nadwozi
i podwozi pojazdów mechanicznych, części karoserii do pojazdów
mechaniczntch, części konstrukcyjne do pojazdów mechanicznych,
fartuchy do naczep, maty bagażnikowe, podłokietniki, organizery
samochodowe, półki oraz pojemniki pod półki, pojemniki na bagaż,
bagażniki samochodowe, światła sygnalizacyjne do pojazdów, urządzenia do sygnałów dźwiękowych, wycieraczki do szyb i ich części
składowe takie jak pióra, łączniki, systemy mocowania piór, łańcuchy
do samochodów, osłony na szyby pojazdów,, 21 ścierki do czyszczenia, ściereczki impregnowane detergentem do czyszczenia, ściereczki do wycierania kurzu, 27 dywaniki samochodowe.

(111) 317255
(220) 2018 06 20
(210) 487328
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 20
(732) PIOTROWSKA KAROLINA ESTETICA, Poznań, PL.
(540) AKTYWNI RAZEM
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 zajęcia sportowe i kulturalne, zajęcia sportowe i rekreacyjne, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie
rozrywki sportowej, usługi w zakresie instruktażu sportowego, usługi
w zakresie informacji sportowej, usługi sportowe i w zakresie fitness,
usługi trenerów personalnych, szkolenia sportowe, zajęcia sportowe,
obozy sportowe, organizowanie obozów sportowych, organizowanie zawodów sportowych, organizowanie eventów sportowych.
(111) 317256
(220) 2018 06 20
(210) 487352
(151) 2019 01 14
(441) 2018 08 20
(732) PISKORSKA EWA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,
Kołodziejewo, PL.
(540) Polskie Manufaktury
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, szary
(531) 26.04.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 agencje reklamowe, audyt działalności gospodarczej,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania biznesowe,
badania w zakresie biznesu, publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo
specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej, informacje
o działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, ekspertyzy w dziedzinie
wydolności przedsiębiorstw, bazy danych, gromadzenie i gromadzenie informacji o działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach,
udostępnianie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz z innych organów rejestrujących
przedsiębiorców, systematyzacja danych w komputerowych bazach
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danych, kompleksowe zarządzanie plikami, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, opinie, sondaże,
agencje public relations, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
uaktualnianie materiału reklamowego, wynajmowanie nośników
reklamowych, kreowanie wizerunku, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych.

(111) 317257
(220) 2018 07 13
(210) 488188
(151) 2019 01 14
(441) 2018 08 20
(732) KANCELARIA RADCOWSKO ADWOKACKA LEGE MEDICINAE
GRABOWSKI I CNOTA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Chorzów, PL.
(540) LEGE MEDICINAE
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.05.01, 29.01.12
(510), (511) 45 usługi prawne.
(111) 317258
(220) 2018 07 13
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 27
(732) DMOWSKI ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) Radość Med
(540)

(210) 488189

Kolor znaku: morski, szary
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, zajęcia
sportowe, szkolenia sportowe, usługi sportowe, zajęcia sportowe
i rekreacyjne, usługi sportowe i kulturalne, informacje dotyczące
edukacji sportowej, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi
w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie informacji sportowej, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, udostępnianie obiektów
i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu
do rekreacji sportowej, pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe
[country club] wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, 43 wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, zapewnianie zaplecza mieszkalnego w ramach opieki
społecznej [tymczasowe zakwaterowanie], tymczasowe zakwaterowanie, zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez rancza dla
turystów, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, organizowanie zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego
za pośrednictwem Internetu, udostępnianie informacji o usługach
tymczasowego zakwaterowania, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, usługi
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi rezerwacji pokojów,
usługi w zakresie wynajmu pokojów, wynajmowanie pokoi, żłobki,
ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach,
bary, kontraktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie
posiłków w hotelach, stołówki, snack-bary, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości, usługi barów i restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi restauracji
hotelowych, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
44 usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi w zakresie zorganizowanej
opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej
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[medyczne], usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki
nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo w zakresie
diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania,
doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, hospicja, informacje dotyczące masażu, masaż, monitorowanie pacjentów, opieka medyczna
i zdrowotna, opieka pielęgniarska (medyczna-), opieka zdrowotna
w zakresie terapii relaksacyjnej, opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji fizycznej, organizowanie zakwaterowania
w domach dla rekonwalescentów, organizowanie zakwaterowania
w domach spokojnej starości, organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, ośrodki zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie
zdrowia, rehabilitacja fizyczna, sanatoria, świadczenie usług przez
domy opieki nad starszymi ludźmi, świadczenie usług w zakresie
opieki zdrowotnej, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej
w domach, usługi domów opieki, usługi domowej opieki zdrowotnej,
usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi pielęgniarskiej
pomocy domowej, usługi szpitalnych domów opieki.

(111) 317259
(220) 2018 07 13
(210) 488191
(151) 2019 01 14
(441) 2018 08 20
(732) DMOWSKI ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) Radość Med
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, zajęcia
sportowe, szkolenia sportowe, usługi sportowe, zajęcia sportowe
i rekreacyjne, usługi sportowe i kulturalne, informacje dotyczące
edukacji sportowej, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi
w zakresie rozrywki sportowej, usługi w zakresie informacji sportowej, usługi sportowe i w zakresie fitnessu, udostępnianie obiektów
i sprzętu na imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu
do rekreacji sportowej, pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe
[country club] wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, 43 wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach wakacyjnych, zapewnianie zaplecza mieszkalnego w ramach opieki
społecznej [tymczasowe zakwaterowanie], tymczasowe zakwaterowanie, zakwaterowanie tymczasowe świadczone przez rancza dla
turystów, organizowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, organizowanie zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego
za pośrednictwem Internetu, udostępnianie informacji o usługach
tymczasowego zakwaterowania, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, usługi
obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi rezerwacji pokojów,
usługi w zakresie wynajmu pokojów, wynajmowanie pokoi, żłobki,
ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób starszych, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach,
bary, kontraktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, organizowanie
posiłków w hotelach, stołówki, snack-bary, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, przygotowywanie posiłków,
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości, usługi barów i restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi restauracji
hotelowych, usługi w zakresie gotowania posiłków, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos,
44 usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi informacyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi w zakresie zorganizowanej
opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej
[medyczne], usługi informacyjne w zakresie opieki medycznej, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo dotyczące opieki
nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo w zakresie
diety i odżywiania się, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania,
doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, hospicja, informacje dotyczące masażu, masaż, monitorowanie pacjentów, opieka medyczna
i zdrowotna, opieka pielęgniarska (medyczna-), opieka zdrowotna
w zakresie terapii relaksacyjnej, opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji fizycznej, organizowanie zakwaterowania
w domach dla rekonwalescentów, organizowanie zakwaterowania
w domach spokojnej starości, organizowanie zakwaterowania w sanatoriach, ośrodki zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie
zdrowia, rehabilitacja fizyczna, sanatoria, świadczenie usług przez
domy opieki nad starszymi ludźmi, świadczenie usług w zakresie
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opieki zdrowotnej, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej
w domach, usługi domów opieki, usługi domowej opieki zdrowotnej,
usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi pielęgniarskiej
pomocy domowej, usługi szpitalnych domów opieki.

(111) 317260
(220) 2018 07 13
(210) 488196
(151) 2019 01 14
(441) 2018 08 20
(732) KRZYSZTOF MAGDIJ ECOFLORES, Nowy Targ, PL.
(540) bez efektu rosy
(510), (511) 3 mydła, mydła karbolowe, mydła nielecznicze, mydło alkaliczne, mydło perfumowane, mydła perfumowane, perfumowane
mydła, mydła toaletowe, mydło pielęgnacyjne, mydło przemysłowe,
mydła kosmetyczne, mydła granulowane, roztwory mydła, przeciwpotowe mydła, mydło migdałowe, mydło dezodoryzujące, mydło
aloesowe, mydło [detergent], mydło pod prysznic, mydła w płynie,
mydło do kąpieli, nielecznicze mydła toaletowe, mydła do rąk, mydła
w kremie, mydła w żelu, mydła i żele, mydła do prania, mydło do golenia, mydło do skóry, produkty z mydła, mydła w kostce, mydła
do twarzy, mydła do użytku osobistego, mydła do użytku domowego, kremowe mydło do ciała, mydła do pielęgnacji ciała, mydła w postaci żelu, mydło niewymagające użycia wody, mydła przeciwpotowe
do stóp, mydła w kremie do mycia, mydła w płynie do kąpieli, mydła
do ożywiania koloru tkanin, kostki mydła do mycia ciała, kora mydłoki (kwilai) do prania, mydła z gąbką roślinną [luffą], mydło w listkach
do użytku osobistego, mydło w płynie do kąpieli stóp, mydło w płynie do mycia naczyń, mydła do czyszczenia przedmiotów wykonanych ze skóry, emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, mydła
w płynie do rąk i twarzy, kostki mydła do czyszczenia do użytku domowego, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające
mydło do rąk, płyny do mycia, kremy do mycia, środki do mycia rak,
preparaty do mycia rąk, środek do mycia rąk, środki do mycia zębów,
preparaty do mycia włosów, produkty do mycia rąk, proszek do mycia włosów, płyny do mycia twarzy [kosmetyki], preparaty do mycia
i pielęgnacji ciała, opakowania uzupełniające do dozowników, zawierające produkty do mycia ciała, szampony w kostkach, środki czyszczące, pianka do czyszczenia, płyny do czyszczenia, mydełka, balsamy oczyszczające, detergenty do użytku domowego, detergenty
do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty inne niż do użytku w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych,
detergenty, inne niż do użytku w procesach) produkcyjnych oraz
inne niż do celów medycznych, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domowym, detergenty piorące do użytku profesjonalnego, detergenty w piance, dodatki do prania, dodatki do prania
do zmiękczania wody, kosmetyczne płyny do włosów, kosmetyczne
środki nawilżające, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki dla
zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki brązująco-opalizujące, kosmetyki do cery
zmarszczkowej, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyczne
pudry do twarzy, kosmetyczne żele pod oczy, kosmetyki do ozdabiania, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki do ust, kosmetyki
do użytku osobistego, kosmetyki do włosów, kosmetyki funkcjonalne, kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki kolorowe, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, kosmetyki upiększające, kosmetyki w formie mleczek, kosmetyki w formie
olejków, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki w gotowych zestawach,
kosmetyki w postaci kremów, kosmetyki w postaci płynów, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, kosmetyki zawierające pantenol, kremy do golenia, kremy
do oczyszczania skóry [nielecznicze], pi kremy pielęgnacyjne do włosów, kremy pod prysznic, musująca piana do kąpieli, nielecznicze
koncentraty do kąpieli, nielecznicze kremy do kąpieli, pi nielecznicze
kremy oczyszczające, nielecznicze perełki do kąpieli, nielecznicze
pianki do kąpieli, nielecznicze płyny do kąpieli, nielecznicze płyny
do oczyszczania skóry, nielecznicze płyny do włosów, nielecznicze
preparaty do pielęgnacji skóry, nielecznicze preparaty do pielęgnacji
ciała, nielecznicze produkty do pielęgnacji niemowląt, nielecznicze
produkty do pielęgnacji twarzy, nielecznicze produkty toaletowe,
nielecznicze proszki do kąpieli, nielecznicze środki do namaczania
ciała, nielecznicze środki oczyszczające w kremie, nielecznicze szampony do włosów, nielecznicze żele do kąpieli, niemedyczne preparaty do kąpieli, pianka pod prysznic i do kąpieli, pianki do golenia,
pianki do oczyszczania ciała, pianka oczyszczająca, pianki [kosmetyki], pianki oczyszczające, pianki oczyszczające do skóry, pianki pod
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prysznic, piany do kąpieli, pieniące się płyny do kąpieli, pieniące się
żele do kąpieli, płatki kąpielowe, płatki oczyszczające nasączone
preparatami toaletowymi, płatki oczyszczające nasączone kosmetykami, płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego], płukanki
do włosów [szampon z odżywką], płyn do kąpieli, płyny do kąpieli
w pianie, płyny do kąpieli w pianie dla niemowląt, płyny do oczyszczania skóry, pi płyny do pielęgnacji twarzy i ciała, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do włosów i ciała, płyny oczyszczające, płyny
pielęgnacyjne, płyny pielęgnacyjne do włosów, preparaty czyszczące do użytku osobistego, preparaty czyszczące w postaci pianek,
preparaty do kąpieli, preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty
do kąpieli w pianie, preparaty do kąpieli nie zawierające substancji
leczniczych, preparaty do pielęgnacji skóry usuwające zmarszczki,
preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do pielęgnacji włosów, nie do celów medycznych, preparaty do pielęgnacji
skóry, preparaty do stosowania przed goleniem, preparaty higieniczne w postaci środków toaletowych, preparaty kosmetyczne do złuszczania naskórka, preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, preparaty kosmetyczne do oczyszczania skóry, preparaty
kosmetyczne do pod prysznic, preparaty kosmetyczne do twarzy,
preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, preparaty kosmetyczne do skóry suchej, do stosowania w ciąży, preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji twarzy, preparaty kosmetyczne do kąpieli i prysznicowe, preparaty kosmetyczne po goleniu, preparaty myjące, preparaty
myjące do użytku osobistego, preparaty nielecznicze do oczyszczania skóry, preparaty odżywcze do włosów, preparaty odżywiające
skórę, preparaty perfumeryjne, preparaty pod prysznic, preparaty
przeciwpotne, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, proszki do kąpieli, skóra [preparaty kosmetyczne
do pielęgnacji-], sole do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż
lecznicze, sole pod prysznic, nie do celów medycznych, sole zapachowe do kąpieli, środki czyszczące do higieny intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia rąk, środki do namaczania do kąpieli
do użytku kosmetycznego, środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], środki do oczyszczania skóry twarzy, środki do pielęgnacji
włosów, środki oczyszczające do skóry [nielecznicze], środki oczyszczające skórę, środki toaletowe, środki złuszczające skórę, środki
zmiękczające, środki zmiękczające do włosów, środki zmiękczające
skórę [nielecznicze], środki zmiękczające skórę [emolienty], suche
szampony, suflety do ciała, szampon do włosów, szampony, szampony dla niemowląt, szampony do ciała, szampony do użytku osobistego, szampony do włosów, szampony do włosów dla ludzi, szampony
nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, nie do celów leczniczych,
szampony przeciwłupieżowe, szampony z odżywką do włosów, żel
pod prysznic i do kąpieli, żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów
medycznych, żele do rąk, żele pod oczy, żele pod prysznic, zestawy
kosmetyków.

(111) 317261
(220) 2018 07 13
(210) 488197
(151) 2019 01 18
(441) 2018 08 20
(732) OLBRYCHTOWICZ-MORAJKO ANNA CAMERON HAIR,
Nowy Targ, PL.
(540) CH Cameron Hair
(540)

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 26 ozdoby do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, w szczególności włosy
sztuczne, ludzkie włosy, włosy do przedłużania, syntetyczne treski,
dopinane kucyki, koki do fryzur.
(111) 317262
(220) 2018 07 16
(210) 488281
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 20
(732) WALUKIEWICZ ADAM GEEK SOLUTION, Szczecin, PL.
(540) rampam.pl
(510), (511) 35 agencje reklamowe, usługi agencji modelek i modeli
do celów promocji sprzedaży i reklamy, rozpowszechnianie ogło-
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szeń reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wyszukiwania informacji dla osób trzecich w plikach komputerowych, wyszukiwania w komputerowych bazach danych, zarządzania
zbiorami informatycznymi, sortowanie danych w bazach komputerowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], usługi w zakresie reklamy świadczone na rzecz
osób trzecich, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, 38 usługi w zakresie: usługi udostępniania internetowego forum dyskusyjnego, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, internetowy serwis informacyjny,
usługi poczty elektronicznej, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi w zakresie telefonii komórkowej, usługi ogłoszeń elektronicznych, 42 usługi w zakresie: tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trzecich,
administrowanie stronami internetowymi, doradztwo w zakresie
sprzętu komputerowego i oprogramowania, hosting serwerów, usługi programowania komputerowego, analizy systemów komputerowych, projektowanie oprogramowania komputerowego.

(111) 317263
(220) 2018 07 17
(210) 488290
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 10
(732) RUTOWSKA MAŁGORZATA PLATINA CENTRUM URODY,
Mysłowice, PL.
(540) MamaMamie.pl
(510), (511) 35 agencje reklamowe, obróbka tekstów, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama, w tym reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, telemarketing, tworzenie
tekstów reklamowych, usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego online
w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania,
usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez
galerie sztuki, usługi marketingowe, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie
materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te
towary na stronie internetowej dotyczącej sprzedaży różnorodnych,
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, fotografia, fotoreportaże, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, produkcja filmów, innych niż reklamowe,
produkcja muzyczna, publikowanie grafik i zdjęć, publikowanie
książek, publikowanie online elektronicznych książek i czasopism,
publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie
tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów online
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi w zakresie edukacji, w tym poprzez Internet, 45 rejestrowanie nazw domen [usługi prawnej, usługi serwisów społecznościowych online, usługi bezpłatnych ogłoszeń drobnych dla osób
fizycznych za pośrednictwem Internetu.
(111) 317264
(220) 2018 07 17
(210) 488322
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 20
(732) CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, PL.
(540) A2 SOFTWORKS
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie gier, nagrane dyski laserowe zawierające gry, gry wideo [gry
komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych
na nośnikach danych, gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], pobieralne gry komputerowe, zaprogramowane
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gry wideo zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputerowe],
35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, 41 gry oferowane w systemie on-line
z sieci komputerowej, udostępnianie gry komputerowej, do której
użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet.

(111) 317265
(220) 2018 07 17
(210) 488324
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 20
(732) CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH SPÓŁKA AKCYJNA,
Poznań, PL.
(540) A² SOFTWORKS
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.21, 26.03.23,
26.04.01, 26.04.05
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, oprogramowanie gier, nagrane dyski laserowe zawierające gry, gry wideo [gry
komputerowe] w formie programów komputerowych zapisanych
na nośnikach danych, gry wideo nagrane na dysku [oprogramowanie komputerowe], pobieralne gry komputerowe, zaprogramowane
gry wideo zawarte w kartridżach [oprogramowanie komputerowe],
35 usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania
komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, 41 gry oferowane w systemie on-line
z sieci komputerowej, udostępnianie gry komputerowej, do której
użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet.
(111) 317266
(220) 2018 07 18
(210) 488354
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 20
(732) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa, PL.
(540) Twórcza arteterapia i integracja odruchów dr Masgutovej
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów specjalistycznych, publikowanie
książek i tekstów, organizowanie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne.
(111) 317267
(220) 2018 07 18
(210) 488355
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 20
(732) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa, PL.
(540) Archetypy rozwoju ruchowego (biomechanika ruchu
pierwotnego) dr Masgutovej
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów specjalistycznych, publikowanie
książek i tekstów, organizowanie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne.
(111) 317268
(220) 2018 07 20
(210) 488467
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) BIELUŃ URSZULA MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA,
Szczecin, PL.
(540) URBAN REBELS
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty do mycia, mydła, mydełka, olejki do celów kosmetycznych,
zestawy kosmetyków, akcesoria do celów kosmetycznych, olejki eteryczne, oleje kosmetyczne, masła do ciała, peelingi, musy do ciała,
balsamy, emulsje i lotiony do twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody termalne, wody kosmetyczne, pro-
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dukty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środki do pielęgnacji
włosów, szampony, hydrolaty, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne zawierające preparaty
kosmetyczne, preparaty kąpielowe do celów higienicznych, preparaty do pielęgnacji twarzy i ciała, preparaty do depilacji i golenia, dezodoranty i antyperspiranty, kule, pianki, płatki, kryształki, mleczka,
perełki do kąpieli, serum do twarzy i ciała, preparaty do opalania,
preparaty po opalaniu, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej,
preparaty kosmetyczne do samoopalania, preparaty złuszczające
do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji paznokci, zapachy, perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe, produkty perfumeryjne,
zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, nielecznicze preparaty do masażu, potpourri [mieszanki zapachowe], talk kosmetyczny,
tłuszcze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych,
wata do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, 35 sprzedaż
detaliczna i hurtowa, reklama, usługi promocyjne, dystrybucja materiałów reklamowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, organizowanie
wystaw w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów
reklamowych, kolportaż próbek, komercyjne zarządzanie licencjonowaniem towarów i usług osób trzecich-wszystkie powyższe usługi
w zakresie towarów wymienionych w klasie 3, 41 usługi edukacyjne
i szkoleniowe, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie wydarzeń, pokazów, wystaw, warsztatów, konferencji, seminariów, spotkań, kursów i szkoleń w tym w zakresie pielęgnacji urody, kosmetyki,
kosmetologii oraz analizy chemicznej, wydawanie katalogów, przygotowanie, organizowanie i prowadzenie konkursów za pośrednictwem Internetu, usługi rozrywkowe, usługi beauty barów np. polegające na prowadzeniu stanowisk rozrywkowych podczas eventów,
gdzie klienci samodzielnie mają możliwość wykorzystywać surowce
łącząc je w kosmetyk, publikowanie fotografii, 44 zabiegi kosmetyczne, usługi w zakresie higieny i urody, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi salonów piękności, w tym usługi wizażu, informacja
i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody i stosowania preparatów
kosmetycznych, aromaterapia, masaż, usługi fryzjerskie, usługi doradcze w zakresie sprzętu: kosmetycznego, medycznego, do odnowy biologicznej, usługi analizy kosmetycznej.

(111) 317269
(220) 2018 07 23
(210) 488500
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 03
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) SUPROLEV
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne na kaszel, syrop na kaszel.
(111) 317270
(220) 2018 07 23
(210) 488509
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) PIŁKA DLA WSZYSTKICH Łączy nas piłka
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.05, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 2 farby dla artystów, 3 środki zapachowe do samochodów, 4 świeczki, 6 metalowe: emblematy, figurki, statuetki, plakietki
pamiątkowe, tabliczki identyfikacyjne, pudełka, skarbonki, 8 widelce
i szczypce do grilla, 9 komputery, komputerowe urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputerowe, nośniki do zapisu informacji,
sprzęt elektroniczny powszechnego użytku, a zwłaszcza: gry komputerowe, konsole do gier, tablety, notebooki, laptopy, klawiatury,
myszy, urządzenia nawigacyjne, telefony komórkowe, uchwyty sa-
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mochodowe do telefonów komórkowych i urządzeń nawigacyjnych,
słuchawki, głośniki, płyty CD, DVD, blue ray z grami, baterie elektryczne, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę fotograficzną,
kaski ochronne dla uprawiania sportu, tablice ogłoszeń elektroniczne, nagrane na płyty i inne nośniki filmy i programy, magnesy dekoracyjne, magnesy na lodówkę, 14 z metali szlachetnych: bransoletki
do zegarków, breloczki, emblematy, figurki, medale, monety, wyroby
jubilerskie, zegarki, futerały do zegarków, spinki do krawatów i mankietów, szpilki do krawatów, portmonetki ozdobne z metali szlachetnych, 15 instrumenty muzyczne, akcesoria muzyczne, 16 książki, czasopisma, druki firmowe, etykiety, fotografie, foldery, karty pocztowe,
kalendarze, koperty na listy, afisze, plakaty, bilety, obrazy i zdjęcia,
materiały do nauczania (z wyjątkiem aparatów), okładki, obwoluty,
papier do pakowania, publikacje, bloki rysunkowe, bloki techniczne, zeszyty, teczki, teczki z gumką, notesy, segregatory, dzienniczki
ucznia, książeczki do kolorowania, podkładki na biurko, podkładki
pod kufle do piwa, maty stołowe z papieru i tektury, flagi dekoracyjne z papieru, naklejki, piórniki, artykuły z papieru na przyjęcia, kredki ołówkowe, pastele, plastelina, 18 teczki, etui na klucze, portfele,
portmonetki, sakiewki, torby: plażowe, podróżne, sportowe, turystyczne lub z pasami na ramię, torebki, walizki, paski skórzane, parasole, parasole przeciwsłoneczne, plecaki, worki marynarskie, worki podróżne, pokrowce na parasole, 20 meble, emblematy, figurki,
popiersia, posągi z: drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych,
lustra, poduszki nadmuchiwane, obiekty reklamowe wypełnione
powietrzem, plakiety ozdobne ścienne, nie tekstylne, poduszki,
21 emblematy, figurki, popiersia, posągi z: porcelany, terrakoty lub
szkła, filiżanki, karafki, korkociągi, naczynia do picia, otwieracze
do butelek, podstawki pod talerze, szklanki do napojów, flaszeczki
i flaszki, kubki, kieliszki, szklanki, kufle, kubki termiczne, termosy, bidony, pojemniki śniadaniowe, patery, puchary, kuchenne przybory
używane przy grillach, rękawice do grilla, słomki do picia, tekturowe
talerzyki i kubki, 22 torby do pakowania z materiałów tekstylnych,
worki, 24 chorągiewki, ręczniki do rąk lub kąpielowe, sztandary, flagi,
proporce, koce, pledy, pledy podróżne, obrusy nie papierowe, serwetki nie papierowe, maty stołowe nie papierowe, pościel, poszewki
na kołdry, poszewki na poduszki, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, szaliki, 26 emblematy ozdobne, 27 tapety, 28 zabawki,
gry: stołowe, towarzyskie, planszowe, gry dla dzieci, puzzle, klocki,
lalki, ochraniacze, piłki, pluszowe zabawki, pojazdy zabawkowe, rękawice sportowe, urządzenia do gier innych niż telewizyjne, karty
do gry, balony, papierowe czapeczki na przyjęcia, 30 słodycze, batoniki, czekolada, czekoladki, czekoladki z nadzieniem, cukierki, guma
do żucia, 32 napoje bezalkoholowe, napoje energetyczne, 34 papierośnice, cygarniczki, pudełka na cygara, tabakierki, 35 usługi agencji
reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza
piłkarskich, usługi pozyskiwania i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi zarządzania plikami komputerowymi,
usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz ogłoszeń
reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi
organizowania targów handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów
reklamowych, 38 transmisja programów radiowych i telewizyjnych,
39 usługi transportowe, transport pasażerski, 41 usługi: organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów,
sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania
turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych,
usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line, usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, produkcja programów telewizyjnych i radiowych, prezentowanie programów telewizyjnych,
usługi montażu programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym,
usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania portali internetowych, 43 usługi zakwaterowania obozów wakacyjnych i sportowych,
usługi rezerwowania i wynajmowania noclegów, wynajmowanie
sal na konferencje, szkolenia, posiedzenia, usługi rezerwacji miejsc
w pensjonatach i hotelach, usługi gastronomiczne.

(111) 317271
(220) 2018 07 23
(210) 488510
(151) 2019 01 02
(441) 2018 09 10
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) GRASSROOTS PZPN
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(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty
(531) 03.07.02, 03.07.24, 24.09.02, 24.09.09, 26.11.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe: emblematy, figurki, statuetki, puchary, plakietki pamiątkowe, tabliczki identyfikacyjne, pudełka, skarbonki,
16 książki, czasopisma, druki firmowe, etykiety, fotografie, foldery,
karty pocztowe, kalendarze, koperty na listy, afisze, plakaty, bilety,
obrazy i zdjęcia, materiały do nauczania (z wyjątkiem aparatów),
okładki, obwoluty, papier do pakowania, publikacje, artykuły piśmiennicze, bloki rysunkowe, zeszyty, teczki, teczki z gumką, notesy,
segregatory, dzienniczki ucznia, książeczki do kolorowania, albumy
do zdjęć, przekładki do zeszytów, zakładki do książek, podkładki
na biurko, ekierki, linijki, flamastry, gumki do ścierania, kleje do celów
papierniczych, kreda, kredki ołówkowe, pastele, plastelina, ołówki,
pióra i długopisy, pędzle artystyczne, zszywacze, podstawki do długopisów i ołówków, ramki do zdjęć, segregatory, terminarze, flagi
dekoracyjne z papieru, naklejki, piórniki, artykuły z papieru na przyjęcia, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, szaliki, 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych,
a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania i systematyzacji danych
do komputerowych baz danych, usługi zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz
ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów handlowych lub reklamowych,
usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania
materiałów reklamowych, 41 usługi: organizowania i prowadzenia
konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi wydawnicze, usługi kasyn,
usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi
gier komputerowych w systemie on-line, usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu programów radiowych
i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania portali internetowych.
(111) 317272
(220) 2018 07 23
(210) 488511
(151) 2019 01 02
(441) 2018 09 10
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) AKADEMIA GRASSROOTS PZPN
(510), (511) 6 metalowe: emblematy, figurki, statuetki, puchary, plakietki pamiątkowe, tabliczki identyfikacyjne, pudełka, skarbonki,
16 książki, czasopisma, druki firmowe, etykiety, fotografie, foldery,
karty pocztowe, kalendarze, koperty na listy, afisze, plakaty, bilety,
obrazy i zdjęcia, materiały do nauczania (z wyjątkiem aparatów),
okładki, obwoluty, papier do pakowania, publikacje, artykuły piśmiennicze, bloki rysunkowe, zeszyty, teczki, teczki z gumką, notesy,
segregatory, dzienniczki ucznia, książeczki do kolorowania, albumy
do zdjęć, przekładki do zeszytów, zakładki do książek, podkładki
na biurko, ekierki, linijki, flamastry, gumki do ścierania, kleje do celów
papierniczych, kreda, kredki ołówkowe, pastele, plastelina, ołówki,
pióra i długopisy, pędzle artystyczne, zszywacze, podstawki do długopisów i ołówków, ramki do zdjęć, segregatory, terminarze, flagi
dekoracyjne z papieru, naklejki, piórniki, artykuły z papieru na przyjęcia, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, krawaty, szaliki, 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych,
a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania i systematyzacji danych
do komputerowych baz danych, usługi zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz
ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów handlowych lub reklamowych,
usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania
materiałów reklamowych, 41 usługi: organizowania i prowadzenia
konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów,
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obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi wydawnicze, usługi kasyn,
usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi
gier komputerowych w systemie on-line, usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu programów radiowych
i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia, utrzymywania, opracowywania portali internetowych.

(111) 317273
(220) 2018 07 23
(210) 488512
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 10
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW PZPN
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania
i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi
zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania
materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi:
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi
wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line,
usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia,
utrzymywania, opracowywania portali internetowych.
(111) 317274
(220) 2018 07 23
(210) 488513
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 10
(732) POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, Warszawa, PL.
(540) MOBILNA AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW PZPN
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi promocji zawodów sportowych, a zwłaszcza piłkarskich, usługi pozyskiwania
i systematyzacji danych do komputerowych baz danych, usługi
zarządzania plikami komputerowymi, usługi rozpowszechniania
materiałów reklamowych oraz ogłoszeń reklamowych, usługi powielania dokumentów, usługi reklamy radiowej, telewizyjnej oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi organizowania targów
handlowych lub reklamowych, usługi zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi wypożyczania materiałów reklamowych, 41 usługi:
organizowania i prowadzenia konferencji, kongresów, kursów, seminariów, sympozjów, zjazdów, obozów, zawodów sportowych, organizowania turystyki i wypoczynku, wynajmowania stadionów, usługi
wydawnicze, usługi kasyn, usługi organizowania loterii oraz gier hazardowych, usługi obsługi gier komputerowych w systemie on-line,
usługi informacji o rekreacji, imprezach sportowych, usługi montażu
programów radiowych i telewizyjnych, usługi wypożyczania nagrań
dźwiękowych, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, 42 zarządzanie portalem internetowym, usługi tworzenia,
utrzymywania, opracowywania portali internetowych.
(111) 317275
(220) 2018 07 23
(210) 488514
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 03
(732) TICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jasin, PL.
(540) TICON
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, niebieski
(531) 26.04.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 6 węże elastyczne ze stali, przewody metalowe, elementy złączne ze stali, uszczelki metalowe, szybkozłącza metalowe, 17 węże i przewody elastyczne z tworzyw sztucznych i gumy,
uszczelki z tworzyw sztucznych i gumy, złącza z tworzyw sztucznych,
37 usługi w zakresie napraw instalacji wykonanej z węży elastycznych, zaopatrzonych w osprzęt, montaż instalacji ciśnieniowych,
42 projektowanie techniczne i nadzór nad realizacją projektów
technicznych, doradztwo techniczne, analiza przemysłowa i badanie
usług, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania komputerowego.

(111) 317276
(220) 2018 07 23
(210) 488515
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 03
(732) BALTAZAR KOMPOZYTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Straszyn, PL.
(540) BALTAZAR KOMPOZYTY A member of the BÜFA-Group
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, niebieski
(531) 24.09.02, 24.09.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 żywice sztuczne i syntetyczne nieprzetworzone,
17 materiały syntetyczne i kompozytowe, 21 włókna szklane inne niż
do izolacji i celów włókienniczych.
(111) 317277
(220) 2018 07 23
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 03
(732) SKÓRNICKA BLANKA, Sołtyków, PL.
(540) QUADRATOWA KAWAŁEK PO KAWAŁKU
(540)

(210) 488517

Kolor znaku: czarny, czerwony, zielony, biały
(531) 26.04.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi.
(111) 317278
(220) 2018 07 23
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 03
(732) Lidl Stiftung & Co., KG, Neckarsulm, DE.
(540) POLSKIE HODOWLE ZŁOTA NIOSKA
(540)

(210) 488521

BHP, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, szkolenia techniczne w zakresie bezpieczeństwa.

(111) 317280
(220) 2018 07 23
(210) 488530
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) INSTYTUT CERTYFIKACJI EMISJI BUDYNKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) NO SMOG
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.22
(510), (511) 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz
ich projektowanie w zakresie mechaniki obejmujące-badania i usługi
eksperckie zawiązane z jakością spalin oraz badania i usługi eksperckie zawiązane z oceną zawartości substancji szkodliwych emitowanych do powietrza, projekty techniczne, opracowywanie systemów
grzewczych, analizy przemysłowe, usługi badawcze, badania w zakresie ochrony, środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii i efektywności energetycznej budynków.
(111) 317281
(220) 2018 07 23
(210) 488531
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) INSTYTUT CERTYFIKACJI EMISJI BUDYNKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) NO SMOG PLUS
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz
ich projektowanie w zakresie mechaniki obejmujące-badania i usługi
eksperckie zawiązane z jakością spalin oraz badania i usługi eksperckie zawiązane z oceną zawartości substancji szkodliwych emitowanych do powietrza, projekty techniczne, opracowywanie systemów
grzewczych, analizy przemysłowe, usługi badawcze, badania w zakresie ochrony, środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii i efektywności energetycznej budynków.
(111) 317282
(220) 2018 07 23
(210) 488544
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) BAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Bat Sp. z o.o. ZDROWIE Z NATURY
(540)

Kolor znaku: ciemnozłoty
(531) 03.07.03, 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.02
(510), (511) 29 jaja ptasie i produkty z jaj, jaja, jaja przetworzone.
(111) 317279
(220) 2018 07 23
(210) 488527
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 03
(732) ORGANIZACJA TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO, Olsztyn, PL.
(540) Organizacja Techników Dostępu Linowego
(510), (511) 37 usługi w zakresie prac wysokościowych, 41 edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielanie kursów
szkolenia zawodowego, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie

1435

Kolor znaku: biały, czerwony, żółty, ciemnozielony, zielony,
czarny, beżowy
(531) 01.03.01, 01.03.07, 01.03.09, 02.09.14, 05.03.15, 26.11.01,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż ziołowych suplementów diety.
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(111) 317283
(220) 2018 07 23
(210) 488546
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 10
(732) PHU FIAŁKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Zielona Góra, PL.
(540) okazjapl
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 20.05.15, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 aukcje samochodowe, reklamowanie samochodów
na sprzedaż za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji
za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, usługi
sprzedaży samochodów, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, administrowanie
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów
i usług dla osób trzecich, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu
towarów, 36 ubezpieczenia samochodowe, pośrednictwo w ubezpieczeniach samochodowych, usługi finansowe związane z handlem samochodami, finansowanie leasingu samochodów, usługi finansowania samochodów, wycena używanych samochodów, 39 organizacja
wynajmu pojazdów, usługi wynajmów pojazdów samochodowych,
udostępnienie pojazdów do wynajmu, usługi rezerwacji w zakresie
wynajmu samochodów, udzielanie informacji związanych z usługami
wynajmu samochodów, wypożyczanie samochodów, udostępnianie
parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów.
(111) 317284
(220) 2018 07 23
(210) 488556
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLINPAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, Radzików, PL.
(540) IHAR
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 05.07.02, 16.03.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 rośliny.
(111) 317285
(220) 2018 07 23
(210) 488558
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 10
(732) ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) KADYKS
(510), (511) 11 znicze i świece elektryczne, wkłady do zniczy elektryczne, lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, latarki, lampiony,
zapalniczki i zapalarki.
(111) 317286
(220) 2018 06 07
(210) 486830
(151) 2018 11 06
(441) 2018 07 23
(732) KAROŃ WOJCIECH, Tomaszów Mazowiecki, PL.
(540) HIGH Q
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17
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(510), (511) 20 meble, lustra, ramki do obrazów, meble metalowe,
meble kempingowe, meble biurowe, meble szkolne, meble ogrodowe, stoły, krzesła, fotele, ławy, komody, kredensy, szafy, regały, półki, kasety ekspozycyjne, kanapy, łóżka, łóżeczka dziecięce, kanapy,
tapczany, materace, maty do spania, wieszaki i haczyki na ubrania,
niemetalowe wieszaki na torby, wieszaki stojące na płaszcze, stojaki
do butelek, stojaki do wieszania ubrań, stojaki do wystawiania gazet,
niemetalowe stojaki na beczki, stojaki na broń, stojaki na czasopisma,
stojaki na kapelusze, stojaki na książki (jako meble), stojaki na parasole, stojaki na paszę, stojaki na ręczniki jako meble, stojaki, półki,
kosze, wyroby z wikliny, osłony do kominków, osprzęt niemetalowy
do mebli, parawany jako meble, rolety wewnętrzne, rolety do okien,
żaluzje wewnętrzne, karnisze do zasłon, lusterka i lustra meblowe lub
łazienkowe.

(111) 317287
(220) 2018 06 12
(210) 486989
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) CHACHULSKA EWELINA, Pabianice, PL.
(540) VEGANIKA
(510), (511) 29 kiełbaski wegetariańskie, przetworzone owoce,
warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strączkowych),
pasztety warzywne, burgery warzywne, przeciery warzywne, pasty
warzywne, gotowe dania warzywne, gotowe produkty z warzyw,
30 kasze, kasza bulgur, potrawy na bazie mąki, preparaty zbożowe,
przetwory spożywcze na bazie ziaren, przetworzone ziarna zbóż
do pokarmów spożywanych przez ludzi, suche i świeże makarony,
kluski i pierogi, mąka ziemniaczana do celów spożywczych, dania
gotowe na bazie ryżu, gotowe dania z makaronu, gotowe przekąski
na bazie zbóż, przekąski i dania z kukurydzy, płatki śniadaniowe, kanapki, dania lifilizowane, pasty, pesto, sosy, 31 zboża, otręby, świeże
owoce, warzywa, orzechy i zioła.
(111) 317288
(220) 2018 06 12
(210) 486990
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) LS PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łódź, PL.
(540) Leo English PUBLISHING
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15,
27.05.17, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia i nośniki do rejestracji, transmisji i odtwarzania dźwięku oraz obrazu i dźwięku, magnetyczne i optyczne nośniki dźwięku oraz obrazu i dźwięku, taśmy i kasety magnetofonowe, kasety video, naświetlone taśmy filmowe, płyty fonograficzne,
kompaktowe dyski audio-video, kompaktowe dyski optyczne, w tym
płyty CD i DVD, wszystkie wyżej wymienione nośniki dźwięku oraz
obrazu i dźwięku z nagraniami materiałów szkoleniowych i edukacyjnych, urządzenia i instrumenty do celów dydaktycznych, programy i systemy komputerowe, szczególnie do celów szkoleniowych
i edukacyjnych, 16 papier, wyroby z papieru i kartonu, a mianowicie
książki, podręczniki, katalogi, broszury, druki, publikacje oraz wydawnictwa cykliczne i okazjonalne, materiały instruktażowe, szkoleniowe i edukacyjne zawarte w tej klasie, afisze, plakaty, fotografie,
kalendarze, notatniki, okładki, obwoluty, 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 nie ujęte w innych klasach,
sprzęt do różnych gier i dyscyplin sportowych, ozdoby choinkowe,
gry telewizyjne do użytku z zewnętrznym ekranem lub monitorem,
41 świadczenie usług edukacyjnych, nauczanie bezpośrednie, korespondencyjne oraz internetowe, świadczenie usług w zakresie organizacji szkoleń i edukacji oraz udostępniania opracowanych i licencjonowanych programów nauczania, udostępnianie opracowanych
i licencjonowanych programów nauczania w drodze franszyzy, usługi szkół językowych w oparciu o specjalistyczne programy nauczania własne i licencjonowane, w tym programy, szkolenia i kursy na-
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uczania języków obcych dla dzieci oraz programy, szkolenia i kursy
z zakresu efektywnej nauki dla dzieci w nauczaniu języków obcych,
zwłaszcza technik pamięciowych oraz technik teatralnych, warsztaty dla rodziców i przyszłych rodziców oraz pedagogów i nauczycieli
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, przygotowywanie oraz
produkcja materiałów szkoleniowych przez nagrywanie dźwięku,
obrazu oraz obrazu i dźwięku, w tym techniką cyfrową, publikowanie książek, podręczników i materiałów dydaktycznych, usługi
tłumaczenia, świadczenie usług w dziedzinie rozrywki, 42 administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi) oraz tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych, projektowanie oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych, zwłaszcza dla
celów edukacyjnych, wypożyczanie i licencjonowane udostępnianie
oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych,
zwłaszcza dla celów edukacyjnych, 45 zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie przedmiotów własności intelektualnej, własności przemysłowej oraz wiedzy typu know-how.

(111) 317289
(220) 2018 06 13
(210) 487035
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 06
(732) TASTE OF INDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków, PL.
(540) INDIAN BAZAAR
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, sałatki owocowe, zupy, olej kokosowy, 30 herbaty, ryż, wyroby cukiernicze i słodycze, wyroby piekarnicze, sosy przyprawy, chipsy, chleb,
drożdże, kakao, kawa, kawa niepalona, kiełbasa, lody spożywcze,
makarony, mąka, orzechy, przyprawy korzenne, sól kuchenna, 32 napoje owocowe i soki owocowe, wyciąg z chmielu do wytwarzania
piwa, koktajle, orzeszki arachidowe, syropy do napojów, woda gazowana, woda mineralna, woda [napoje].
(111) 317290
(220) 2018 06 14
(210) 487095
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) UTRACKI WOJCIECH P.W. MOTOLEGEND, Tarnowskie Góry, PL.
(540) hiside
(510), (511) 18 plecaki, podróżne torby na ubranie, sakwy, sakwy
motocyklowe, sakwy rowerowe, torby, torby turystyczne, zestawy
podróżne [wyroby skórzane], 25 bielizna wchłaniająca pot, bielizna
ocieplająca, buty za kostkę, kurtki [odzież], kombinezony [odzież],
ocieplacze, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla motocyklistów, odzież gotowa, odzież przeciwdeszczowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, rękawiczki, trykoty, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, wysyłkowej, internetowej artykułów takich jak:
bielizna wchłaniająca pot, bielizna ocieplająca, buty za kostkę, kurtki [odzież], kombinezony [odzież], ocieplacze, odzież dla kierowców
samochodowych, odzież dla motocyklistów, odzież gotowa, odzież
przeciwdeszczowa, odzież sportowa, trykoty odzież z imitacji skóry,
odzież ze skóry, rękawiczki, trykoty, galanteria odzieżowa, dodatki odzieżowe, ozdoby, odzież specjalistyczna, odzieży sportowa,
plecaki, torby specjalistyczne, torby motocyklowe, podróżne torby
na ubranie, sakwy, sakwy motocyklowe, sakwy rowerowe, torby, torby turystyczne, zestawy podróżne [wyroby skórzane].
(111) 317291
(220) 2018 06 19
(210) 487255
(151) 2019 01 18
(441) 2018 08 20
(732) CHAKANETSA MARTYNA, Poznań, PL.
(540) HVILA
(510), (511) 37 usługi budowlane, montażowe, modernizacyjne
i remontowe w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego,
roboty ogólnobudowlane związane z montażem i wznoszeniem
budynków i budowli z elementów prefabrykowanych, usługi budowlane w zakresie budowy i remontów obiektów mieszkalnych,
przemysłowych, magazynowych, biurowych, użyteczności publicznej i hoteli, montaż i naprawy instalacji budowlanych, wykonywanie
robót ogólnobudowlanych i remontów obiektów liniowych i rozdzielczych sieci wodociągowych, gazowych, centralnego ogrzewania, wentylacji, kanalizacyjnych, sanitarnych i elektrycznych, budowlane roboty wykończeniowe: murowanie, tynkowanie, malowanie,
układanie posadzek, tapetowanie, oblicowywanie ścian, nadzór
budowlany, informacja budowlana, remonty, konserwacja maszyn
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i urządzeń budowlanych, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń
budowlanych, 39 usługi w zakresie biur podróży z wyjątkiem rezerwacji hoteli i pensjonatów, usługi pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych: organizowanie i prowadzenie wycieczek i podróży,
rezerwacja miejsc na podróż, usługi w zakresie turystyki, prowadzenie wycieczek połączonych ze zwiedzaniem, wycieczki pojazdami
turystycznymi wraz z przewodnikiem, wyprawy rowerowe i narciarskie, informacja turystyczna, przewóz osób środkami transportu
samochodowego, usługi tranzytowe, wynajmowanie pojazdów, samochodów, mikrobusów, rowerów, nart, wynajmowanie koni, usługi
związane z parkowaniem samochodów, serwis garażowy, 42 prace
badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych dla osób
trzecich, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie
budynków, mieszkań, usługi projektowe w zakresie architektury
wnętrz, badania techniczne i ekspertyzy inżynieryjne w zakresie budownictwa ogólnego i przemysłowego, kontrola jakości, testowanie
materiałów, wzornictwo przemysłowe, doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego i architektury wnętrz, doradztwo w zakresie ochrony środowiska.

(111) 317292
(220) 2018 06 19
(210) 487261
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 20
(732) TUTLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kielce, PL.
(540) TUTLO
(510), (511) 41 edukacja językowa, kursy językowe, nauczanie języków obcych, organizacja kursów językowych, zapewnianie kursów
językowych, usługi nauki języka obcego, usługi nauczania języka
angielskiego, organizowanie indywidualnej nauki języków, usługi
w zakresie nauczania języków, usługi w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych,
świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły
w zakresie nauczania języków obcych, nauczanie języków.
(111) 317293
(220) 2018 06 19
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 20
(732) SZWAJCOWSKI JACEK, Łódź, PL.
(540) ANIOŁÓWKA A
(540)

(210) 487262

(531) 03.13.04, 27.05.01
(510), (511) 29 dżemy, marmolada, pyłki kwiatowe jako żywność,
dżem imbirowy, kompozycje owoców przetworzonych, miąższ owoców, owoce gotowane, owoce pasteryzowane, pasta z owoców tłoczonych, przecier jabłkowy, przekąski na bazie owoców, 30 miód,
mleczko pszczele, 33 napoje alkoholowe zawierające owoce, alkoholowe ekstrakty owocowe, likiery, napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), gorzkie nalewki, trawienie (alkohole i likiery wspomagające),
cydr, miód pilny, koktajle, wino.
(111) 317294
(220) 2018 06 19
(210) 487265
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 20
(732) TUTLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kielce, PL.
(540) Tutlo
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 04.05.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 edukacja językowa, kursy językowe, nauczanie języków obcych, organizacja kursów językowych, zapewnianie kursów
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językowych, usługi nauki języka obcego, usługi nauczania języka
angielskiego, organizowanie indywidualnej nauki języków, usługi
w zakresie nauczania języków, usługi w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne związane z nauką języków obcych,
świadczenie usług w zakresie szkół i kursów językowych, usługi edukacyjne w zakresie nauki drugiego języka, usługi szkół w zakresie nauczania języków obcych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły
w zakresie nauczania języków obcych, nauczanie języków.

ochraniacze na przedramię do aktywności sportowych, getry sportowe, ochraniacze na ręce przystosowane do użytku sportowego, torby zaprojektowane do przechowywania i transportu sprzętu sportowego, maski używane podczas uprawiania sportu, w szczególności
narciarstwa, jazdy na motorze i jazdy na rowerze, pokrowce na artykuły sportowe (bez wyposażenia, bez przystosowania), pokrowce
na obuwie narciarskie (bez wyposażenia, bez przystosowania), rękawice do sportu.

(111) 317295
(220) 2018 06 19
(210) 487267
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 20
(732) PPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) BAKTO KOMPLEKS
(510), (511) 1 preparaty do użyźniania gleby, komposty.

(111) 317300
(220) 2018 06 15
(210) 487139
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 17
(732) EWIGOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) EWIGOL
(540)

(111) 317296
(220) 2014 12 10 K
(210) 481529
(151) 2018 09 06
(441) 2018 05 07
(732) GENERAL TOPICS S.R.L., Salo, IT.
(540) PERKYPEARL
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, kremy do twarzy [kosmetyki], kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki do pielęgnacji skóry, środki myjące do twarzy
[kosmetyki], kosmetyki do cery dojrzałej, kremy przeciw starzeniu się
skóry, płyny do twarzy [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], kosmetyki brązująco-opalizujące, emulsje chroniące przed
promieniowaniem słonecznym, kremy przeciwsłoneczne.
(111) 317297
(220) 2007 08 23 K
(210) 488702
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 10
(732) Dietzel Gesellschaft m.b.H., Wiedeń, AT.
(540) HFT
(510), (511) 6 rury elektroinstalacyjne, rury i rury giętkie z metalu,
złączki, kolanka i krzywaki z metalu, rury rozgałęźne z metalu, obejmy i zaciski z metalu, elementy łączeniowe z metalu, 9 złączki, pulpity sterownicze [elektryczność], tablice sterownicze, szafy rozdzielcze
[elektryczność], sprzęgła elektryczne, puszki i skrzynki rozgałęźne
[elektryczność], gniazda i skrzynki przyłączeniowe [elektryczność],
tablice przyłączeniowe, części przyłączeniowe do przewodów elektrycznych, szyny zaciskowe, złączki przyłączeniowe, 17 giętkie (elastyczne) rury elektroinstalacyjne, rury i rury giętkie, nie z metalu,
do instalacji elektrycznych, łączniki rurowe, nie z metalu, dwuzłączki
rurowe, nie z metalu, 19 sztywne rury elektroinstalacyjne, rury i rury
giętkie, nie z metalu, do instalacji elektrycznych, rury rozgałęźne,
złączki, kolanka, krzywaki, obejmy i zaciski, nie z metalu.
(111) 317298
(220) 2017 02 07 K
(210) 488705
(151) 2019 01 17
(441) 2018 10 01
(732) MIGUEL TORRES S.A., Barcelona, ES.
(540) CONDE DE SUPERUNDA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wino, likiery,
alkohole wysokoprocentowe [napoje], brandy.
(111) 317299
(220) 2015 06 24 K
(210) 481526
(151) 2019 01 03
(441) 2018 05 07
(732) RACER, Salon de Provence, FR.
(540) RACER
(510), (511) 9 kaski ochronne do uprawiania sportów, w szczególności narciarstwa, jazdy na motorze, jazdy na rowerze, kaski ochronne
do jazdy konnej, środki do ochrony osobistej przed wypadkami, obuwie do ochrony przed wypadkami, nakolanniki, nałokietniki, ochraniacze na kolana i ochraniacze na łokcie do ochrony przed wypadkami,, 25 rękawiczki [odzież], odzież ochronna dla motocyklistów,
kombinezony zabezpieczające przed wypadkami motocyklowymi,
kamizelki zabezpieczające przed wypadkami, 28 narty, sanki [artykuły sportowe], kijki narciarskie, snowboardy, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze amortyzujące uderzenia do ochrony
przed zranieniami [artykuły sportowe], kamizelki ochronne do uprawiania sportu, ochraniacze na plecy do celów sportowych, ochraniacze na łokcie, ochraniacze na kolana, nakolanniki [artykuły sportowe], nagolenniki [artykuły sportowe], ochraniacze na nadgarstki
do uprawiania sportu, ochraniacze na pięści [artykuły sportowe],

Kolor znaku: brązowy, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 26.13.25
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem,
doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, informacja o działalności gospodarczej, negocjowanie i rozliczanie transakcji
handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych
dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla
osób trzecich, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi podatkowe, doradztwo migracyjne, legalizacja
obcokrajowców w Polsce, relokacja, pomoc przy wymianie prawa
jazdy dla obcokrajowców, pomoc prawna w uzyskaniu zezwolenia
na pracę, rekrutacja pracowników, pomoc w zatrudnianiu cudzoziemców, reprezentacja osób fizycznych i prawnych w urzędach, rejestracja firm, pomoc przy zakupie samochodów oraz nieruchomości, 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, informacja o ubezpieczeniach, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, wynajem powierzchni biurowej, 41 doradztwo
zawodowe, tłumaczenia.
(111) 317301
(220) 2017 12 27
(210) 480535
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO EURO-KAS SPÓŁKA AKCYJNA,
Katowice, PL.
(540) EURO-KAS
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu: koła i opony oraz gąsienicowe układy bieżne do pojazdów, sprzęt oraz urządzenia antywłamaniowe i bezpieczeństwa do pojazdów, części i akcesoria do pojazdów
lądowych, samochody, samochody osobowe, koła samochodowe,
opony do samochodów, 35 usługi w zakresie handlu i usługi informacyjne dla konsumentów: usługi sprzedaży detalicznej w zakresie
akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie
akcesoriów samochodowych, dostarczanie informacji za pośrednictwem Internetu na temat sprzedaży samochodów, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, 36 usługi finansowe,
pieniężne i bankowe, usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia samochodowe, usługi finansowania samochodów, ubezpieczenia od wypadków samochodowych, finansowanie związane z samochodami,
finansowanie zakupów leasingowych samochodów, finansowanie
leasingu samochodów, usługi finansowe związane z handlem samochodowym, 37 usługi instalacyjne, czyszczenie, naprawy i konserwacja: wulkanizacja opon samochodowych [naprawa], naprawa, konserwacja i tankowanie pojazdów, serwisowanie (przegląd) silników
pojazdów, konserwacja, serwis i naprawa pojazdów, konserwacja,
serwis, strojenie i naprawa silników, serwisowanie pojazdów dostawczych, przegląd samochodów, naprawa samochodów, konserwacja
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samochodów, naprawy i konserwacja samochodów, obsługa i naprawa samochodów, usługi wymiany szyb samochodowych, usługi
wymiany oleju samochodowego, udzielanie informacji związanych
z naprawą lub konserwacją samochodów, usługi wymiany szyb samochodowych, usługi wymiany przednich szyb samochodowych,
39 transport: wypożyczanie samochodów, wynajem samochodów,
usługi wynajmu samochodów, usługi wynajmu pojazdów samochodowych, organizowanie wynajmu samochodów, usługi w zakresie
wypożyczania pojazdów samochodowych, udzielanie informacji
związanych z usługami wynajmu samochodów.

(111) 317302
(220) 2017 11 30
(210) 479597
(151) 2019 02 28
(441) 2018 05 07
(732) Pharmaceutical chemical cosmetic industry ALKALOID AD
Skopje, Skopje, MK.
(540) BYFONEN
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 317303
(220) 2018 08 27
(210) 489712
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 05
(732) B&B SŁODYCZE REKLAMOWE A.K.J. BŁASZCZAK SPÓŁKA
JAWNA, Milanówek, PL.
(540) Krówki z Pomysłem
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(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 bazie ryżu, chrupki serowe, przekąski z kukurydzy wyżej wymienione towary z naniesionymi tekstami reklamowymi, znakami
towarowymi, z naniesionym logo, 35 usługi prowadzenia sklepu,
hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego, tele-sklepu i sklepu
internetowego dla sprzedaży biszkoptów, batonów, ciastek ryżowych, herbatników, herbatników w czekoladzie, owoców w czekoladzie i w polewie, rodzynek w czekoladzie, orzechów laskowych
w czekoladzie i w polewie, orzeszków arachidowych w czekoladzie
i w polewie, 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, galaretki, 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 bezalkoholowe, kosze upominkowe ze słodyczami, kosze upominkowe ze słodyczami, winem, herbatą, zestawy słodyczy,
przetwory owocowe, usługi prowadzenia sklepu, sklepu wysyłkowego, tele-sklepu, sklepu internetowego poprzez stronę WWW z wyżej
wymienionymi towarami z naniesionym logo, napisami reklamowymi, znakami towarowymi bezpośrednio na towarze lub opakowaniu,
usługi w zakresie reklamy: usługi agencji reklamowej, produkcja
reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych, internetowych, dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń 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 poszczególnych elementów
tych kampanii, usługi reklamowe polegające na projektowaniu i nadzorowaniu wykonania 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) 317304
(151) 2019 03 12

(220) 2018 10 03
(441) 2018 11 26

(210) 491239
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(732) Pharmaceutical chemical cosmetic industry ALKALOID AD
Skopje, Skopje, MK.
(540) Bronles
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 317305
(220) 2017 05 09
(151) 2019 01 29
(441) 2018 10 08
(732) GŁĄBICKI ANDRZEJ, Tarnowskie Góry, PL.
(540) ProRelaxin
(540)

(210) 471404

(531) 27.05.01
(510), (511) 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, eliksiry, preparaty farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata lecznicza,
lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie, leki dla
ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie, wody
mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych,
farmaceutyczne preparaty, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne
do żywności, tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych, środki przeczyszczające, wody mineralne do celów
leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom, witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki
do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata
odchudzająca do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku,
jod do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych,
preparaty medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
(111) 317306
(220) 2017 11 30
(210) 479560
(151) 2018 09 18
(441) 2018 04 03
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) NIMEFORT
(510), (511) 5 produkt leczniczy o działaniu przeciwbólowym.
(111) 317307
(220) 2018 06 12
(151) 2019 02 19
(441) 2018 09 24
(732) SANTAROSSA LUCA, Lublin, PL.
(540) IL POSTO
(540)

(210) 487004

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 08.07.04, 11.01.22, 26.02.01, 26.02.16, 29.01.03,
29.01.11
(510), (511) 29 oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sos pomidorowy
do gotowania, 30 mąka, mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów
spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna, mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mąka ryżowa, mąka z ciecierzycy, mąka owsiana, mąka z aramantusa, mieszanki
mączne, pizza, sos pomidorowy, 43 usługi barowe, usługi restauracyjne.
(111) 317308
(220) 2018 02 27
(210) 482831
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) MUSKALSKI PAWEŁ, Częstochowa, PL.
(540) bitzłoty
(510), (511) 9 waluta kryptograficzna, 36 usługi w zakresie wirtualnej waluty, wymiana wirtualnej waluty, usługi przelewu wirtualnej
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waluty, usługi finansowe, usługi bankowe, usługi walutowe, usługi
finansowe związane z walutami wirtualnymi, walutami cyfrowymi
i kryptowalutami, organizowanie finansowania projektów w zakresie
emisji walut wirtualnych, walut cyfrowych i kryptowalut.

(111) 317309
(220) 2018 06 15
(210) 487141
(151) 2019 01 18
(441) 2018 08 20
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Bądźmy razem
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy 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 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
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, 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,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, 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 zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [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, 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 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 programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych,
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, 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 przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 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, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, re-
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kreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.

(111) 317310
(220) 2018 06 15
(210) 487143
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 20
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) TVP. Bądźmy razem.
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy 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 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
filmowego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy
telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy
komputerowe, 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,
albumy, broszury, periodyki i inne publikacje w formie papierowej,
papier, 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 zawodnikami sportowymi, ramki i stojaki do fotografii, albumy
do wklejania [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, 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 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 programów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych,
gier, zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych
i artykułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych, spożywczych, 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 przekazywanie dźwięku i/lub obrazu, także
w systemie cyfrowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet,
organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału
cyfrowego, rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, 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, usługi teletekstowe i audiotekstowe, organizacja i prowadzenie serwisu
ogłoszeniowego w tym udostępnianie on-line interaktywnej tablicy
ogłoszeniowej, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, 41 nauczanie,
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kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie, montaż i produkcja
programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie
multimedialnej, organizowanie konkursów, organizowanie imprez
o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośrednictwem sieci
komputerowych i komunikacyjnych, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, seriali, realizacja spektakli, 42 usługi
w zakresie hostingu sieci internetowej, usługi w zakresie projektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputerowe,
projektowanie graficzne.

(111) 317311
(220) 2018 04 30
(210) 485505
(151) 2019 01 09
(441) 2018 07 23
(732) TARGI W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) FASTENER POLAND Targi w Krakowie
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, czarny, czerwony, biały
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 organizowanie i obsługa międzynarodowych i krajowych imprez targowych i wystawienniczych w celach handlowych i reklamowych, usługi reklamowe świadczone za pomocą radia, telewizji,
prasy, Internetu, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi marketingowe, usługi promocyjne, organizowanie
i planowanie kampanii marketingowych i reklamowych, usługi związane z wprowadzaniem produktów na rynek, udostępnianie miejsca
na stronach internetowych na reklamę towarów i usług, świadczenie
usług w zakresie rozpowszechniania materiałów reklamowych i informacyjnych, sprzedaż książek, katalogów, kalendarzy, czasopism,
usługi związane z przedstawicielstwem podmiotów zagranicznych,
usługi menedżerskie, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, publikowanie tekstów reklamowych, kojarzenie kontrahentów,
pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu transakcji handlowych,
pośrednictwo handlowe, wynajem powierzchni wystawienniczych,
dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń i wyposażenia biurowego, badanie rynku i opinii publicznej, pozyskiwanie
i gromadzenie informacji w formie komputerowych baz danych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, usługi w zakresie wyceny
działalności: wystawienniczej, handlowej, marketingowej, promocyjnej, reklamowej, usługi lobbingu handlowego.
(111) 317312
(220) 2018 06 21
(210) 487367
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 20
(732) SKIBA MATEUSZ MISIOO, Wrocław, PL.
(540) MISIOO
(510), (511) 20 poduszki dla dzieci, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, materace dla dzieci, maty do spania dla dzieci, maty do przewijania
niemowląt, maty do kojców dziecięcych, meble dziecięce, meble tapicerowane dla dzieci, fotele dla dzieci, sofy dla dzieci, pościel dla dzieci,
27 maty, maty do zabawy, maty gimnastyczne, maty izolacyjne, maty
wielofunkcyjne, wszystkie wymienione maty jako pokrycia podłóg,
28 suche baseny do zabawy, suche baseny do zabawy z piłeczkami,
piłki i piłeczki z tworzyw sztucznych do wypełnienia basenów suchych
do zabawy, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów
stacjonarnych i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu
w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak suche baseny do zabawy, suche baseny do zabawy
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z piłeczkami, piłki i piłeczki z tworzyw sztucznych do wypełnienia basenów suchych do zabawy, maty, maty do zabawy, maty gimnastyczne, maty izolacyjne, maty wielofunkcyjne, worki do przechowywania
rzeczy, worki do transportu rzeczy, poduszki, poduszki utrzymujące
pozycję głowy dla niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się
dla niemowląt, materace, maty do spania, maty do przewijania niemowląt, maty do kojców dziecięcych, meble, meble tapicerowane,
fotele, sofy, pościel, kołdry, koce, prześcieradła, poszewki na kołdry,
poszewki na poduszki, śpiwory.

(111) 317313
(220) 2018 06 21
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 20
(732) SKIBA MATEUSZ MISIOO, Wrocław, PL.
(540) MISIOO
(540)

(210) 487369

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 03.01.14, 03.01.16, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 poduszki dla dzieci, poduszki utrzymujące pozycję głowy dla niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się dla niemowląt, materace dla dzieci, maty do spania dla dzieci, maty do przewijania
niemowląt, maty do kojców dziecięcych, meble dziecięce, meble tapicerowane dla dzieci, fotele dla dzieci, sofy dla dzieci, pościel dla dzieci,
27 maty, maty do zabawy, maty gimnastyczne, maty izolacyjne, maty
wielofunkcyjne, wszystkie wymienione maty jako pokrycia podłóg,
28 suche baseny do zabawy, suche baseny do zabawy z piłeczkami,
piłki i piłeczki z tworzyw sztucznych do wypełnienia basenów suchych
do zabawy, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować w sieci sklepów
stacjonarnych i na stronie internetowej zarówno w hurcie jak i detalu
w tym usługi prowadzenia hurtowni, sklepów detalicznych stacjonarnych i internetowych oraz sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej artykułów takich jak suche baseny do zabawy, suche baseny do zabawy
z piłeczkami, piłki i piłeczki z tworzyw sztucznych do wypełnienia basenów suchych do zabawy, maty, maty do zabawy, maty gimnastyczne, maty izolacyjne, maty wielofunkcyjne, worki do przechowywania
rzeczy, worki do transportu rzeczy, poduszki, poduszki utrzymujące
pozycję głowy dla niemowląt, poduszki zapobiegające zsuwaniu się
dla niemowląt, materace, maty do spania, maty do przewijania niemowląt, maty do kojców dziecięcych, meble, meble tapicerowane,
fotele, sofy, pościel, kołdry, koce, prześcieradła, poszewki na kołdry,
poszewki na poduszki, śpiwory.
(111) 317314
(220) 2018 06 21
(210) 487427
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 20
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POCZTOWY RACHUNEK PODSTAWOWY
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, ciemnoniebieski
(531) 22.01.05, 22.01.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami
handlowymi lub przemysłowymi, opracowania i organizowania programów promocyjnych, badania opinii społecznej, badania rynku,
uzyskiwania i systematyzowania danych do komputerowych baz
danych, kreowania wizerunku przedsiębiorstwa, towarów, usług,
wyszukiwania informacji dla osób trzecich, reklamy za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechniania ogłoszeń, informacji i materiałów reklamowych, w tym rozpowszechniania ogłoszeń
i materiałów reklamowych za pośrednictwem portalu internetowego, reklamy korespondencyjnej, rozpowszechniania materiałów
reklamowych (próbek, druków, prospektów, broszur), dystrybucji
materiałów reklamowych, zbierania, adresowania i kopertowanie
towarów (prace biurowe), gromadzenia dokumentów w wersji elektronicznej i ich udostępnianie klientom, powielania dokumentów,
usługi call center, agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy kosztów, ekspertyzy

1442

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

opłacalności, prognozy ekonomiczne, przetwarzanie informacji statystycznych, 36 usługi bankowe, usługi finansowe, usługi bankowe
i finansowe przy wykorzystaniu mobilnych technik i technologii
teleinformatycznych, działalność monetarna, usługi w zakresie wyceny finansowej, pośrednictwa giełdowego, usługi w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, usługi w zakresie obsługi oraz
przyjmowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych,
w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, usługi w zakresie elektronicznego transferu kapitału, usługi maklerskie, usługi pośrednictwa
ubezpieczeniowego, usługi pośrednictwa finansowego za pomocą
urządzeń telekomunikacyjnych i komputerowych, usługi w zakresie
funduszy inwestycyjnych, usługi w zakresie: przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych oraz
pożyczek i kredytów konsumenckich, udzielania poręczeń, otwierania akredytyw, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi oraz
prowadzenia obsługi finansowej obrotów za granicą, dokonywania
terminowych operacji finansowych, usługi bankowe i finansowe przy
użyciu technik i technologii teleinformatycznych, usługi w zakresie
elektronicznych transakcji telefonem komórkowym, urządzeniem
mobilnym, usługi w zakresie: obsługa płatności handlu elektronicznego, usługi płatności elektronicznej, w tym elektroniczne wytwarzanie i transmisja rachunków z danymi dotyczącymi płatności,
obsługa płatności bezgotówkowych, usługi leasingu, obsługa kart
pre-paid, w tym obsługa płatności elektronicznych powstałych
przez płatność pre-paid, obsługa kart bankowych, kart kredytowych,
kart debetowych i usługi elektronicznych kart płatniczych, ściąganie
należności / wierzytelności, elektroniczny transfer środków finansowych, pieniędzy, w tym drogą telekomunikacyjną, usługi zabezpieczania elektronicznego transferu środków finansowych/pieniężnych
i transakcji on-line, obsługa rozliczeń i rejestracji transakcji poprzez
otwartą platformę elektroniczną, administrowanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach finansowych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem nieruchomym, operacje walutowe, informacje
w sprawach ubezpieczenia, wymiana pieniędzy, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, zarządzanie portfelem instrumentów
finansowych, analiza finansowa i doradztwo, usługi doradcze dotyczące wszystkich w/w usług, informacja o ww. usługach.

(111) 317315
(220) 2018 07 23
(210) 488561
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Bielenda VEGE DETOX
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wyroby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do makijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do odchudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów,
wszystkie wymienione towary przeznaczone dla kobiet.
(111) 317316
(220) 2018 07 23
(210) 488563
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 10
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) ARTROZIN Suplement diety siarczan glukozaminy siarczan
chondroityny witamina C SOLINEA
(540)

Kolor znaku: różowy, niebieski, granatowy, czarny, biały
(531) 01.15.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.07,
26.11.13, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty wspomagające kondycję zdrowotną stawów, preparaty wzmacniające chrząstki i kości.
(111) 317317
(151) 2019 01 17

(220) 2018 07 23
(441) 2018 09 10

(210) 488564
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(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) ARTROZIN Suplement diety SOLINEA
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, czarny, fioletowy, biały
(531) 01.15.15, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22, 26.11.03, 26.11.13,
27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 5 preparaty wspomagające kondycję zdrowotną stawów, preparaty wzmacniające chrząstki i kości.
(111) 317318
(220) 2018 07 24
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 10
(732) TOYA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) STHOR
(540)

(210) 488571

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje termotopliwe, 6 skrzynie i skrzynki narzędziowe,
wózki i pojazdy na narzędzia z metalu, metalowe systemy do magazynowania narzędzi, wózki narzędziowe z blachy stalowej, metalowe
drobne wyroby, 7 elektronarzędzia, elektryczne narzędzia ręczne,
narzędzia mechaniczne, narzędzia pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne, elektryczne urządzenia do spawania, spawarki, zszywacze elektryczne, młoty wyburzeniowe [maszyny], młoty wiertnicze,
młoty pneumatyczne, młoty obrotowe [maszyny], młotki udarowe
[maszyny], elektryczne młoty udarowe, pierścieniowe wycinarki
do otworów [obrabiarki], maszyny do gwintowania otworów, lutownice elektryczne, elektryczne urządzenia do lutowania, lutlampy
[palniki do lutowania], lutownice gazowe, lampy lutownicze, maszyny do lutowania [gazowe], stacje lutownicze, szlifierki stołowe
[maszyny], szlifierki oscylacyjne [maszyny], szlifierki kątowe, szlifierki
[ręczne, obsługiwane elektrycznie], szlifierki tarczowe, szlifierki podłogowe, szlifierki odśrodkowe, szlifierki obrotowe, szlifierki, ładowarki [przenośniki], ładowarki [maszyny], wkrętarki elektryczne, wkrętarki [maszyny], klucze udarowe, klucze o napędzie elektrycznym,
wiertarki udarowe, wiertarki stołowe, frezarko-wiertarki, wiertarki
i części do nich, wiertarki elektryczne, wiertarki bruzdownice [maszyny lub ich części], wiertarko-wkrętarki, młotowiertarki, wiertła
pneumatyczne, przemysłowe wiertła [maszyny], wiertła do maszyn,
dłutownice, końcówki dłut [obrabiarki], świdry wiertnicze [części
maszyn], świdry pneumatyczne, obrotowe świdry [maszyny], świdry
[maszyny], końcówki tnące [części do maszyn], końcówki do wiercenia do wiertarek, pistolety natryskowe do malowania, pistolety
do malowania, pistolety natryskowe elektryczne, zautomatyzowane
pistolety elektryczne do kleju, pistolety elektryczne do kleju, pistolety do kleju termotopliwego, urządzenia do malowania, tarcze polerskie [części do maszyn], tarcze do polerowania [części do maszyn],
tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, tarcze tnące do użytku jako
części maszyn, tarcze tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi,
narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, tnące narzędzia
diamentowe do maszyn, zgrzewarki punktowe, maszyny do spawania rur termoplastycznych, strugi kątniki [maszyny], strugarki elektryczne, piły tarczowe, piły wyrzynarki z napędem elektrycznym,
piły wyrzynarki, pilarki do drewna, odkurzacze, odkurzacze do celów
przemysłowych, odkurzacze do powierzchni komercyjnych i prze-

Nr 5/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

mysłowych, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg [odkurzacze], odkurzacze samochodowe, 8 narzędzia ręczne, narzędzia
i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), frezy [narzędzia ręczne],
piły wyrzynarki [narzędzia obsługiwane ręcznie], pistolety [narzędzia
ręczne], szlifierki kątowe (narzędzia ręczne), narzędzia szlifierskie,
obsługiwane ręcznie, strugi [narzędzia ręczne], dłuta, świdry, wiertła, wiertła diamentowe do narzędzi obsługiwanych ręcznie, wiertła
do narzędzi ręcznych, zestawy końcówek narzędzi do narzędzi ręcznych, końcówki wkrętakowe do narzędzi ręcznych, zestawy kluczy
nasadowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertarki udarowe
(narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertarki ręczne, tarcze szlifierskie
do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, tarcze ścierne [narzędzia
obsługiwane ręcznie], tarcze do polerowania [narzędzia obsługiwane ręcznie], tarcze tnące [narzędzia obsługiwane ręcznie], lutownice
nieelektryczne, groty i zestawy grotów do stacji lutowniczej, wyposażone skrzynie i skrzynki narzędziowe, szafki z narzędziami, wózki
i pojazdy na narzędzia, zestawy wierteł, zestawy końcówek śrubokrętowych, zestawy narzędzi ręcznych, 9 baterie litowo-jonowe, baterie akumulatorowe litowe, zasilacze sieciowe [baterie], ładowarki
baterii elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, ładowarki, ładowarki przenośne, urządzenia pomiarowe elektryczne, urządzenia
pomiarowe, przyrządy pomiarowe, dalmierze laserowe, dalmierze,
lasery do celów pomiarowych, 11 latarki, czołówki, reflektory, latarki
akumulatorowe, żarówki i akcesoria do nich, żarówki oświetleniowe
LED, żarówki oświetleniowe, opalarki, 12 wózki narzędziowe, wózki
na kółkach dla mechaników, 20 szafki metalowe, niemetalowe szafki
na narzędzia [puste], skrzynie i skrzynki narzędziowe, wózki i pojazdy
na narzędzia, z tworzywa sztucznego, systemy do magazynowania
narzędzi, z tworzywa sztucznego.

(111) 317319
(220) 2018 07 24
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) TOYA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) VOREL
(540)

(210) 488572

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 26.05.01, 26.05.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kremy lutownicze, pasty lutownicze, kleje termotopliwe, 3 papier ścierny, papier ścierny w arkuszach, szmergiel (papier
ścierny), materiały ścierne, preparaty ścierne, gąbki ścierne do szlifowania, płótno z nasypem szklanym [płótno ścierne], siatka ścierna,
4 wazelina do celów przemysłowych, smary samochodowe, smary
uniwersalne, smary montażowe, 6 metalowe drobne wyroby, metalowe łączniki gwintowane, łączniki [złącza] wykonane z metalu
do rur, osprzęt do rur [złączki] metalowy, opaski zaciskowe metalowe
do łączenia rur, klamry do użytku w budownictwie, siatki metalowe,
siatki druciane i cienkie siatki druciane, blacha, okładziny z blachy,
drut, drut spawalniczy, drut lutowniczy z wbudowanym topnikiem,
kosze metalowe, wiadra metalowe. kółka samonastawne metalowe,
haczyki metalowe do wieszania odzieży, haczyki metalowe do wieszaków na ubrania, metalowe wieszaki na obrazy, metalowe wieszaki
na odzież, zawieszki do kluczy z metali nieszlachetnych, metalowe
klipsy do kabli, drabiny metalowe, drabiny ze stopniami metalowymi, metalowe skrzynki na listy, metalowe skrzynki narzędziowe, platformy z metalu, sejfy, sejfy elektroniczne. sejfy metalowe, metalowe
sejfy ognioodporne, skrytki sejfowe, kasy pancerne [sejfy], metalowe
kasetki na pieniądze, kłódki, metalowe wkładki zamka, zamki
do drzwi. zasuwy do drzwi metalowe, zasuwy do zamków, metalowe
łańcuchy do drzwi, metalowe zabezpieczenia łańcuszkowe do drzwi,
metalowe urządzenia zamykające do drzwi, zamknięcia drzwiowe
eliminujące trzaskanie [nieelektryczne], metalowe zamki do rowerów, metalowe wizjery do drzwi [niepowiększające], elektrody spawalnicze w otulinie, zaciski metalowe, zaciski do rur wykonane z metalu, metalowe opaski zaciskowe do kabli, preparaty lutownicze
zawierające metale lutownicze i topniki, stopy lutownicze (luty), cyna
i jej stopy, metalowe kolumny do podpierania, linki holownicze z metalu, ściągacze metalowe, dysze, końcówki wylotowe z metalu, haki
metalowe do użytku w budownictwie. nity metalowe, skrzynie
i skrzynki narzędziowe, wózki i pojazdy na narzędzia z metalu, metalowe systemy do magazynowania narzędzi, wózki narzędziowe z bla-
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chy stalowej, 7 elektronarzędzia, odkurzacze do celów przemysłowych, odkurzacze do powierzchni komercyjnych i przemysłowych,
przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg [odkurzacze], odkurzacze samochodowe, odkurzacze, maszyny do filtrowania, pompy,
pompy do cieczy, pompy do piwa, pompy ssące. pompy tłoczące,
pompy próżniowe tłoczące, pompy smarownicze, pompy do smarowania, pompy olejowe do pojazdów lądowych, pompy hydrauliczne,
maszyny do pompowania opon [instalacje w warsztatach samochodowych], elektryczne urządzenia ssące do czyszczenia [domowe],
elektryczne spirale do udrażniania przewodów kanalizacyjnych, filtry
części maszyn, filtry stanowiące części maszyn, zaciski robocze
do obrabiarek, maszyny do spawania rur termoplastycznych, elektrody do urządzeń spawalniczych, uchwyty wiertarskie [części maszyn], akcesoria [przystawki] do głowic do narzędzi elektrycznych,
podstawy [statywy] maszyn, ostrza (części maszyn], maszyny do cięcia rur, przyrządy do cięcia rur [maszyny], osełki do ostrzenia (części
do maszyn], narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamentowym,
karbidowe końcówki wierteł do maszyn, diamentowe wiertła do maszyn, wiertła do maszyn, przemysłowe wiertła [maszyny], karbidowe
wiertła do maszyn, wiertła pneumatyczne, końcówki do wiercenia
do wiertarek, wiertarki i części do nich, wiertarki elektryczne, wiertarki pneumatyczne [ręczne], końcówki ceramiczne [narzędzia
do maszyn], końcówki do noży tokarskich [części maszyn], końcówki
tnące [części do maszyn], końcówki ścierne do użytku z maszynami,
arkusze ścierne będące częściami maszyn lub narzędzi elektrycznych, taśmy ścierne do szlifierek elektrycznych, nietkane taśmy stanowiące części maszyn do użytku w ścieraniu, materiały ścierne (narzędzia do maszyn], trzpienie (części do maszyn], szczotki obrotowe
do maszyn, szczotki druciane do maszyn, szczotki druciane [części
maszyn], szczotki tarczowe z drutu do szlifierek elektrycznych, lutownice gazowe, maszyny do lutowania [gazowe], lampy lutownicze, lutlampy [palniki do lutowania], lampy lutownicze na gaz, elektryczne
urządzenia do lutowania, lutownice elektryczne, palniki spawalnicze,
palniki do cięcia, palniki gazowe [narzędzia], termiczne palniki gazowe, spawarki elektryczne, spawarki gazowe, spawarki laserowe, spawarki łukowe, spawarki plazmowe, spawarki ultradźwiękowe, spawarki wysokiej częstotliwości, spawarki, elektryczne młoty udarowe,
młoty obrotowe [maszyny], młoty wiertnicze, młoty pneumatyczne,
młotki pneumatyczne [ręczne],, młotki [części maszyn], młotki udarowe [maszyny], młotki nitownicze [narzędzia elektryczne], podnośniki
do pojazdów, podnośniki hydrauliczne, hydrauliczne urządzenia podnoszące, podnośniki pneumatyczne, podnośniki samochodowe, maszyny do podnoszenia pojazdów, mechaniczne urządzenia do podnoszenia i wyciągania, wyciągarki elektryczne, kompresory powietrza
do pojazdów, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej, elektryczne pistolety do uszczelniania, pistolety do kleju termotopliwego, pistolety elektryczne do kleju, pistolety smarownicze
[maszyny], pistolety do malowania, pistolety natryskowe do malowania, urządzenia do malowania, zszywacze pistoletowe o napędzie
elektrycznym, zszywacze [maszyny], zszywacze elektryczne, kasetki
ze zszywkami do zszywaczy przemysłowych, rozpieracze mechaniczne, szlifierki, szlifierki obrotowe, szlifierki odśrodkowe, szlifierki
podłogowe, szlifierki tarczowe, szlifierki [ręczne, obsługiwane elektrycznie], szlifierki kątowe, szlifierki oscylacyjne [maszyny], szlifierki
stołowe [maszyny], wielofunkcyjne urządzenia oscylacyjne, narzędzia pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne, klucze udarowe, klucze
maszynowe nasadowe [maszyny], klucze dynamometryczne [maszyny], hydrauliczne klucze dynamometryczne, przeguby Cardana, reduktory ciśnienia [części maszyn], maszyny gilotynowe, inne niż
do użytku biurowego, podajniki taśmy klejącej [maszyny], nitownice
[narzędzia elektryczne], mechanicznie obsługiwane ręczne szczypce
do obciskania, chwytaki magnetyczne, szczypce do cięcia drutu [maszyny], szczypce przegubowe do prętów [maszyny], gwintowniki maszynowe, maszyny do gwintowania, maszyny do gwintowania otworów, gwintowniki będące narzędziami obsługiwanymi mechanicznie,
pokrętła do gwintowników [maszyny], tnące narzędzia diamentowe
do maszyn, narzędzia tnące z napędem elektrycznym, ściernice [maszyny], tarcze ścierne będące częściami do maszyn, tarcze tnące
do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze tnące do użytku lako
części maszyn, tarcze polerskie [części do maszyn], tarcze ścierne
do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze do polerowania [części do maszyn], tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, tarcze diamentowe do użytku z elektronarzędziami i jako części maszyn, tarcze
gumowe do elektronarzędzi, narzędzia do obróbki krawędzi [maszyny], nożyczki elektryczne, nożyce elektryczne, nożyce do blach [ma-
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szyny], nożyce pneumatyczne, przebijaki do użytku z obrabiarkami,
narzędzia do przebijania otworów [elektryczne], inne niż do użytku
biurowego, strugi kątniki [maszyny], pilniki [narzędzia obsługiwane
elektrycznie], tarniki [maszyny], piły elektryczne, piły tarczowe, piły
silnikowe, piły taśmowe, piły taśmowe do drewna, piły wyrzynarki,
piły wyrzynarki z napędem elektrycznym, piły kabłąkowe [maszyny],
piły otwornice [maszyny], brzeszczoty pił [części maszyn], brzeszczoty do pił maszynowych, tarczowych i do użytku z elektronarzędziami, pilarki do drewna, przybory do frezowania [części maszyn], frezy
do frezarek, frezy [obrabiarki], frezy obrotowe, frezy śrubowe [maszyny], urządzenia do usuwania śrub [maszyny], maszyny do usuwania izolacji z kabli elektrycznych, precyzyjne przecinaki [części maszyn], precyzyjne przecinaki [maszyny], przecinaki zasilane prądem,
inne niż do użytku biurowego, przecinarki [obrabiarki], świdry [maszyny], obrotowe świdry (maszyny], świdry pneumatyczne, świdry
wiertnicze [części maszyn], pierścieniowe wycinarki do otworów [obrabiarki], dłutownice, śrubokręty elektryczne, śrubokręty pneumatyczne, śrubokręty silnikowe, precyzyjne śrubokręty elektryczne,
przedłużenia do narzędzi elektrycznych, elektryczne narzędzia
ogrodnicze, narzędzia ogrodnicze (maszyny], elektryczne sekatory
do gałęzi drzew, 8 klucze [narzędzia], klucze do filtra oleju, klucze
do świec zapłonowych, klucze [obsługiwane ręcznie], klucze nastawne, klucze nastawne pojedyncze [narzędzia obsługiwane ręcznie],
klucze nastawne ślimakowe, nastawne klucze dynamometryczne
[obsługiwane ręcznie], klucze dynamometryczne, klucze do rur, klucze francuskie] klucze nasadowe, klucze nasadowe [narzędzia ręczne], klucze płaskie, klucze oczkowe, klucze imbusowe [sześciokątne],
zestawy kluczy nasadowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia ręczne, narzędzia i przyrządy ręczne (ręcznie obsługiwane), narzędzia ręczne do cięcia płytek, przyrządy do cięcia kątowego (narzędzia ręczne), przyrządy do cięcia rur, przyrządy tnące (narzędzia
ręczne], narzędzia obrotowe do cięcia metalu [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia ręczne do usuwania krzyżyków glazurniczych,
narzędzia ogrodnicze (sterowane ręcznie), narzędzia do czyszczenia
kominów, narzędzia szlifierskie, obsługiwane ręcznie, narzędzia
do nacinania gwintów [narzędzia obsługiwane ręcznie], szlifierki kątowe (narzędzia ręczne), widły, widły ogrodowe, widły rolnicze [narzędzia ręczne], sekatory, sekatory ogrodnicze, rękojeści do narzędzi
ręcznych, pogrzebacze do kominków, łopaty [narzędzia], szufle
do śniegu, pompki ręczne, pompy powietrza o napędzie ręcznym,
pompy próżniowe o napędzie ręcznym, spirale do udrażniania przewodów kanalizacyjnych, obsługiwane ręcznie, przepychacze do rur
[narzędzia obsługiwane ręcznie], torby na narzędzia [wyposażone],
torby na narzędzia przypinane do pasów na narzędzia, pasy do narzędzi, pasy na narzędzia, zaciski stolarskie, zaciski ciesielskie i bednarskie, ręczne zaciski do blach, szczypce, szczypce tnące [szczypce
uniwersalne], szczypce, obcęgi, szczypce płaskie, szczypce precyzyjne [narzędzia ręcznej, szczypce samozaciskowe, szczypce do cięcia
drutu [narzędzia ręcznej, szczypce do zaciskania końcówek [narzędzia ręczne], szczypce [narzędzia ręcznej, szczypce, kleszcze, zestawy szczypiec, obcęgi [narzędzia ręczne], piły wyrzynarki [narzędzia
obsługiwane ręcznie], piły ręczne, piły kabłąkowe, piła otwornica
[narzędzia obsługiwane ręcznie], piłki do metalu, strugi, strugi [narzędzia ręczne], lutownice nieelektryczne, zestaw narzędzi lutowniczych, uchwyty do wiertarek (części narzędzi obsługiwanych ręcznie], klocki [uchwyty] do papieru ściernego [narzędzia ręcznej, ostrza
do nożyc, ostrza do pił, ostrza do piłek do metalu, ostrza do piły poprzecznej, ostrza do strugów, ostrza do wyrzynarek [części narzędzi
obsługiwanych ręcznie], brzeszczoty do pił ręcznych, zestawy końcówek narzędzi do narzędzi ręcznych, końcówki wkrętakowe do narzędzi ręcznych, ściernice [narzędzia ręczne], ściernice [części do narzędzi ręcznych], narzędzia ścierne [przyrządy ręcznej, smarownice,
smarownice obsługiwane ręcznie, oliwiarki do naoliwiania maszyn
(narzędzia ręczne], podnośniki obsługiwane ręcznie, podnośniki
na kółkach do pojazdów [ręcznie obsługiwane], grzechotki [narzędzia ręcznej, pistolety [narzędzia ręcznej, pistolety do uszczelniania,
pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, pistolety ręczne do kleju, ręczne pistolety do zszywek [inne niż do użytku chirurgicznego lub papierniczego], sznurki traserskie [narzędzia ręczne],
sznurki budowlane, kielnie trójkątne, kielnie do fugowania, kleinie,
kielnie murarskie, szpachle, szpachelki dla artystów, skrobaki [narzędzia ręczne], skrobaki do szkła (narzędzia ręczne], skrobaczki do podłóg i okien, pace tynkarskie, czerpaki [narzędzia ręczne] mieszadła
[narzędzia ręczne], nitownice [narzędzia ręczne], nitownice ręczne,
zszywacze ręczne, przycinarki do rur [narzędzia], gwintowniki [narzę-
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dzia ręczne], gwintownice [narzędzia ręczne], pokrętki do gwintowników, przedłużacze do korb do gwintowników, przedłużenia dla
narzędzi ręcznych, obcinaki do rur [narzędzia ręczne], osełki
do ostrzenia, tarniki, tarki [narzędzia ręczne], szczotki druciane [narzędzia ręczne], noże, noże składane, noże do tapet, diamentowe
noże do narzędzi obsługiwanych ręcznie, nożyki do cięcia szkła, zestawy nożyków precyzyjnych, nożyczki, nożyce, nożyce do blachy,
nożyce do cięcia metalu (nożyce do blach), przebijaki [narzędzia],
zestawy przebijaków, pilniki [narzędzia], pilniki igłowe, tarcze tnące
do użytku wraz z narzędziami sterowanymi ręcznie, tarcze ścierne
do użytku z narzędziami ręcznymi, tarcze tnące do użytku wraz z narzędziami sterowanymi ręcznie, tarcze do polerowania [narzędzia
obsługiwane ręcznie], tarcze ścierne [narzędzia obsługiwane ręcznie], tarcze diamentowe do użytku z narzędziami sterowanymi ręcznie, wiertła diamentowe do narzędzi obsługiwanych ręcznie, wiertła,
wiertła do narzędzi ręcznych, śrubokręty, śrubokręty miniaturowe
nieelektryczne, precyzyjne śrubokręty nieelektryczne, śrubokręty,
wkrętaki, zestawy śrubokrętów, zestawy wkrętaków, wiertarki udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertarki ręczne, wymienne
ostrza wkrętaka do wkrętaków ręcznych, wymienne ostrza wkrętaka
do wkrętaków ręcznych, frezy [narzędzia ręczne], wyciągacze do śrub
(narzędzia obsługiwane ręcznie], oprawki do narzynek, dłuta, dłuta
gniazdowe [przysieki], dłuta kamieniarskie, dłuta rzeźbiarskie, dłuta
wklęsłe [narzędzia ręczne], dłutka do uszczelniania, przecinaki [narzędzia ręczne], przecinacze, urządzenia do zdejmowania izolacji
z przewodów i przecinacze [ręcznie obsługiwanej, świdry, ściski [narzędzia ręczne], imadła, imadła stołowe (przyrządy ręczne), imadła
metalowe, imadła kątowe (narzędzia ręczne), młotki drewniane,
młotki skalne, młotki blacharskie, młotki do gwoździ, młotki nitownice [narzędzia], młotki, młotki kamieniarskie [narzędzia obsługiwane
ręcznie], młotki murarskie, łomy-wyciągacze [narzędzia obsługiwane
ręcznie], tomy do obróbki drewna, łomy, punktaki (narzędzia ręczne],
siekiery, kilofy, oskardy, kilofy dwustronne [narzędzia ręczne), głowice kilofów, narzędzia ręczne do ściągania izolacji [strippery], narzędzia ręczne do zdejmowania izolacji, zestawy kluczy, zestawy narzędzi ręcznych, zestawy wierteł, zestawy końcówek śrubokrętowych,
nasadek i wierteł, wyposażone skrzynie i skrzynki narzędziowe, szafki z narzędziami, wózki i pojazdy na narzędzia, 9 przedłużacze, przedłużacze elektryczne, czujniki, czujniki ruchu, urządzenia wejściowe
z czujnikiem ruchu, przejściówki w postaci rozgałęziaczy elektrycznych, rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, rękawice
do celów przemysłowych do ochrony przed urazami, rękawiczki
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, rękawice ogniotrwałe, okulary ochronne, okulary spawalnicze, gogle
ochronne, maski do spawania, maski ochronne, maski przeciwpyłowe, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu
oddechowego, przyłbice spawalnicze, osłony zabezpieczające przed
iskrami, osłony ochronne na twarz, ochronne osłony na twarz dla
spawaczy, słuchawki z redukcją hałasu, nakolanniki dla robotników,
kaski zabezpieczające, obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze,
ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami],
plandeki ochronne, wizjery do drzwi (judasze], szkła powiększające,
próbniki napięcia, testery elektryczne [próbniki napięcia], testery
prądu, prostowniki, mierniki, mierniki ciśnienia, mierniki kątów, mierniki poziomu, mierniki elektroniczne, mierniki napięcia, cyfrowe
mierniki uniwersalne, urządzenia do monitorowania napięcia, przewody elektryczne, kable zapłonowe, gaśnice, bezpieczniki topikowe,
bezpieczniki do pojazdów, awaryjne trójkąty ostrzegawcze do pojazdów, reduktory ciśnienia, reduktory prędkości [elektryczne], reduktory prędkości [elektronicznej, manometry, miarki, miarki [przyrządy
miernicze], miarki składane, przenośne miarki taśmowe, elektroniczne miarki, szczelinomierze, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki do mierzenia, inżynieryjne przymiary kreskowe, elektroniczne przymiary kreskowe, przymiary jardowe, dalmierze, dalmierze
laserowe, poziomnice, laserowe urządzenie do pomiaru poziomu,
wykrywacze [detektory], wykrywacze kabli, wykrywacze [detektory]
przedmiotów metalowych, piony ciężarkowe, 11 lampy do celów
oświetleniowych, neonowe lampy oświetleniowe, lampy LED, przenośne lampy ręczne [oświetleniowe], lampy halogenowe, żarniki
do lamp elektrycznych, latarki, czołówki, reflektory, piecyki na węgiel, piece węglowe [ogrzewacze pomieszczeń do użytku domowego], piece grzewcze, 12 wózki, wózki transportowe, wózki transportowe platformowe, wózki narzędziowe, wózki na kółkach dla
mechaników, kołka samonastawne do wózków [pojazdy), kółka
do wózków do supermarketów, pompki do rowerów, pompki nożne
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do pompowania opon pojazdów, pompki do pompowania OPON
pojazdów, pompki opon, urządzenia do pompowania opon, leżanki
monterskie dla mechaników, leżanki monterskie do użytku w badaniu podwozi samochodów, rozpieracze hydrauliczne szczęk hamulca
do pojazdów, łańcuchy śniegowe do pojazdów mechanicznych, łańcuchy przeciwpoślizgowe, antypoślizgowe łańcuchy do kół pojazdów, plandeki przystosowane [ukształtowane] do pojazdów, pióra
wycieraczek do przednich szyb, haki holownicze, haki holownicze
do pojazdów, 16 worki na śmieci, worki z tworzyw sztucznych
na śmieci, worki z tworzyw sztucznych do pakowania, wałki malarskie, wkłady do wałków malarskich, rączki do wałków malarskich,
podstawki na wałki do malowania, kuwety malarskie, pędzle, pędzle
dla malarzy pokojowych, ołówki, kleje do celów domowych, kleje
do celów majsterkowania, kleje do celów papierniczych, dozowniki
taśmy klejącej do użytku domowego lub biurowego, podajniki do taśmy klejącej, taśma klejąca, taśma klejąca pakowa, taśmy klejące
dwustronne [inne niż do użytku domowego, medycznego lub związanego z materiałami piśmiennymi], taśmy papierowe, taśma maskująca, zszywki biurowe, 17 węże, węzę ogrodowe, gumowe węzę
do wody, gumowe węzę elastyczne, niemetalowe węże elastyczne,
niemetalowe węże elastyczne z gumy syntetycznej wzmocnionej
materiałem tekstylnym, węzę do wody do użytku w ogrodzie, elastyczne węże wykonane i materiałów polimerowych, elastyczne
węże z kauczuku wzmocnionego materiałem syntetycznym, elastyczne węże z tworzyw sztucznych z wkładami drucianymi elastyczne węże z tworzyw sztucznych z oplotem drucianym, węże do narzędzi pneumatycznych, węzę pneumatyczne, niemetalowe, elastyczne
rury wężowe z tworzyw sztucznych, materiały uszczelniające i izolacyjne, materiały do uszczelniania okien i drzwi, niemetalowe taśmy
uszczelniające przed warunkami atmosferycznymi do okien i drzwi,
taśma maskująca, taśmy uszczelniające, taśmy izolacyjne, taśmy samoprzylepne do celów technicznych, taśmy klejące nie do użytku
domowego, medycznego lub związanego z materiałami piśmiennymi, taśmy uszczelniające (niemetalowe-), taśma uszczelniająca
do połączeń rurowych, taśmy do uszczelniania gwintów rurowych,
przylepne (taśmy-} nie do użytku biurowego, medycznego czy domowego, folie maskujące, szczeliwa hydrauliczne, izolacyjne masy
uszczelniające, masy uszczelniające, 18 torby na narzędzia (puste),
plecaki na narzędzia, 19 folie z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie, 20 niemetalowe skrzynki na listy, klapki do skrzynek
na listy w drzwiach [nie z metalu lub kamienia), pojemniki niemetalowe do przechowywania narzędzi [puste], pojemniki wielofunkcyjne
[niemetalowe i nie do użytku domowego lub kuchennego], mocowane do ściany wieszaki na narzędzia, niemetalowe wieszaki do półek
wieszaki na płaszcze [haczyk) montowane na ścianie] niemetalowe,
haczyki na ubrania, niemetalowe, niemetalowe haczyki wkręcane,
wygięte, niemetalowe wieszaki do odzieży, dywanowe podkładki
ochronne pod nogi mebli, filcowe podkładki pod nogi mebli, podkładki z tworzyw sztucznych, naroża ochronne [nakładki] z tworzyw
sztucznych, niemetalowe narożniki ochronne nakładane na meble,
korytka do kabli z materiałów niemetalowych [inne niż elektrycznej,
niemetalowe klamry do kabli, uchwyty [obejmy] do rur i kabli, niemetalowe, uchwyty przyssawkowe [mocowania], opaski spinające
do kabli, niemetalowe opaski zaciskowe do węży, opaski zaciskowe
niemetalowe do łączenia rur, drabiny, niemetalowe, drabiny niemetalowe, drabiny z drewna lub tworzyw sztucznych, drabiny z włókna
szklanego, stopnie [drabiny] niemetalowe, szafki metalowe, niemetalowe skrzynki na narzędzia [puste], niemetalowe szafki na narzędzia [puste], skrzynie i skrzynki narzędziowe, wózki i pojazdy na narzędzia, z tworzywa sztucznego, systemy do magazynowania
narzędzi, z tworzywa sztucznego, szafki na klucze, kłódki, niemetalowe, wkładki do zamka, niemetalowe, zasuwki drzwiowe niemetalowe, zasuwy drzwiowe niemetalowe, nieelektryczne samozamykacze
do drzwi z materiałów niemetalowych, zamki do rowerów, nie z metalu, stoły warsztatowe, stoły warsztatowe z imadłem, niemetalowe,
taborety robocze, taborety ruchome [meble], ściągacze niemetalowe, krzyżyki dystansowe do glazury, krzyżyki dystansowe do płytek,
kastry niemetalowe do mieszania zaprawy murarskiej, haczyki
na drzwi z materiałów niemetalowych, 21 rękawice bawełniane
do celów domowych, rękawice gumowe do użytku domowego, wiadra na węgiel do użytku w gospodarstwie domowym, wiadra
do użytku przemysłowego, kosze niemetalowe, szczotki do czyszczenia kominków, szczotki, szczotki i artykuły szczotkarskie, szczotki
do sprzątania, szczotki do szorowania, szczotki do drapania, szczotki
do mycia samochodów, miotły, mopy, przepychacze do toalet, prze-
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siewacze popiołu do użytku domowego, lejki, lejki do nalewania paliwa, gąbki czyszczące, zbieraki wody z szyb [do celów domowych],
rękawice ogrodnicze, 22 plandeki, plastikowe plandeki wielofunkcyjne, plandeki, do użytku innego niż z pojazdami, okrycia wodoodporne [plandeki], liny, liny holownicze niemetalowe, liny holownicze
do samochodów, liny elastyczne, liny z włókien naturalnych i syntetycznych, taśmy elastyczne do wiązania, taśmy niemetalowe do owijania i związywania, sznurki, sznur polipropylenowy, sznury wykonane z tworzyw sztucznych, sznury 7 włókien tekstylnych, pakuły, pakuły
bawełny, niemetalowe pasy do transportu ładunków, niemetalowe
pasy do przenoszenia ładunków, pasy mocujące, inne niż metalowe,
25 kalosze, obuwie gumowe, obuwie robocze, odzież robocza.
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(510), (511) 35 sprzedaż towarów z branży turystycznej, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: legitymacje rabatowe,
karty identyfikacyjne i rabatowe upoważniające do zniżek, bilety,
publikacje papierowe, książki, czasopisma, gazety, albumy, materiały drukowane, materiały do nauczania, papier, foldery, przewodniki,
mapy, informatory turystyczne, rozkłady jazdy, sprzęt turystyczny i sportowy, tektura i wyroby z tych materiałów, druki firmowe,
opakowania reklamowe z papieru i innych tworzyw, wydawnictwa,
papeterie, druki eksploatacyjne w tym programy imprez, materiały
szkoleniowe i instruktażowe, filmy, reportaże, filmy zarejestrowane
na taśmie filmowej, taśmie wideo, taśmie magnetycznej, dyskach
optycznych lub innych nośnikach, magnetyczne i optyczne nośniki
danych z nagraniami dźwięku i/lub obrazu, publikacje elektroniczne,
płyty (dyski) z nagraniami, i ofert usług z branży turystycznej, hotelarskiej, rozrywkowej, sportowej, kulturalnej, edukacyjnej pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary (zapoznawać się
i wybierać ofertę usług), w szczególności: w hurtowni, w sklepie, z katalogu różnych artykułów, wykorzystując zamówienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na stronie internetowej, za pośrednictwem systemu telezakupów, używając środków
telekomunikacji, organizacja targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, prace biurowe, badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisingu,
wyszukiwanie, pozyskiwanie i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, usługi w zakresie reklamy i promocji, w tym:
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, informacja o powyższych usługach, 39 biura turystyczne z wyjątkiem rezerwacji miejsc
w hotelach i pensjonatach, usługi turystyczne z wyjątkiem rezerwacji
miejsc w hotelach i pensjonatach, współpraca z różnymi podmiotami
przy organizowaniu wyjazdów turystycznych z wyjątkiem rezerwacji
miejsc w hotelach i pensjonatach, organizowanie wczasów rekreacyjnych i wypoczynkowych z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organizacja imprez turystycznych, podróży,
wycieczek, w tym organizacja oraz obsługa zagranicznej i krajowej
turystyki przyjazdowej i wyjazdowej, grupowej i indywidualnej z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organizacja
pobytów biznesowych, w kraju i za granicą z wyjątkiem rezerwacji
miejsc w hotelach i pensjonatach, rezerwacja miejsc w środkach
transportu, w tym pośrednictwo i rezerwacja usług w zakresie komunikacji i podróży z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, czarterowanie, transport pasażerski, przewóz ludzi i towaru
pojazdami mechanicznymi, koleją, statkami i samolotami, usługi
bagażowe, transport pieniędzy i rzeczy wartościowych, transport
chorych, wynajmowanie środków transportu podróżnym, informacja o transporcie, pośrednictwo transportowe, prowadzenie informacji turystycznej i podróżniczej, zwiedzanie turystyczne związane
z informacją dotyczącą podroży, informacją o taryfach, rozkładach
jazdy i sposobach transportu, rezerwacja miejsc podróży z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, rezerwacja biletów lotniczych, kolejowych, promowych, pośrednictwo w usługach
komunikacyjnych, zapewnienie zorganizowanych form zwiedzania,
zwiedzanie turystyczne, towarzyszenie i opieka w podróży, wynajem
samolotów, pojazdów mechanicznych, statków, promów, pakowanie
towarów, dostawa i transport paczek, transport bagażu, pośrednic-
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two w rezerwacji i sprzedaży dokumentów przewozowych, przewoźników polskich i obcych w komunikacji krajowej i zagranicznej oraz
organizacja przewozów wszelkimi dostępnymi środkami transportu
z wyjątkiem rezerwacji miejsc w hotelach i pensjonatach, organizacja i świadczenie usług w zakresie pilotażu, informacja o powyższych
usługach, 43 agencje zakwaterowania, usługi związane z rezerwacją
pokoi w hotelach i pensjonatach przez biura podróży, świadczenie
usług hotelarskich, organizowanie i zapewnianie zakwaterowania,
w tym rezerwacja hoteli, wynajem pokoi oraz mieszkań wakacyjnych, domów wypoczynkowych i apartamentów na pobyt czasowy,
udostępnianie miejsc na campingu, usługi gastronomiczne wraz
z usługami towarzyszącymi takimi jak: zapewnianie noclegu, usługi
kelnerskie oraz room-service, obsługą gastronomiczną z własnym
transportem, wynajmowaniem sal, wypożyczaniem stołów, krzeseł,
zastawy i bielizny stołowej, informacja o powyższych usługach.

(111) 317321
(220) 2018 07 24
(210) 488575
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg, PL.
(540) Odra Historie z życia wzięte
(510), (511) 5 słodycze do celów leczniczych, wyroby cukiernicze,
słodycze, lizaki, cukierki i galaretki-przeznaczone do celów leczniczych, żywność dietetyczna i odżywki do celów leczniczych, cukier
do celów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych,
29 produkty ziemniaczane produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty ziemniaczane z dodatkiem elementów
ekstrudowanych, prażynki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane,
chrupki ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane,
przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczanej galaretki, 30 wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, makaroniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pałeczki lukrecjowe
[wyroby cukiernice], wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
galaretki owocowe [słodycze], chipsy [produkty zbożowe], cukierki
miętowe, pomadki [cukierki], karmelki [cukierki], karmelki twarde,
karmelki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukiernicze do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby piekarniczo-cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do wyrobów cukierniczych,
galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, słodycze,
lizaki, cukierki, ciastka, lody, półprodukty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe produkowane metodą
ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem
elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe,
chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbożowe,
w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów, miodu, przypraw,
płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe
dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, draże, gumy
rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów
zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle,
batony zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa,
preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.
(111) 317322
(220) 2018 07 24
(210) 488577
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg, PL.
(540) Najlepiej razem Historie z życia wzięte
(510), (511) 5 słodycze do celów leczniczych, wyroby cukiernicze,
słodycze, lizaki, cukierki i galaretki-przeznaczone do celów leczniczych, żywność dietetyczna i odżywki do celów leczniczych, cukier
do celów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych,
29 produkty ziemniaczane produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty ziemniaczane z dodatkiem elementów
ekstrudowanych, prażynki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane,
chrupki ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane,
przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, galaretki, 30 wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, makaroniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pałeczki lukrecjowe
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[wyroby cukiernice], wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
galaretki owocowe [słodycze], chipsy [produkty zbożowe], cukierki
miętowe, pomadki [cukierki], karmelki [cukierki], karmelki twarde,
karmelki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukiernicze do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby piekarniczo-cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do wyrobów cukierniczych,
galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, słodycze,
lizaki, cukierki, ciastka, lody, półprodukty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe produkowane metodą
ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem
elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe,
chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbożowe,
w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów, miodu, przypraw,
płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernicze i piekarnicze, wafle, czekolada, guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe
dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, draże, gumy
rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów
zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle,
batony zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa,
preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.

(111) 317323
(220) 2018 07 24
(210) 488579
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) WATAHA
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 03.01.08, 03.01.16, 19.07.09
(510), (511) 33 wódki i napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa i wina.
(111) 317324
(220) 2018 07 24
(210) 488582
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) SAWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FOODS SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Petit Crunch
(540)

(531) 11.01.04, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby i produkty zbożowe, pochodne ryżu takie
jak: płatki ryżowe, ryż dmuchany, skrobia ryżowa, makaron ryżowy,
kaszka z mąki ryżowej, mieszanki zbożowo-ryżowe, kasze i mieszanki
z owocami i warzywami, płatki zbożowe z otrębami, z amarantusem,
z owocami suszonymi i liofilizowanymi, płatki owsiane, pro(dukty
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śniadaniowe zbożowe z dodatkami owoców, mleka, ekstrudatu zbożowego, ekstrudaty zbożowe z ziaren żyta, pszenicy, amarantusa,
siemienia lnianego z dodatkiem błonnika, wyroby zbożowe ekspandowane i ekstrudowane, produkty zbożowe z dodatkiem elementów
ekstrudowanych, mieszanki i produkty z ziaren ekspandowanych,
produkty zbożowe z probiotykami w postaci wyselekcjonowanych
kultur bakteryjnych lub drożdży, żywność funkcjonalna i wzbogacona w postaci produktów wzbogaconych w nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, skrobię, witaminy i składniki mineralne,
probiotyki i prebiotyki oraz w postaci produktów zawierających
obniżoną zawartość cholesterolu, niskosodowych, niskoenergetycznych, musli na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego, chipsy jako produkty zbożowe, przekąski błonnikowe, przekąski zbożowe, przekąski wykonane z ryżu, przekąski na bazie ryżu,
przekąski wieloziarniste, przekąski kukurydziane, przekąski na bazie
zbóż, przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski z produktów
zbożowych, chrupki na bazie naturalnych składników pochodzenia
roślinnego, chrupki ryżowe w kształcie kulek, batony jako wyroby cukiernicze na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego,
batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców (wyroby cukiernicze), batony zbożowe, batoniki musli, batoniki
owsiane, batony spożywcze na bazie zbóż, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, produkty zbożowe w postaci batonów,
batony na bazie orzechów i nasion, krakersy, krakersy z preparatów
zbożowych, krakersy ryżowe, wafle pełnoziarniste, wyroby piekarnicze, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, ciastka ryżowe, ciastka owsiane, kruche ciastka (herbatniki),
ciastka zbożowe wypiekane z płatkami i owocami, produkty żywnościowe z ryżu, gotowe dania z ryżu, dania na bazie ryżu, gotowe
potrawy zawierające ryż, gotowe potrawy zawierające makaron, ryż
z warzywami i wołowiną (bibimbap), gotowy ryż mrożony z przyprawami i warzywami, ryż kleisty zawijany w liście bambusowe, mrożone posiłki składające się z ryżu, gotowy lunch w pudełku składający
się z ryżu z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, zapakowane zestawy
obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryby lub
warzyw, gotowe desery (wyroby piekarnicze), 35 usługi w zakresie
informacji handlowych za pośrednictwem Internetu oraz rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet z branży
związanej z artykułami spożywczymi, pokazy towarów na portalu internetowym, publikowanie tekstów reklamowych dotyczących branży artykułów spożywczych, organizowanie targów i wystaw handlowych lub reklamowych dotyczących branży artykułów spożywczych,
usługi w zakresie handlu i usługi w zakresie informacji dla konsumentów zwłaszcza usługi handlu detalicznego i hurtowego w sklepach,
za pośrednictwem katalogów, środków komunikacji elektronicznej,
Internetu (sklepy internetowe) z branży artykułów spożywczych,
w szczególności: wyroby i produkty zbożowe, pochodne ryżu takie
jak: płatki ryżowe, ryż dmuchany, skrobia ryżowa, makaron ryżowy,
kaszka z mąki ryżowej, mieszanki zbożowo-ryżowe, kasze i mieszanki
z owocami i warzywami, płatki zbożowe z otrębami, z amarantusem,
z owocami suszonymi i liofilizowanymi, płatki owsiane, produkty
śniadaniowe zbożowe z dodatkami owoców, mleka, ekstrudatu zbożowego, ekstrudaty zbożowe z ziaren żyta, pszenicy, amarantusa,
siemienia lnianego z dodatkiem błonnika, wyroby zbożowe ekspandowane i ekstrudowane, produkty zbożowe z dodatkiem elementów
ekstrudowanych, mieszanki i produkty z ziaren ekspandowanych,
produkty zbożowe z probiotykami w postaci wyselekcjonowanych
kultur bakteryjnych lub drożdży, żywność funkcjonalna i wzbogacona w postaci produktów wzbogaconych w nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, skrobię, witaminy i składniki mineralne,
probiotyki i prebiotyki oraz w postaci produktów zawierających
obniżoną zawartość cholesterolu, niskosodowych, niskoenergetycznych, musli na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego, chipsy jako produkty zbożowe, przekąski błonnikowe, przekąski zbożowe, przekąski wykonane z ryżu, przekąski na bazie ryżu,
przekąski wieloziarniste, przekąski kukurydziane, przekąski na bazie
zbóż, przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski z produktów
zbożowych, chrupki na bazie naturalnych składników pochodzenia
roślinnego, chrupki ryżowe w kształcie kulek, batony jako wyroby cukiernicze na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego,
batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców (wyroby cukiernicze), batony zbożowe, batoniki musli, batoniki
owsiane, batony spożywcze na bazie zbóż, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, produkty zbożowe w postaci batonów,
batony na bazie orzechów i nasion, krakersy, krakersy z preparatów
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zbożowych, krakersy ryżowe, wafle pełnoziarniste, wyroby piekarnicze, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, ciastka ryżowe, ciastka owsiane, kruche ciastka (herbatniki),
ciastka zbożowe wypiekane z płatkami i owocami, produkty żywnościowe z ryżu, gotowe dania z ryżu, dania na bazie ryżu, gotowe
potrawy zawierające ryż, gotowe potrawy zawierające makaron, ryż
z warzywami i wołowiną (bibimbap), gotowy ryż mrożony z przyprawami i warzywami, ryż kleisty zawijany w liście bambusowe, mrożone posiłki składające się z ryżu, gotowy lunch w pudełku składający
się z ryżu z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, zapakowane zestawy
obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryby
lub warzyw, gotowe desery (wyroby piekarnicze), usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania
obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich.

(111) 317325
(220) 2018 07 24
(210) 488583
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) SAWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
FOODS SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Petit Lunch
(540)

(531) 11.01.04, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 30 wyroby i produkty zbożowe, pochodne ryżu takie
jak: płatki ryżowe, ryż dmuchany, skrobia ryżowa, makaron ryżowy,
kaszka z mąki ryżowej, mieszanki zbożowo-ryżowe, kasze i mieszanki
z owocami i warzywami, płatki zbożowe z otrębami, z amarantusem,
z owocami suszonymi i liofilizowanymi, płatki owsiane, pro(dukty
śniadaniowe zbożowe z dodatkami owoców, mleka, ekstrudatu zbożowego, ekstrudaty zbożowe z ziaren żyta, pszenicy, amarantusa,
siemienia lnianego z dodatkiem błonnika, wyroby zbożowe ekspandowane i ekstrudowane, produkty zbożowe z dodatkiem elementów
ekstrudowanych, mieszanki i produkty z ziaren ekspandowanych,
produkty zbożowe z probiotykami w postaci wyselekcjonowanych
kultur bakteryjnych lub drożdży, żywność funkcjonalna i wzbogacona w postaci produktów wzbogaconych w nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, skrobię, witaminy i składniki mineralne,
probiotyki i prebiotyki oraz w postaci produktów zawierających
obniżoną zawartość cholesterolu, niskosodowych, niskoenergetycznych, musli na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego, chipsy jako produkty zbożowe, przekąski błonnikowe, przekąski zbożowe, przekąski wykonane z ryżu, przekąski na bazie ryżu,
przekąski wieloziarniste, przekąski kukurydziane, przekąski na bazie
zbóż, przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski z produktów
zbożowych, chrupki na bazie naturalnych składników pochodzenia
roślinnego, chrupki ryżowe w kształcie kulek, batony jako wyroby cukiernicze na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego,
batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców (wyroby cukiernicze), batony zbożowe, batoniki musli, batoniki
owsiane, batony spożywcze na bazie zbóż, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, produkty zbożowe w postaci batonów,
batony na bazie orzechów i nasion, krakersy, krakersy z preparatów
zbożowych, krakersy ryżowe, wafle pełnoziarniste, wyroby piekarnicze, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, ciastka ryżowe, ciastka owsiane, kruche ciastka (herbatniki),
ciastka zbożowe wypiekane z płatkami i owocami, produkty żywnościowe z ryżu, gotowe dania z ryżu, dania na bazie ryżu, gotowe
potrawy zawierające ryż, gotowe potrawy zawierające makaron, ryż
z warzywami i wołowiną (bibimbap), gotowy ryż mrożony z przyprawami i warzywami, ryż kleisty zawijany w liście bambusowe, mrożone posiłki składające się z ryżu, gotowy lunch w pudełku składający
się z ryżu z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, zapakowane zestawy
obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryby lub
warzyw, gotowe desery (wyroby piekarnicze), 35 usługi w zakresie
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informacji handlowych za pośrednictwem Internetu oraz rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet z branży
związanej z artykułami spożywczymi, pokazy towarów na portalu internetowym, publikowanie tekstów reklamowych dotyczących branży artykułów spożywczych, organizowanie targów i wystaw handlowych lub reklamowych dotyczących branży artykułów spożywczych,
usługi w zakresie handlu i usługi w zakresie informacji dla konsumentów zwłaszcza usługi handlu detalicznego i hurtowego w sklepach,
za pośrednictwem katalogów, środków komunikacji elektronicznej,
Internetu (sklepy internetowe) z branży artykułów spożywczych,
w szczególności: wyroby i produkty zbożowe, pochodne ryżu takie
jak: płatki ryżowe, ryż dmuchany, skrobia ryżowa, makaron ryżowy,
kaszka z mąki ryżowej, mieszanki zbożowo-ryżowe, kasze i mieszanki
z owocami i warzywami, płatki zbożowe z otrębami, z amarantusem,
z owocami suszonymi i liofilizowanymi, płatki owsiane, produkty
śniadaniowe zbożowe z dodatkami owoców, mleka, ekstrudatu zbożowego, ekstrudaty zbożowe z ziaren żyta, pszenicy, amarantusa,
siemienia lnianego z dodatkiem błonnika, wyroby zbożowe ekspandowane i ekstrudowane, produkty zbożowe z dodatkiem elementów
ekstrudowanych, mieszanki i produkty z ziaren ekspandowanych,
produkty zbożowe z probiotykami w postaci wyselekcjonowanych!
kultur bakteryjnych lub drożdży, żywność funkcjonalna i wzbogacona w postaci produktów wzbogaconych w nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik pokarmowy, skrobię, witaminy i składniki mineralne,
probiotyki i prebiotyki oraz w postaci produktów zawierających
obniżoną zawartość cholesterolu, niskosodowych, niskoenergetycznych, musli na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego, chipsy jako produkty zbożowe, przekąski błonnikowe, przekąski zbożowe, przekąski wykonane z ryżu, przekąski na bazie ryżu,
przekąski wieloziarniste, przekąski kukurydziane, przekąski na bazie
zbóż, przekąski w postaci ciast owocowych, przekąski z produktów
zbożowych, chrupki na bazie naturalnych składników pochodzenia
roślinnego, chrupki ryżowe w kształcie kulek, batony jako wyroby cukiernicze na bazie naturalnych składników pochodzenia roślinnego,
batoniki zawierające mieszankę ziaren, orzechów i suszonych owoców (wyroby cukiernicze), batony zbożowe, batoniki musli, batoniki
owsiane, batony spożywcze na bazie zbóż, batoniki zbożowe będące zamiennikami posiłków, produkty zbożowe w postaci batonów,
batony na bazie orzechów i nasion, krakersy, krakersy z preparatów
zbożowych, krakersy ryżowe, wafle pełnoziarniste, wyroby piekarnicze, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, ciasta, tarty i ciasteczka, ciastka ryżowe, ciastka owsiane, kruche ciastka (herbatniki),
ciastka zbożowe wypiekane z płatkami i owocami, produkty żywnościowe z ryżu, gotowe dania z ryżu, dania na bazie ryżu, gotowe
potrawy zawierające ryż, gotowe potrawy zawierające makaron, ryż
z warzywami i wołowiną (bibimbap), gotowy ryż mrożony z przyprawami i warzywami, ryż kleisty zawijany w liście bambusowe, mrożone posiłki składające się z ryżu, gotowy lunch w pudełku składający
się z ryżu z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw, zapakowane zestawy
obiadowe składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryby
lub warzyw, gotowe desery (wyroby piekarnicze), usługi programów
lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, zarządzanie programem rabatowym w celu umożliwienia uczestnikom uzyskania
obniżek na towary i usługi przez korzystanie z rabatowych kart członkowskich.

(111) 317326
(220) 2018 07 24
(210) 488585
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) ELEKTRO OMEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Ω Produkt dla profesjonalistów
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.25, 26.01.03
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę
oraz instalacje sanitarne.
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(111) 317327
(220) 2018 07 24
(210) 488586
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) ELEKTRO OMEGA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Ω PRODUKT REKOMENDOWANY
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.04, 24.17.25, 27.05.21, 27.01.06
(510), (511) 9 aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary,
gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę
oraz instalacje sanitarne.
(111) 317328
(220) 2018 07 24
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) BOGDAŃSKA MONIKA, Poznań, PL.
(540) 7cm
(540)

(210) 488592

(531) 17.05.02, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 40 przeróbki odzieży (produkcja na zamówienie), krawiectwo lekkie, krojenie materiałów (tkanin), krojenie tekstyliów,
przeróbki ubrań, szycie odzieży na miarę, szycie (produkcja na zamówienie), krojenie tkanin, obrębianie tkanin, obróbka tkanin,
udzielanie informacji związanych z krawiectwem, usługi krawieckie
(produkcja na zamówienie), usługi szycia wycinanie tkanin, robótki ręczne lub krawiectwo, 41 usługi egzaminowania (edukacyjne),
usługi edukacyjne dotyczące projektowania, usługi edukacyjne dla
przemysłu, usługi szkoleniowe, usługi edukacyjne związane z modą,
usługi edukacyjne związane ze szkoleniami zawodowymi, usługi
edukacyjne w postaci spersonalizowanego nauczania.
(111) 317329
(220) 2018 07 24
(210) 488593
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH ODRA
SPÓŁKA AKCYJNA, Brzeg, PL.
(540) Historie z życia wzięte
(510), (511) 5 słodycze do celów leczniczych, wyroby cukiernicze,
słodycze, lizaki, cukierki i galaretki-przeznaczone do celów leczniczych, żywność dietetyczna i odżywki do celów leczniczych, cukier
do celów medycznych, cukier mlekowy do celów farmaceutycznych,
29 produkty ziemniaczane produkowane metodą ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty ziemniaczane z dodatkiem elementów
ekstrudowanych, prażynki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane,
chrupki ziemniaczane, pellety ziemniaczane, sneksy ziemniaczane,
przekąski ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, galaretki, 30 wyroby
cukiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze, makaroniki [wyroby cukiernicze], pastylki [wyroby cukiernicze], pałeczki lukrecjowe
[wyroby cukiernicze], wyroby cukiernice na bazie orzechów arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek,
galaretki owocowe [słodycze], chipsy [produkty zbożowe], cukierki
miętowe, pomadki [cukierki], karmelki [cukierki], karmelki twarde,
karmelki nadziewane, lukrecja [cukiernictwo], dekoracje cukiernicze do ciast, wyroby czekoladowe, wyroby piekarniczo-cukiernicze, wyroby czekoladopodobne, mięta do wyrobów cukierniczych,
galanteria czekoladowa, galanteria czekoladopodobna, słodycze,
lizaki, cukierki, ciastka, lody, półprodukty cukiernicze, żelki, prażynki nie będące ciastkami, produkty zbożowe produkowane metodą
ekstruzji lub smażone w tłuszczu, produkty zbożowe z dodatkiem
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elementów ekstrudowanych, prażynki zbożowe, chipsy zbożowe,
chrupki zbożowe, pellety zbożowe, sneksy zbożowe, mąka i preparaty zbożowe, w szczególności ekstrudowane produkty zbożowe,
w tym wyroby z ryżu i kukurydzy oraz z ich mieszanek również z dodatkiem kakao, witamin, czekolady, orzechów, miodu, przypraw,
płatki zbożowe śniadaniowe, makarony, wyroby cukiernice i piekarnicze, wafle, czekolada, guma do żucia, muesli, preparaty zbożowe
dietetyczne nie przeznaczone do celów leczniczych, draże, gumy
rozpuszczalne do żucia, krakersy, przekąski słone na bazie wyrobów
zbożowych, przekąski ryżowe, przekąski zbożowe, paluszki, precle,
batony zbożowe, batony czekoladowe, nielecznicze draże, chałwa,
preparaty zbożowe, płatki śniadaniowe, płatki zbożowe, płatki kukurydziane, gumki rozpuszczalne, chrupki zbożowe w czekoladzie.

(111) 317330
(220) 2018 07 24
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) ADAMCZAK STANISŁAW, Kielce, PL.
(540) San Dom-AS
(540)

(210) 488601
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(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 artykuły i materiały termoizolacyjne, hydroizolacyjne
oraz do izolacji akustycznej dla budownictwa, materiały do izolacji
termicznej z tworzyw sztucznych, płyty z polistyrenu do celów izolacyjnych, materiały izolacji akustycznych zawierające granulat gumy
i/lub polistyren, piankowe materiały izolacyjne do użytku w budownictwie, 19 niemetalowe materiały budowlane, kształtki i bloczki
budowlane, w tym kształtki i bloczki budowlane prefabrykowane
z pianobetonu i styropianobetonu, cegły, cement, zaprawy budowlane, w tym zaprawy ciepłochronne do murowania i tynkowania,
tynk do użytku w budownictwie, 37 usługi budowlane i remontowe,
budowa nieruchomości, izolowanie budynków, w tym hydroizolacje
oraz izolacje termiczne, akustyczne.
(111) 317333
(220) 2018 07 24
(210) 488607
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) August Storck KG, Berlin, DE.
(540) nimm 2 Śmiejżelki Pycha Minki mleczne
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta,
lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych produktów
zawarte w klasie 30.
(111) 317334
(220) 2018 07 24
(210) 488609
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) PIETRZAK JACEK PIETRZAK GROUP, Warszawa, PL.
(540) ZAPIECANA
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i za pośrednictwem sieci Internet produktów spożywczych, 43 usługi gastronomiczne.

(531) 06.07.04, 06.07.25, 07.01.24, 13.01.08, 26.01.03, 26.01.16,
24.17.02, 27.05.01
(510), (511) 36 wynajem pomieszczeń, administrowanie nieruchomościami, 37 usługi budowlane związane z nieruchomościami,
39 usługi doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, 42 usługi projektowe związane
z nieruchomościami, prace badawcze w dziedzinie nauki i przemysłu,
ekspertyzy techniczne w zakresie technologii, przemysłowe analizy
i usługi badawcze, usługi pomiarowe, programowanie komputerów,
stron internetowych, programowanie sprzętu do przetwarzania danych, 43 usługi biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymczasowego.
(111) 317331
(220) 2018 07 24
(210) 488604
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 17
(732) EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Eurosnack
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 26.04.02, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 chrupki ryżowe i zbożowe, chrupki i prażynki kukurydziane i smakowe, chrupkie pieczywo i przekąski z pieczywa chrupkiego, biszkopty, wyroby cukiernicze, słone krakersy, herbatniki, słone przekąski na bazie mąki, sezamki, ciasta, ciastka, pieczywo, płatki
śniadaniowe, przekąski zbożowe.
(111) 317332
(220) 2018 07 24
(210) 488605
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 17
(732) AKCES BK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czechowice-Dziedzice, PL.
(540) AKCES

(111) 317335
(220) 2018 07 25
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) TOYA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) FLO
(540)

(210) 488618

Kolor znaku: zielony
(531) 05.03.13, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 6 metalowe drobne wyroby, metalowe łączniki gwintowane, metalowe przewody drutowe do wiązania przedmiotów,
opaski zaciskowe metalowe do łączenia rur, metalowe opaski zaciskowe do kabli, konstrukcyjne metalowe złączki połączeniowe,
złączki metalowe, metalowe obrzeża do trawników, drut, drut metalowy [z metali nieszlachetnych], drut wiązałkowy metalowy, drut
ogrodniczy, rury metalowe do zraszania, dysze, końcówki wylotowe
z metalu, wieszaki metalowe na węże ogrodowe, uchwyty z metalu,
7 elektryczne narzędzia ogrodnicze, maszyny ogrodnicze, maszyny
do uprawy ziemi do trawnika i ogrodu, maszyny do rozdrabniania
odpadów ogrodniczych, urządzenia ogrodnicze napędzane elektrycznie, elektronarzędzia ogrodnicze, wykaszarki do trawy i zarośli
[maszyny], nożyce do żywopłotów [maszyny], nożyce ogrodnicze
[maszyny], nożyce ogrodnicze [inne niż ręczne], doładowywane obcinarki do żywopłotów, elektryczne nożyce do żywopłotów, nożyce
elektryczne, przycinarki do żywopłotów z napędem elektrycznym,
przycinarki trawy, prowadnice do maszyn, prowadnice pił [części
do maszyn], szkielety prowadnicowe do obrabiarek, akcesoria [przystawki] do głowic do narzędzi elektrycznych, szpule do podkaszarek
żyłkowych do trawników i ogrodów, pilniki [narzędzia obsługiwane
elektrycznie], pilarki do drewna, opryskiwacze [maszyny], opryskiwacze [maszyny] ogrodnicze, urządzenia do zraszania [maszyny], lance
opryskiwaczy będące przyrządami ogrodniczymi, kosy [maszyny],
elektryczne kosy ogrodowe, kosiarki spalinowe, kosiarki, elektryczne
kosiarki do trawy, kosiarki żyłkowe do użytku ogrodniczego, kosiar-
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ki żyłkowe [urządzenia do trawnika i ogrodu zasilane elektrycznie],
elektryczne urządzenia do przystrzygania trawy, piły elektryczne,
piły z napędem mechanicznym, elektryczne piły łańcuchowe, piły
kabłąkowe [maszyny], elektryczne pompy ogrodowe, pompy, pompy elektryczne, pompy wodne, pompy fontannowe, elektryczne sekatory do gałęzi drzew, świdry [maszyny], siewniki [maszyny], rączki
będące częściami narzędzi mechanicznych, 8 narzędzia ogrodnicze
o napędzie ręcznym, narzędzia ręczne, narzędzia ręczne do sadzenia cebulek, narzędzia do zbierania owoców [narzędzia ręczne],
piły ręczne, piły ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], piły kabłąkowe,
prowadnice do pił do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, prowadnice do cięcia do użytku wraz z narzędziami sterowanymi ręcznie,
ścinacze do żywopłotów [narzędzia obsługiwane ręcznie], maszyny
do przycinania żywopłotów [narzędzia obsługiwane ręcznie], przycinarki [narzędzia obsługiwane ręcznie], pilniki [narzędzia], pilniki
igłowe, uszczelki gumowe, klucze [narzędzia], opryskiwacze [ręcznie
obsługiwane] ogrodnicze, podkaszarki ręczne, kosy, kosy obsługiwane ręcznie, ręczne kosy do chwastów, kosiarki ogrodowe ręczne
[narzędzia], świdry, świdry ręczne, łopatki [ogrodnictwo], łopatki
do nawozów, łopaty [narzędzia], ręczne sadzaki ogrodnicze, sierpy
[narzędzia obsługiwane ręcznie], grabie, motyki, widły, widły ogrodowe, szpadle [narzędzia], nożyce ogrodnicze, sekatory ogrodnicze,
ręczne pompy do pompowania wody ze studni, siewniki rzędowe
obsługiwane ręcznie, rękojeści do narzędzi ręcznych, rączki do narzędzi ręcznych, 9 nakrycia głowy ochronne, ochronne nakrycia głowy zapobiegające wypadkom lub urazom, kaski zabezpieczające,
ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, maski ochronne,
osłony ochronne na twarz, odzież ochronna chroniąca przed wypadkami lub urazami, ochronna odzież robocza, nakolanniki dla robotników, mierniki, mierniki wilgotności, mierniki wilgotności gleby,
cyfrowe mierniki pH, PH-metry, urządzenia do pomiaru wilgotności,
urządzenia do pomiaru temperatury do użytku domowego, kwasomierze [areometry], 11 maszyny zraszające do nawadniania ogrodniczego, systemy zraszające do nawadniania, zraszacze ogrodowe
[automatyczne], zawory stanowiące części systemów zraszaczy,
osprzęt do fontann, fontanny, fontanny wodne, fontanny ozdobne,
12 ogrodowe wózki na węże do podlewania, 16 worki na śmieci,
worki z tworzyw sztucznych na śmieci, worki z tworzyw sztucznych
do pakowania, 17 węże do wody do użytku w ogrodzie, węże ogrodowe, niemetalowy mikroporowaty wąż do użytku w ogrodnictwie,
artykuły wykonane z kauczuku syntetycznego do uszczelniania, gumowe materiały uszczelniające do połączeń, niemetalowe pierścienie uszczelniające do akcesoriów rurowych, niemetalowe pierścienie
uszczelniające do akcesoriów do węży, pierścienie uszczelniające
wykonane z gumy, uszczelki niemetalowe, zespoły uszczelniające
niemetalowe, zestawy uszczelek do zaworów, niemetalowe złączki do węży, złączki, niemetalowe złączki do użytku z przewodami
wężowymi, niemetalowe łączniki do węży, niemetalowe uszczelki
do złączy, 19 obrzeża do trawników, niemetalowe, 20 niemetalowe
opaski zaciskowe do węży, niemechaniczne, niemetalowe szpule
do nawijania węży, wieszaki niemetalowe na węże, niemetalowe mocowane na ścianie podpory do węży, niemetalowe bębny na węże
ogrodowe, obsługiwane ręcznie, 21 rękawice ogrodnicze, szczotki,
rączki do szczotek wykonane z tworzyw sztucznych, miotły (kije do-)
niemetalowe, trzonki mioteł, miotły, uchwyty na doniczki na kwiaty, spryskiwacze, spryskiwacze do trawnika, podłużne końcówki
do spryskiwania do węży ogrodowych, dysze do węży zraszających,
dysze do węży ogrodowych, dysze zraszające do węży ogrodowych,
rozpylacze mocowane do węży ogrodowych, zraszacze, zraszacze
do węży ogrodowych, 22 taśmy do podwiązywania winorośli, nylonowa żyłka do wycinania chwastów, zestaw ogrodniczy do podwiązywania roślin.

(111) 317336
(220) 2018 07 25
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) EUCOVIPCAR SPÓŁKA AKCYJNA, Legnica, PL.
(540) eucovipcar
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.12

(210) 488619
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(510), (511) 36 usługi pośrednictwa finansowego w zakresie: rozpatrywania skarg i zaspokajania roszczeń wynikających z usług
ubezpieczeniowych, pośrednictwa pomiędzy poszkodowanym
a ubezpieczycielem: pośrednictwo w uzyskaniu odszkodowań, wycena rozmiaru szkody, kontrola prawidłowości i terminowości działań ubezpieczyciela, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem,
39 transport w zakresie: organizacja najmu pojazdów, najem pojazdów, kontrola najmu pojazdów, usługi pomocy drogowej w przypadku awarii pojazdu.

(111) 317337
(220) 2018 07 25
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) SERWIS BLUE BOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krzywopłoty, PL.
(540) BLUE BOX
(540)

(210) 488621

Kolor znaku: ciemnoszary, błękitny
(531) 01.15.17, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny, 11 urządzenia do zaopatrzenia w gaz ziemny
skroplony, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne i konserwacyjne.
(111) 317338
(220) 2018 07 25
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 10
(732) KUCHERENKO ANDRIY, Warszawa, PL.
(540) Chmeli-Suneli ChS restauracja gruzińska
(540)

(210) 488637

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.22, 05.03.13, 05.03.20,
26.01.03, 26.01.15, 26.01.18
(510), (511) 43 przygotowywanie i serwowanie dań i napojów kuchni gruzińskiej do bezpośredniego spożycia, oferowanie i serwowanie
żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie i serwowanie napojów alkoholowych w restauracjach i barach, przygotowywanie dań na zamówienie i dostarczanie do klienta, przygotowywanie
dań i napojów na wynos, katering obejmujący żywność i napoje
na bankiety, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, organizacja i obsługa bankietów i imprez okolicznościowych.
(111) 317339
(220) 2018 07 25
(210) 488638
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 10
(732) ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) AJ ADJUNKT
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.25, 24.17.02
(510), (511) 7 odkurzacze domowe, samochodowe, robotyczne.
(111) 317340
(220) 2018 07 25
(210) 488656
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 03
(732) WIDZEW ŁÓDŹ SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, PL.
(540) ROBOTNICZE 1910
(510), (511) 32 piwo, wyciąg chmielowy do wytwarzania piwa, wody
mineralne, napoje bezalkoholowe, syropy i esencje do napojów, soki
owocowe, warzywne, napoje witaminizowane, 33 cydr, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
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(111) 317341
(220) 2018 07 25
(210) 488659
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) MIKROPOLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) mikroWisła
(510), (511) 41 usługi wesołych miasteczek, usługi parków rozrywki,
usługi ogrodów zabaw, usługi muzeów jako wystawy sztuki, osiągnięć naukowych, architektury, historii, organizowanie widowisk,
koncertów.
(111) 317342
(220) 2018 07 24
(210) 488663
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 17
(732) ALPEN PHARMA AG, Berno, CH.
(540) ALPEFERIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, lekarstwa, suplementy
żywnościowe, probiotyki (suplementy), suplementy ziołowe, suplementy prebiotyczne, przeciwutleniające suplementy diety, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy diety, suplementy
mineralne do żywności, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna suplementów diety, lekarstw, produktów farmaceutycznych.
(111) 317343
(220) 2018 07 25
(210) 488667
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 10
(732) JEWUŁA MACIEJ MISTERIUM, Wojnicz, PL.
(540) MISSTERIUM
(510), (511) 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, usługi restauracji hotelowych, restauracje serwujące delikatesy, restauracje
z grillem, udzielanie informacji dotyczących restauracji, usługi restauracji fast-food, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi barów
i restauracji, rezerwacja stolików w restauracjach, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, udostępnianie opinii na temat restauracji, restauracje oferujące dania na wynos, usługi rezerwacji miejsc
w restauracjach, usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, udostępnianie
opinii na temat restauracji i barów, zapewnianie żywności i napojów
w restauracjach, usługi biur podróży w zakresie rezerwowania restauracji, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach,
serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(111) 317344
(220) 2018 07 26
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) TOYA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) YATO
(540)

(210) 488670

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.03.01, 26.03.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 kleje termotopliwe, 3 papier ścierny, papier ścierny
w arkuszach, szmergiel (papier ścierny), materiały ścierne, preparaty
ścierne, gąbki ścierne do szlifowania, płótno z nasypem szklanym
[płótno ścierne], siatka ścierna, 6 metalowe drobne wyroby, metalowe łączniki gwintowane, łączniki [złącza] wykonane z metalu do rur,
osprzęt do rur [złączki] metalowy, zaciski metalowe, zaciski do rur
wykonane z metalu, klamry do użytku w budownictwie, tace metalowe, sejfy, sejfy elektroniczne, sejfy metalowe, metalowe sejfy ognioodporne, skrytki sejfowe, kasy pancerne [sejfy], kłódki, metalowe
kasetki na pieniądze, metalowe wkładki zamka, zamki do drzwi, metalowe zamki do rowerów, zasuwy do zamków, metalowe urządzenia
zamykające do drzwi, zamknięcia drzwiowe, eliminujące trzaskanie
[nieelektryczne], zasuwy do drzwi metalowe, metalowe łańcuchy
do drzwi, metalowe zabezpieczenia łańcuszkowe do drzwi, metalowe wizjery do drzwi [niepowiększające], zawieszki do kluczy z metali
nieszlachetnych, ściągacze metalowe, metalowe przegrody do półek, drut, drut spawalniczy, elektrody spawalnicze w otulinie, haki metalowe do użytku w budownictwie, drabiny metalowe, palniki metalowe, nity metalowe, gwoździe, pokrętła metalowe, wsporniki
metalowe, podpory metalowe, kosze metalowe, wiadra metalowe,
skrzynie i skrzynki narzędziowe, wózki i pojazdy na narzędzia z metalu, metalowe systemy do magazynowania narzędzi, wózki narzędzio-
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we z blachy stalowej, 7 elektronarzędzia, maszyny przetwórcze
do użytku w przemyśle spożywczym, maszyny spożywcze do siekania, przeznaczone do użytku komercyjnego, maszyny do pakowania
próżniowego, maszyny do pakowania, maszyny do obróbki mięsa
i wędlin, maszyny do hamburgerów, krajalnice do mięsa [elektryczne
maszyny], krajalnice spiralne do warzyw, elektryczne, krajalnice, krajalnice do chleba [maszyny], krajalnice do mięsa [elektryczne maszyny], elektronarzędzia używane w gastronomi, mieszalniki stacjonarne, noże elektryczne do mięsa, noże elektryczne, nadziewarki
do kiełbas, elektryczne narzędzia ogrodnicze, narzędzia ogrodnicze
[maszyny], elektryczne sekatory do gałęzi drzew, kosy (maszyny), wykaszarki do trawy i zarośli, glebogryzarki, aeratory do trawników (maszyny), łuparki do drewna (maszyny), maszyny do rozdrabniania odpadów ogrodniczych, przycinarki trawy, opryskiwacze [maszyny]
ogrodnicze, nożyce ogrodnicze [inne niż ręczne], pilarki do drewna,
maszyny do piaskowania, maszyny do spawania rur termoplastycznych, maszyny gilotynowe, inne niż do użytku biurowego, maszyny
do gwintowania otworów, maszyny do gwintowania, maszyny
do usuwania izolacji z kabli elektrycznych, maszyny do pompowania
opon [instalacje w warsztatach samochodowych], urządzenia do malowania, świdry ziemne, świdry [maszyny], świdry narzędzia elektryczne, świdry pneumatyczne, świdry wiertnicze [części maszyn],
obrotowe świdry [maszyny], generatory prądu, generatory, wibratory (maszyny) do celów przemysłowych, elektryczne wibratory do betonu, pistolety do kleju termotopliwego, pistolety elektryczne
do kleju, pistolety natryskowe do malowania, maszyny do malowania z pistoletami do malowania, pistolety natryskowe pneumatyczne, pistolety do malowania, pistolety pneumatyczne do wytłaczania
masy uszczelniającej, elektryczne pistolety do uszczelniania, dmuchawy powietrzne, pompy membranowe, pompy wodne, pompy
wodne silnikowe, elektryczne pompy głębinowe, elektryczne pompy
ogrodowe, pompy ssące, pompy tłoczące, pompy próżniowe tłoczące, pompy, pompy hydrauliczne, pompy do cieczy, elektryczne urządzenia ssące do czyszczenia [domowe], odkurzacze do celów przemysłowych, maszyny do mycia [elektrycznej, odkurzacze do celów
przemysłowych, odkurzacze do powierzchni komercyjnych i przemysłowych, przemysłowe maszyny do czyszczenia podłóg [odkurzacze], odkurzacze samochodowe, odkurzacze, smarownice tłokowe
pneumatyczne, kompresory, kompresory powietrza do pojazdów,
kompresory gazowe, kompresory jako części maszyn i silników, elektryczne piły łańcuchowe, piły kabłąkowe [maszyny], piły elektryczne,
piły silnikowe, piły tarczowe, piły wyrzynarki, piły wyrzynarki z napędem elektrycznym, piły taśmowe do drewna, piły taśmowe, piły
otwornice [maszyny], łańcuchy do pił, brzeszczoty pił [części maszyn], brzeszczoty do pił maszynowych, tarczowych i do użytku
z elektronarzędziami, nożyce elektryczne, nożyce pneumatyczne,
nożyce do blach [maszyny], nożyczki elektryczne, elektryczne sekatory do gałęzi drzew, elektryczne narzędzia ogrodnicze, elektryczne
przetwornice jednotwornikowe, elektryczne palniki spawalnicze,
maszyny do lutowania [gazowe], elektryczne urządzenia do lutowania, gazowe palniki do lutowania, palniki spawalnicze, lutlampy [palniki do lutowania], lutownice elektryczne, lutownice gazowe, lampy
lutownicze, lampy lutownicze na gaz, wyciągarki elektryczne, zgrzewarki punktowe, strugi kątniki [maszyny], elektryczne młoty udarowe, młoty wiertnicze, młoty pneumatyczne, młoty obrotowe [maszyny], młotki udarowe [maszyny], młotki pneumatyczne [ręczne],
młotki [części maszyn], młotki nitownicze [narzędzia elektryczne],
polerki elektryczne, tarcze polerskie [części do maszyn], tarcze
do polerowania [części do maszyn], tarcze ścierne będące częściami
do maszyn, tarcze ścierne do użytku z narzędziami elektrycznymi,
tarcze tnące do użytku z narzędziami elektrycznymi, tarcze tnące
do użytku jako części maszyn, tarcze szlifierskie do użytku z maszynami, tarcze diamentowe do użytku z elektronarzędziami i jako części maszyn, tarcze gumowe do elektronarzędzi, materiały ścierne
[narzędzia do maszyn], arkusze ścierne będące częściami maszyn lub
narzędzi elektrycznych, końcówki ścierne do użytku z maszynami,
ściernice o napędzie mechanicznym, szlifierki tarczowe, szlifierki,
szlifierki obrotowe, szlifierki odśrodkowe, szlifierki podłogowe, szlifierki [ręczne, obsługiwane elektrycznie], szlifierki kątowe, szlifierki
oscylacyjne [maszyny], szlifierki stołowe [maszyny], taśmy ścierne
do szlifierek elektrycznych, szczotki tarczowe z drutu do szlifierek
elektrycznych, szczotki druciane [części maszyn], wkrętarki [maszyny], wkrętarki elektryczne, ładowarki [maszyny], ładowarki [przenośniki], wiertarki udarowe, wiertarki pneumatyczne [ręczne], diamentowe wiertła do maszyn, przemysłowe wiertła [maszyny], wiertła
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do maszyn, karbidowe wiertła do maszyn, wiertła pneumatyczne,
wiertła do obrotowych narzędzi elektrycznych, przejściówki do wierteł narzędzi [części maszyn], końcówki do wiercenia do wiertarek,
wiertarki i części do nich, wiertarki elektryczne, uchwyty do wiertarek elektrycznych, uchwyty wiertarskie do wiertarek elektrycznych,
rączki będące częściami narzędzi mechanicznych, podpory maszyn
wiertniczych, elektronarzędzia, podnośniki do pojazdów, podnośniki samochodowe, podnośniki hydrauliczne, podnośniki pneumatyczne, podnośniki [urządzenia], hydrauliczne urządzenia podnoszące, żurawie samochodowe, prasy hydrauliczne [do obróbki metali],
narzędzia do obróbki krawędzi [maszyny], dźwigniki hydrauliczne,
klucze udarowe, klucze dynamometryczne [maszyny], klucze maszynowe nasadowe [maszyny], filtry stanowiące części maszyn, zaciski
robocze do obrabiarek, zaciski magnetyczne [części maszyn], spawarki elektryczne, spawarki gazowe, spawarki laserowe, spawarki
łukowe, spawarki plazmowe, spawarki ultradźwiękowe, spawarki wysokiej częstotliwości, spawarki, elektrody do urządzeń spawalniczych, narzędzia pneumatyczne, urządzenia do piaskowania [oczyszczania powierzchni strumieniem piasku], gwoździarki pneumatyczne,
gwoździarki, gwoździarki elektryczne, reduktory ciśnienia [części
maszyn], nitownice [narzędzia elektryczne], zszywacze [maszyny],
zszywacze elektryczne, zszywacze pneumatyczne, zszywacze pistoletowe o napędzie elektrycznym, kasetki ze zszywkami do zszywaczy przemysłowych, przebijaki do użytku z obrabiarkami, narzędzia
do przebijania otworów [elektryczne], inne niż do użytku biurowego,
pilniki [narzędzia obsługiwane elektrycznie], tarniki [maszyny], narzędzia do cięcia metalu z ostrzem diamentowym, maszyny do cięcia
rur, szczypce do cięcia drutu [maszyny], szczypce przegubowe
do prętów [maszyny], mechanicznie obsługiwane ręczne szczypce
do obciskania, chwytaki magnetyczne, obcinaki elektryczne, wsporniki magnetyczne, przyrządy do cięcia rur [maszyny], tnące narzędzia
diamentowe do maszyn, narzędzia tnące z napędem elektrycznym,
końcówki tnące [części do maszyn], przybory do frezowania [części
maszyn], frezy do frezarek, frezy [obrabiarki], frezy obrotowe, frezy
śrubowe [maszyny], gwintowniki będące narzędziami obsługiwanymi mechanicznie, gwintowniki maszynowe, pokrętła do gwintowników [maszyny], urządzenia do usuwania śrub [maszyny], pierścieniowe wycinarki do otworów [obrabiarki], precyzyjne przecinaki [części
maszyn], precyzyjne przecinaki (maszyny], przecinaki zasilane prądem, dłutownice, narzędzia hydrauliczne, wzmacniacze hydrauliczne stanowiące części maszyn, wzmacniacze ciśnienia [maszyny], śrubokręty elektryczne, śrubokręty, pneumatyczne, precyzyjne
śrubokręty elektryczne, przemienniki momentu obrotowego do maszyn, przemienniki momentu obrotowego do elektronarzędzi,
wzmacniacze momentu do maszyn i narzędzi elektrycznych, przedłużenia do narzędzi elektrycznych, trzpienie [części do maszyn],
przeguby uniwersalne [przeguby Cardana], 8 narzędzia i przyrządy
ręczne (ręcznie obsługiwane), narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, noże, widelce, łyżki, noże, narzędzia ręczne, noże składane,
noże do tapet, krajalnice do owoców, diamentowe noże do narzędzi
obsługiwanych ręcznie, nożyki do cięcia szkła, zestaw nożyków precyzyjnych, podkaszarki ręczne, przycinarki [narzędzia obsługiwane
ręcznie], przycinarki do rur [narzędzia], kosiarki ogrodowe ręczne
[narzędzia], łopatki [ogrodnictwo], łopaty [narzędzia], szufle do śniegu, ręczne sadzaki ogrodnicze, narzędzia ręczne do sadzenia cebulek, opryskiwacze [ręcznie obsługiwane] ogrodnicze, siekiery, szpadle [narzędzia], grabie, motyki, widły, widły ogrodowe, piły
ogrodnicze [ręcznie obsługiwane], piły kabłąkowe, piły ręczne, piły
wyrzynarki [narzędzia obsługiwane ręcznie], piła otwornica [narzędzia obsługiwane ręcznie], ostrza do piły poprzecznej, piłki do metalu, brzeszczoty do pił ręcznych, nożyce ogrodnicze, nożyce, nożyce
uniwersalne, nożyce do blachy, nożyce do cięcia metalu [nożyce
do blachy], nożyczki, sekatory, sekatory ogrodnicze, torby na narzędzia [wyposażone], torby na narzędzia przypinane do pasów na narzędzia, pasy do narzędzi, pasy na narzędzia, lutownice nieelektryczne, zestaw narzędzi lutowniczych, strugi, narzędzia szlifierskie,
obsługiwane ręcznie, szlifierki kątowe (narzędzia ręczne), wiertarki
udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], zaciski blokujące [narzędzia ręczne], zaciski stolarskie, zaciski ciesielskie i bednarskie, ręczne
zaciski do blach, smarownice, oliwiarki do naoliwiania maszyn [narzędzia ręczne], klucze [narzędzia], klucze do świec zapłonowych,
klucze do filtra oleju, klucze nastawne pojedyncze [narzędzia obsługiwane ręcznie], klucze nastawne ślimakowe, klucze nastawne, nastawne klucze dynamometryczne [obsługiwane ręcznie], klucze dynamometryczne, klucze do rur, klucze francuskie, klucze imbusowe
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[sześciokątne], klucze nasadowe, klucze płaskie, klucze oczkowe, zestawy kluczy, zestawy kluczy nasadowych [narzędzia obsługiwane
ręcznie], skrobaki [narzędzia ręczne], skrobaki do szkła [narzędzia
ręczne], podnośniki obsługiwane ręcznie, podnośniki na kółkach
do pojazdów [ręcznie obsługiwane], szczypce, kleszcze, zestawy
szczypiec, łyżki do opon, pompki ręczne, pęsety, grzechotki [narzędzia ręczne], pistolety [narzędzia ręczne], pistolety do uszczelniania,
pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniającej, pistolety ręczne do kleju, ręczne pistolety do zszywek [inne niż do użytku chirurgicznego lub papierniczego], łomy, łomy-wyciągacze [narzędzia obsługiwane ręcznie], łomy do obróbki drewna, przecinacze, urządzenia
do zdejmowania izolacji z przewodów i przecinacze [ręcznie obsługiwane], narzędzia ręczne do cięcia płytek, przyrządy do cięcia kątowego (narzędzia ręczne), przyrządy do cięcia rur, narzędzia ręczne
do usuwania krzyżyków glazurniczych, kielnie trójkątne, kielnie
do fugowania, szpachelki dla artystów, pace tynkarskie, kielnie, kielnie murarskie, młotki murarskie, szpachle, czerpaki [narzędzia ręczne], mieszadła [narzędzia ręczne], gwintowniki będące narzędziami
obsługiwanymi mechanicznie, klocki [uchwyty] do papieru ściernego [narzędzia ręczne], nitownice [narzędzia ręczne], nitownice ręczne, zszywacze ręczne, gwintowniki [narzędzia ręczne], gwintownice
[narzędzia ręczne], pokrętki do gwintowników, obcinaki do rur [narzędzia ręczne], spirale do udrażniania przewodów kanalizacyjnych,
obsługiwane ręcznie, giętarki do rur [narzędzia obsługiwane ręcznie], ściernice [narzędzia ręczne], ściernice [części do narzędzi ręcznych], szczotki druciane [narzędzia ręczne], pilniki [narzędzia], tarniki,
tarki [narzędzia ręczne], narzędzia ścierne (ręczne), pilniki igłowe,
tarcze tnące do użytku wraz z narzędziami sterowanymi ręcznie, tarcze do polerowania [narzędzia obsługiwane ręcznie], tarcze ścierne
[narzędzia obsługiwane ręcznie], tarcze ścierne do użytku z narzędziami ręcznymi, tarcze diamentowe do użytku z narzędziami sterowanymi ręcznie, pilniki [narzędzia], przedłużacze do korb do gwintowników, oprawki do narzynek, narzędzia do nacinania gwintów
[narzędzia obsługiwane ręcznie], frezy [narzędzia ręczne], gwintowniki [narzędzia ręczne], gwintownice [narzędzia ręczne], pokrętki
do gwintowników, wyciągacze do śrub [narzędzia obsługiwane ręcznie], rozwiertaki, przyrządy tnące [narzędzia ręczne], wiertła do narzędzi ręcznych, wiertła diamentowe do narzędzi obsługiwanych
ręcznie, wiertła, przejściówki do wierteł narzędzi ręcznych, przemienniki momentu obrotowego do narzędzi ręcznych, narzędzia obrotowe do cięcia metalu [narzędzia obsługiwane ręcznie], dłuta
gniazdowe [przysieki], dłuta kamieniarskie, dłuta rzeźbiarskie, dłuta
wklęsłe [narzędzia ręczne], dłutka do uszczelniania, dłuta, przecinaki
[narzędzia ręczne], świdry, imadła metalowe, imadła kątowe (narzędzia ręczne), imadła, imadła stołowe (przyrządy ręczne), młotki drewniane, młotki skalne, młotki blacharskie, młotki do gwoździ, młotki
nitownicze [narzędzia], młotki, młotki kamieniarskie [narzędzia obsługiwane ręcznie], młotki murarskie, rękojeści do narzędzi ręcznych,
uchwyty do wiertarek, uchwyty samocentrujące [części narzędzi
ręcznych], przedłużenia dla narzędzi ręcznych, rączki do narzędzi
ręcznych, kilofy, oskardy, kilofy dwustronne [narzędzia ręczne], głowice kilofów, przebijaki [narzędzia], zestawy przebijaków, punktaki
[narzędzia ręczne], szczypce, szczypce [narzędzia ręczne], szczypce
do zaciskania końcówek [narzędzia ręczne], szczypce precyzyjne [narzędzia ręczne], szczypce samozaciskowe, szczypce tnące [szczypce
uniwersalne], szczypce do cięcia drutu [narzędzia obsługiwane ręcznie], narzędzia ręczne do ściągania izolacji [strippery], narzędzia ręczne do zdejmowania izolacji, obcęgi [narzędzia ręczne], wkrętaki, końcówki wkrętakowe do narzędzi ręcznych, zestawy końcówek narzędzi
do narzędzi ręcznych, wymienne ostrza wkrętaka do wkrętaków
ręcznych, śrubokręty, śrubokręty miniaturowe nieelektryczne, rękojeści do narzędzi ręcznych, zestawy śrubokrętów, zestawy wkrętaków, wiertarki udarowe [narzędzia obsługiwane ręcznie], wiertarki
ręczne, ściski [narzędzia ręczne], zestawy narzędzi ręcznych, zestawy
wierteł, zestawy końcówek śrubokrętowych, nasadek i wierteł, wyposażone skrzynie i skrzynki narzędziowe, szafki z narzędziami, wózki i pojazdy na narzędzia, 9 mierniki, mierniki ciśnienia, mierniki uniwersalne, mierniki kątów, mierniki poziomu, mierniki elektroniczne,
mierniki napięcia, mierniki prądu, cyfrowe mierniki uniwersalne,
mierniki grubości lakieru, próbniki napięcia, urządzenia do monitorowania napięcia, testery elektryczne [próbniki napięcia], testery prądu, testery płynu hamulcowego, prostowniki, prostowniki elektryczne, banki energii, akumulatory elektryczne, akumulatory, elektryczne,
do pojazdów, ładowarki, ładowarki dla akumulatorów, ładowarki
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przenośne, ładowarki baterii elektrycznych, zasilacze sieciowe [baterie], baterie akumulatorowe litowe, baterie litowo-jonowe, przetwornice jednotwornikowe, złączki do przewodów elektrycznych, przewody elektryczne, przewody zapłonowe, przedłużacze elektryczne,
przejściówki w postaci rozgałęziaczy elektrycznych, bezpieczniki topikowe, bezpieczniki do pojazdów, lusterka inspekcyjne, urządzenia
diagnostyczne do silników, urządzenia diagnostyczne, kamery
do monitorowania i kontroli sprzętu, elektroniczne znaczniki, znaczniki bezpieczeństwa, wizjery do drzwi [judasze], reduktory ciśnienia,
reduktory prędkości [elektroniczne], manometry, elektroniczne
miarki, przenośne miarki taśmowe, miarki [przyrządy miernicze],
miarki składane, przyrządy pomiarowe, urządzenia pomiarowe elektryczne, lasery do celów pomiarowych, laserowe urządzenie do pomiaru poziomu, szczelinomierze, suwmiarki, suwmiarki elektroniczne, kątowniki do mierzenia, inżynieryjne przymiary kreskowe,
elektroniczne przymiary kreskowe, przymiary jardowe, dalmierze,
dalmierze laserowe, poziomnice, poziomice stolarskie, piony ciężarkowe, cyrkle do mierzenia, macki sprężynowe, kątomierze [przyrządy pomiarowe], lampy stroboskopowe [znaki ostrzegawcze], stroboskopy, rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, rękawice
do celów przemysłowych do ochrony przed urazami, rękawiczki
chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, rękawice ogniotrwałe, okulary ochronne, okulary spawalnicze, maski
do spawania, maski ochronne, maski przeciwpyłowe, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego,
przyłbice spawalnicze, osłony zabezpieczające przed iskrami, osłony
ochronne na twarz, ochronne osłony na twarz dla spawaczy, słuchawki z redukcją hałasu, nakolanniki dla robotników, kaski zabezpieczające, obuwie ochronne, ochronne obuwie robocze, ochronna
odzież robocza [chroniąca przed wypadkami lub urazami], pasy
ochronne, gaśnice, 11 termosy cateringowe, elektrycznie podgrzewane termosy cateringowe, elektryczne warniki do herbaty, elektryczne warniki do kawy, urządzenia do zmiękczania wody, witryny
chłodnicze do ekspozycji żywności, witryny chłodnicze do ekspozycji napojów, urządzenia chłodnicze, lady chłodnicze, lodówki, chłodnie, tace grzewcze, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, urządzenia do ogrzewania,
kuchenki, frytkownice, grill, tostery, elektryczne opiekacze, urządzenia do hot-dogów, umywalki do mycia rąk, zlewy metalowe, maszyny
zraszające do nawadniania ogrodniczego, systemy zraszające do nawadniania, zawory stanowiące części systemów zraszaczy, zraszacze
ogrodowe, lampy, neonowe lampy oświetleniowe, lampy LED, przenośne lampy ręczne [oświetleniowe], lampy halogenowe, żarniki
do lamp elektrycznych, latarki, czołówki, reflektory, przenośnie szperacze, żarówki oświetleniowe LED, żarówki oświetleniowe, oprawy
oświetleniowe, oprawy do elektrycznego oświetlania wnętrz,
uchwyty lamp, linki do zawieszania opraw oświetleniowych, stojaki
do lamp, opalarki, 12 wózki, wózki na żywność bez napędu silnikowego, wózki na tace, wózki kelnerskie, wózki transportowe platformowe, wózki narzędziowe, wózki na kółkach dla mechaników, leżanki
monterskie dla mechaników, leżanki monterskie do użytku w badaniu podwozi samochodów, rozpieracze hydrauliczne szczęk hamulca
do pojazdów, pompki do pompowania opon pojazdów, pompki nożne do pompowania opon pojazdów, urządzenia do pompowania
opon, 16 wałki malarskie, podstawki na wałki do malowania, wkłady
do wałków malarskich, rączki do wałków malarskich, kuwety malarskie, pędzle, pędzle dla malarzy pokojowych, ołówki, kleje do celów
domowych, kleje do celów majsterkowania, kleje do celów papierniczych, zszywki biurowe, rozszywacze, worki na śmieci, worki z tworzyw sztucznych na śmieci, worki z tworzyw sztucznych do pakowania, wałki malarskie, dozowniki taśmy klejącej do użytku domowego
lub biurowego, podajniki do taśmy klejącej, taśma klejąca, taśma
klejąca pakowa, taśmy klejące dwustronne [inne niż do użytku domowego, medycznego lub związanego z materiałami piśmiennymi],
taśmy papierowe, taśma maskująca, liniały, 17 materiały do uszczelniania, materiały uszczelniające i izolacyjne, węże, węże ogrodowe,
gumowe węże do wody, gumowe węże elastyczne, niemetalowe
węże elastyczne, węże do wody do użytku w ogrodzie, węże do narzędzi pneumatycznych, węże pneumatyczne, niemetalowe, niemetalowe złączki do węży, niemetalowe łączniki do węży, niemetalowe
złączki do użytku z przewodami wężowymi, niemetalowe uszczelki
do złączy, złączki, połączenia termokurczliwe, folie maskujące, materiały elektroizolacyjne, taśma elektroizolacyjna, taśma maskująca,
taśmy uszczelniające, taśmy izolacyjne, taśmy klejące dwustronne
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[inne niż do użytku domowego, medycznego lub związanego z materiałami piśmiennymi], papierowe taśmy klejące inne niż do gospodarstwa domowego, celów medycznych lub papierniczych, folie maskujące, szczeliwa hydrauliczne, izolacyjne masy uszczelniające,
masy uszczelniające, 18 torby na narzędzia (puste), plecaki na narzędzia, 20 regały metalowe (systemy półkowe) [meble], półki [meble],
półki metalowe, półki na żywność, wózki barowe ruchome do podawania herbaty, meble, w tym meble do wykorzystania w gastronomii, wózki [meble], stoły robocze, przemysłowe stoły robocze, lady
robocze [meble], pomocniki kelnerskie, szafki kuchenne, półki kuchenne, szafki na klucze, szafki metalowe, nieelektryczne samozamykacze do drzwi z materiałów niemetalowych, zamki do rowerów,
nie z metalu, wkładki do zamka, niemetalowe, kłódki, niemetalowe,
zasuwki drzwiowe niemetalowe, zasuwy drzwiowe niemetalowe,
niemetalowe pojemniki do wymiany oleju, stoły warsztatowe, stoły
warsztatowe z imadłem, niemetalowe, taborety robocze, taborety
ruchome [meble], nogi mebli, panele rozdzielające [przegrody],
wkłady rozdzielające do szuflad, ściągacze niemetalowe, nosidła
[jarzma], krzyżyki dystansowe do glazury, krzyżyki dystansowe
do płytek, kastry niemetalowe do mieszania zaprawy murarskiej,
uchwyty przyssawkowe [mocowania], drabiny niemetalowe, pokrętła niemetalowe, niemetalowe szafki na narzędzia [puste], skrzynie
i skrzynki narzędziowe, wózki i pojazdy na narzędzia, z tworzywa
sztucznego, systemy do magazynowania narzędzi, z tworzywa
sztucznego, wsporniki niemetalowe, 21 termosy [butelki termiczne],
termosy do napojów, termosy bufetowe [nie z metali szlachetnych],
szczypce do serwowania, szczypce do cukru, szczypce do lodu,
szczypce do makaronu spaghetti, szczypce do grilla, szczypce
do mięsa, szczypce do pieczywa, szczypce do sałaty, szczypce
do szparagów, szczypce do warzyw, pojemniki termoizolacyjne, termoizolacyjne pojemniki na żywność lub napoje, pojemniki do przechowywania żywności, pojemniki do użytku domowego lub kuchennego, pojemniki na żywność zatrzymujące ciepło, pojemniki
termoizolacyjne na napoje, pojemniki chłodnicze (przenośne-), nieelektryczne, zastawa stołowa, przybory i pojemniki kuchenne, przybory kuchenne nieelektryczne, łyżki cedzakowe [nieelektryczne
przybory kuchenne], patelnie do smażenia naleśników, patelnie nieelektryczne, garnki ciśnieniowe, nie podgrzewane elektrycznie,
garnki do gotowania na parze [sprzęt kuchenny], garnki do gotowania ryżu [nieelektryczne], nieelektryczne garnki do duszenia potraw,
rondle płytkie do gotowania, rondle metalowe, rondle kuchenne
(nieelektryczne], naczynia do serwowania potraw, przesiewacze, sita
[przybory gospodarstwa domowego], siatki do gotowania, inne niż
do mikrofalówek, deski do krojenia [kuchnia], szklanki, kieliszki, naczynia do picia i akcesoria barowe, naczynia do mieszania koktajli
[shakery], spryskiwacze, spryskiwacze do trawnika, podłużne końcówki do spryskiwania do węży ogrodowych, dysze do węży zraszających, dysze do węży ogrodowych, dysze zraszające do węży ogrodowych, zraszacze, rozpylacze mocowane do węży ogrodowych,
trzonki mioteł, rękawice bawełniane do celów domowych, rękawice
ogrodnicze, rękawice gumowe do użytku domowego, lejki, lejki
do nalewania paliwa, szczotki do mycia samochodów, plastikowe miski [miednice], wiadra na węgiel do użytku w gospodarstwie domowym, wiadra do użytku przemysłowego, zbieraki wody z szyb [do celów domowych], szczotki do czyszczenia kominków, szczotki
i artykuły szczotkarskie, szczotki do sprzątania, szczotki do szorowania, szczotki do drapania, szczotki do mycia samochodów, miotły,
mopy, przepychacze do toalet, lejki, lejki do nalewania paliwa, gąbki
czyszczące, 22 niemetalowe pasy do transportu ładunków, pasy mocujące, inne niż metalowe, plandeki, plastikowe plandeki wielofunkcyjne, plandeki, do użytku innego niż z pojazdami, liny z włókien naturalnych i syntetycznych, liny holownicze niemetalowe, liny
holownicze do samochodów, liny elastyczne, taśmy elastyczne
do wiązania, taśmy niemetalowe do owijania i związywania, sznurki,
sznur polipropylenowy, sznury wykonane z tworzyw sztucznych,
sznury z włókien tekstylnych, pakuły, pakuły bawełny, 25 kalosze,
obuwie gumowe, obuwie robocze, odzież robocza.

(111) 317345
(220) 2018 07 27
(210) 488716
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) STOWARZYSZENIE OPERATORÓW MASZYN ROBOCZYCH
OPERATOR, Osowiec, PL.
(540) POLSKA LIGA OPERATORÓW
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(540)

Kolor znaku: czerwony, brązowy, czarny, żółty, niebieski, zielony,
szary, biały
(531) 15.01.19, 15.01.22, 15.01.25, 18.01.07, 18.01.08, 18.01.14,
18.01.15, 18.01.25, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 27.05.01,
27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 35 organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów
do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, reklama i usługi reklamowe, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, dystrybucja
i rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotek, broszur, prospektów, materiałów drukowanych, próbek], organizacja konkursów
w celach reklamowych, 41 organizowanie konferencji, wystaw, organizowanie i prowadzenie konkursów, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie zawodów, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych i rozrywkowych, .
(111) 317346
(220) 2018 07 27
(210) 488728
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) BEDNARCZYK TOMASZ TECH-SYSTEM, Kraśnik, PL.
(540) TS techsystem
(540)

Kolor znaku: granatowy, jasnoniebieski
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa maszyn fitness, sprzedaż hurtowa
urządzeń fitness, sprzedaż hurtowa wyposażenia siłowni, sprzedaż
hurtowa suplementów diety, sprzedaż detaliczna maszyn fitness,
sprzedaż detaliczna wyposażenia siłowni, sprzedaż detaliczna suplementów diety, 42 doradztwo techniczne, doradztwo techniczne
w branży łożyskowej.
(111) 317347
(220) 2018 07 30
(210) 488753
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) KAMPINOS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KAMPINOS DEVELOPMENT
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 24.01.05, 24.01.13, 24.09.08, 24.09.10, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama i sprzedaż budynków, domów, konstrukcji
budowalnych, 36 prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod inwestycje, usługi
deweloperskie polegające na zakupie gruntów budowlanych, zle-
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ceniu ich zabudowy, oferowaniu i sprzedaży wybudowanych lokali
i domów, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych, usług wykończeniowych, budowa lokali mieszkaniowych
i osiedli mieszkaniowych, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, 42 projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych,
projektowanie ogólnobudowlane, obsługa inżynierska kontraktów
budowlanych.

(111) 317348
(220) 2018 07 30
(210) 488755
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) KAMPINOS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KAMPINOS DEVELOPMENT
(540)

(531) 24.01.05, 24.01.13, 24.09.08, 24.09.10, 27.05.01
(510), (511) 35 reklama i sprzedaż budynków, domów, konstrukcji
budowalnych, 36 prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie nieruchomości, pozyskiwanie terenów pod inwestycje, usługi
deweloperskie polegające na zakupie gruntów budowlanych, zleceniu ich zabudowy, oferowaniu i sprzedaży wybudowanych lokali
i domów, 37 usługi w zakresie: budownictwa oraz prowadzenia działalności developerskiej w dziedzinie budownictwa, nadzoru budowlanego, realizacji i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi
polegającymi na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych, usług wykończeniowych, budowa lokali mieszkaniowych
i osiedli mieszkaniowych, prace budowlano-wykończeniowe w zakresie wystroju wnętrz, 42 projektowanie architektoniczne w zakresie budowli i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych,
projektowanie ogólnobudowlane, obsługa inżynierska kontraktów
budowlanych.
(111) 317349
(220) 2018 07 30
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 24
(732) IWANOWSKA VICTORIA, Warszawa, PL.
(540) VICTORIA TRAVEL
(540)

(210) 488767

Kolor znaku: niebieski, żółty
(531) 01.03.01, 01.03.02, 01.03.16, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 rezerwacja miejsc na podroż, rezerwacja transportu,
organizowanie rejsów, przenoszenie przewóz bagaży, udzielanie
wskazówek o trasie dojazdu do celów podroży, usługi transportu na wycieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie podroży, usługi
agencji podróży w zakresie podróży biznesowych, organizowanie
podroży, organizowanie podroży biznesowych, planowanie, organizowanie i rezerwacja podroży, doradztwo w zakresie podroży,
usługi transportowe, usługi transportu osób, usługi transportu bagażu, usługi transportu towarów, 41 organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizacja pokazów mody
w celach rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie kolokwiów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
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warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów
sportowych, planowanie przyjęć [rozrywka], prowadzenie wycieczek
wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek z przewodnikiem, rezerwowanie miejsc na pokazy, usługi rozrywkowe,
usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, szkolenia edukacyjne, organizacja szkoleń, kursy szkoleniowe, szkolenia biznesowe, szkolenia
w zakresie reklamy, szkolenia personelu, organizowanie konkursów,
organizowanie konkursów w celach szkoleniowych, organizowanie
konkursów edukacyjnych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki.

(111) 317350
(220) 2018 07 30
(210) 488778
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 24
(732) EM-TECH Co., Ltd., Changwon-si, KR.
(540) MY THEATER
(510), (511) 9 bezprzewodowe (bluetooth) wzmacniacze dźwięku,
bezprzewodowe (bluetooth) słuchawki douszne, bezprzewodowe
(bluetooth) głośniki, bezprzewodowe (bluetooth) urządzenia nadawczo-odbiorcze, bezprzewodowe (bluetooth) telefony głośnomówiące, bezprzewodowe (bluetooth) zestawy słuchawkowe, urządzenia
do łączności bezprzewodowej (bluetooth), aparatura łącznościowa
bezprzewodowa (bluetooth), bezprzewodowe (bluetooth) nadawczo-odbiorcze wzmacniacze dźwięku dla smartfonów, bezprzewodowe (bluetooth) urządzenia dla smartfonów.
(111) 317351
(220) 2018 07 30
(210) 488794
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 24
(732) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) MULTIWITAMINA FRESH & JUICY smak Cytryna i Limonka
suplement diety
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, czerwony, biały
(531) 01.15.21, 05.07.12, 05.07.21, 05.07.22, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 5 witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności
do celów medycznych, parafarmaceutyki do celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych, lecznicze napoje, preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, 32 napoje bezalkoholowe, tabletki musujące do sporządzania napojów, napoje musujące, pastylki do sporządzania napojów, niemedyczne esencje do produkcji napojów,
proszek do wytwarzania napojów.
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(111) 317353
(220) 2018 07 30
(210) 488823
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 24
(732) TRADING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) INGALIPT
(510), (511) 3 preparat w spreju z miętą i eukaliptusem.
(111) 317354
(220) 2018 07 31
(210) 488840
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) Topsan
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby (pokarm
dla zwierząt), pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt.
(111) 317355
(220) 2018 07 31
(210) 488857
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 17
(732) ŻEGLUGA MAZURSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Giżycko, PL.
(540) ŻEGLUGA MAZURSKA.
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.11.03, 26.11.13, 29.01.12
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych
do pojazdów lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), mechaniczne narzędzia
rolnicze, 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu i na wodzie, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, 39 transport, pakowanie i składanie towarów, organizowanie
podróży, 40 obróbka materiałów.
(111) 317356
(220) 2018 07 31
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 24
(732) KUKOWSKI JAROSŁAW, Tczew, PL.
(540) GQ GALERIA QUANTUM
(540)

(210) 488880

(111) 317352
(220) 2018 07 30
(210) 488816
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 24
(732) GOLDFARB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Koszalin, PL.
(540) NA TROPIE NIERUCHOMOŚCI NA TROPIE NIERUCHOMOŚCI.pl
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 03.01.08, 03.01.22, 03.01.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 agencje nieruchomości.

Kolor znaku: srebrny, szary, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 25.01.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z dziełami sztuki, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki
w celach komercyjnych lub reklamowych, promowanie dzieł sztuki
innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednic-
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twem strony internetowej, usługi aukcyjne, 41 usługi galerii sztuki,
usługi galerii sztuki świadczone online za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, wystawy sztuki, wypożyczanie dzieł sztuki, usługi
edukacyjne w zakresie sztuki, usługi związane z wystawami sztuki,
prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie krytyki sztuki,
usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki.

(111) 317357
(220) 2018 07 31
(210) 488881
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 24
(732) KUKOWSKI JAROSŁAW, Tczew, PL.
(540) QUANTUM
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku z dziełami sztuki, organizowanie i prowadzenie wystaw sztuki
w celach komercyjnych lub reklamowych, promowanie dzieł sztuki
innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednictwem strony internetowej, usługi aukcyjne, 41 usługi galerii sztuki,
usługi galerii sztuki świadczone online za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych, wystawy sztuki, wypożyczanie dzieł sztuki, usługi
edukacyjne w zakresie sztuki, usługi związane z wystawami sztuki,
prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie krytyki sztuki,
usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki.
(111) 317358
(220) 2018 08 01
(210) 488889
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 17
(732) SERTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Tychy, PL.
(540) GLUTEN FREE GMO FREE
(540)

(531) 26.04.06, 26.04.15, 05.07.02, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 29 sery dojrzałe, sery dojrzałe z pleśnią, świeże sery, sery
miękkie, sery topione, sery śmietankowe, sery z przyprawami, serki
z dodatkami z postaci zbóż, ziaren, orzechów, owoców, serów smażonych, produktów seropodobnych topionych.
(111) 317359
(220) 2018 08 01
(210) 488890
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 24
(732) INDYKPOL BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) INDYKPOL Samo dobro KONTROLA OD POLA DO STOŁU
GWARANCJA 100% jakości
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, szary, biały, beżowy,
jasnobrązowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 03.07.04, 03.07.24, 05.07.02, 08.07.11,
18.01.07, 18.01.08, 25.01.01, 25.05.03
(510), (511) 29 mięso, mięso drobiowe, mięso konserwowane, wyroby wędliniarskie, podroby drobiowe, drób wędzony, drób pieczony, polędwice, szynki, kiełbasy, golonki, parówki, kabanosy, wędliny
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w postaci mielonki, wyroby garmażeryjne, pasztety, jaja, flaki, krokiety, dziczyzna, konserwy mięsne, ekstrakty mięsne, produkty mleczne, oleje jadalne, tłuszcze, owoce i warzywa konserwowane, grzyby
suszone, koncentraty, owoce i warzywa przetworzone w postaci
mrożonek i puszkowane, mrożonki zawarte w tej klasie, półprodukty
z surowego mięsa drobiowego, półprodukty panierowane, półprodukty z nadzieniem, drób w galarecie i galarety drobiowe, kiełbasy,
wędliny, dania mięsne gotowe do spożycia, kiełbaski do hot dogów,
kiełbaski w cieście, 43 usługi gastronomiczne, catering, prowadzenie barów, barów szybkiej obsługi, stołówek, restauracji, restauracji
samoobsługowych, przygotowywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie.

(111) 317360
(220) 2018 08 01
(210) 488893
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) PKS SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) PKS Szczecin
(510), (511) 12 pojazdy i środki transportu-autobusy, autokary,
35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi w zakresie
handlu i usługi informacyjne dla konsumentów, 38 usługi telekomunikacyjne, łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do Internetu, 39 transport, wypożyczanie środków transportu, transport pasażerski, 42 usługi w zakresie technologii informacyjnych.
(111) 317361
(220) 2018 08 02
(210) 488918
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) MEGARIGHTS S.ár.l., Luksemburg, LU.
(540) KULE SPRYCIULE
(510), (511) 28 gry, zabawki, urządzenia do gier w pomieszczeniach
dla dzieci, urządzenia do gier, figurki (zabawki), gry-łamigłówki, gry
zręcznościowe i gry akcji, gry z obręczami, talie kart, gry polegające
na budowaniu, quizy, gry fabularne, gry towarzyskie, elektroniczne
gry planszowe, karty na wymianę [talie kart], plansze do gier z kartami do kolekcjonowania, gry planszowe, gry elektroniczne, gry mechaniczne, gry muzyczne, gry związane z postaciami fikcyjnymi, gry
sportowe, zestawy pytań do gier planszowych, modele o zmniejszonym rozmiarze do gier fabularnych, układanki (puzzle), karty do gry.
(111) 317362
(220) 2018 08 01
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 24
(732) HEALTH WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Hashimoto Plan
(540)

(210) 488942

Kolor znaku: różowy, czarny, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety, suplementy ziołowe, suplementy
żywnościowe, suplementy dietetyczne i odżywcze, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy odżywcze, mineralne suplementy diety, preparaty i substancje farmaceutyczne, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, ekstrakty roślinne i ziołowe do celów
leczniczych, produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające
leczenie, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne,
preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, żywność
dla niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne do celów
medycznych, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy
do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła, napary lecznicze, leki
wzmacniające, okłady, plastry lecznicze, 41 publikowanie czasopism
internetowych, usługi publikacji, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie publikacji on-line, usługi w zakresie publikacji biuletynów, udostępnianie elektronicznych publikacji on-line,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, przygotowywanie, or-
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ganizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie
i prowadzenie spotkań w dziedzinie edukacji, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem konferencji, usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem kongresów,
organizowanie imprez edukacyjnych, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, nauczanie, działalność
edukacyjna, organizowanie edukacji dzieci oraz dorosłych w zakresie
ochrony zdrowia i leczenia, usługi w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, konferencji, seminariów, kongresów z zakresu ochrony zdrowia i leczenia, usługi w zakresie edukacji, upowszechniania
wiedzy o skutkach niezdrowego trybu życia, doradztwo oraz usługi
konsultingowe w zakresie ochrony zdrowia i leczenia.
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(540)

(531) 27.05.04, 27.05.19, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi w zakresie zapewniania
żywności i napojów, usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania i noclegów, usługi barów, usługi zapewniania dań na wynos,
usługi cateringowe.

(111) 317363
(220) 2018 08 02
(210) 488961
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 24
(732) WĄCZEK ADRIAN ŁUKASZ MONEYON, Lubin, PL.
(540) MoneyOn
(540)

(111) 317367
(220) 2018 08 03
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 17
(732) ZENNER-POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Sapphire SAND
(540)

Kolor znaku: granatowy, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo finansowe, wycena finansowa, ubezpieczenia, usługi bankowe, wycena nieruchomości, informacje finansowe, transakcje finansowe, doradztwo w sprawach finansowych
i ubezpieczeniowych, pośrednictwo finansowe, operacje finansowe,
agencje kredytowe, pośrednictwo w zawieraniu umów kredytowych, kredyty hipoteczne, konsolidacyjne, kredyty na działalność
gospodarczą, doradztwo w sprawach nieruchomości, usługi w zakresie prezentacji domów i mieszkań umożliwiające swobodny wybór
w celu ich sprzedaży, umowy kredytowe.

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10
(510), (511) 8 pilniki do paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne, pilniki do stóp, elektroniczne pilniki do stóp, głowice obrotowe
do pilników do stóp do usuwania zrogowaciałej skóry, wymienne
głowice obrotowe do elektronicznych pilników do paznokci, tarki
do usuwania zrogowaceń, elektryczne urządzenia do polerowania paznokci, nieelektryczne polerki do paznokci, urządzenia elektroniczne do złuszczania martwego naskórka, przyrządy ręczne
do złuszczania martwego naskórka.

(111) 317364
(220) 2018 08 02
(210) 488971
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 17
(732) ROSS MATEUSZ, CIEŚLIKOWSKI ŁUKASZ HORECA SERVICE
SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, PL.
(540) Horeca Service
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz sprzedaż internetowa sprzętu kateringowego, 37 montaż sprzętu kateringowego,
43 usługi kateringowe, hotelowe usługi kateringowe, usługi kateringowe dla firm, usługi kateringowe dla szkół, katering obejmujący żywność i napoje na bankiety, usługi kateringowe w prywatnych
salach do spotkań biznesowo-towarzyskich, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność i napoje w obiektach na targi
i wystawy, wynajem sprzętu do gotowania do celów przemysłowych,
wypożyczanie urządzeń gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
(111) 317365
(220) 2018 08 02
(210) 488978
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) Outback Steakhouse of Florida, LLC, Tampa, US.
(540) AUSSIE GRILL BY OUTBACK
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 43 usługi restauracyjne, usługi w zakresie zapewniania
żywności i napojów, usługi w zakresie tymczasowego zakwaterowania i noclegów, usługi barów, usługi zapewniania dań na wynos,
usługi cateringowe.
(111) 317366
(220) 2018 08 02
(210) 488980
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) Outback Steakhouse of Florida, LLC, Tampa, US.
(540) AG

(111) 317368
(220) 2018 08 03
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) BIOACTIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawierzbie, PL.
(540) Bio ActiW
(540)

(210) 488986

(210) 488990

Kolor znaku: niebieski, żółty, czarny
(531) 01.15.03, 01.15.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty bakteriobójcze [inne niż mydło], środki wirusobójcze, preparaty grzybobójcze, środki zarodnikobójcze, środki algobójcze, preparaty do zwalczania pleśni, preparaty do tępienia larw,
preparaty do zwalczania insektów, preparaty przeciwpasożytnicze pochodzenia chemicznego, preparaty przeciw molom, preparaty do niszczenia robactwa, preparaty chemiczne do zwalczania szkodników.
(111) 317369
(220) 2018 08 03
(210) 488994
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, PL.
(540) DOLINA
(510), (511) 31 napoje dla zwierząt, pokarm dla zwierząt, karma dla
zwierząt domowych, pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt,
spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, karma dla psów biorących udział w gonitwach, jadalne smakołyki dla zwierząt, jadalne przysmaki dla zwierząt domowych, preparaty spożywcze dla zwierząt, pasze mięsne w puszce dla
młodych zwierząt, 35 usługi w zakresie sprzedaży karmy dla zwierząt,
środków i artykułów spożywczych dla zwierząt, dodatków do pasz
i karmy dla zwierząt nie do celów medycznych, paszy dla zwierząt,
artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, napojów dla zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi
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sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji
dla zwierząt, 43 usługi w zakresie zaopatrzenia w żywność i napoje, w tym karmy dla zwierząt, środków i artykułów spożywczych dla
zwierząt, dodatków do pasz i karmy dla zwierząt nie do celów medycznych, paszy dla zwierząt, artykułów jadalnych do żucia dla zwierząt, napojów dla zwierząt.

(111) 317370
(220) 2018 08 03
(210) 488997
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) DNP SPÓŁKA AKCYJNA, Polanowo, PL.
(540) DOLINA NOTECI
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 29 gotowe dania
z mięsa, mięso w puszce (konserwy), mięso i wędliny, ekstrakty
mięsne, galarety mięsne, mięso mrożone i przetwory mięsne, dania
na bazie białka, 32 wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje warzywne,
35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów:
odzież, obuwie, nakrycia głowy, gotowe dania z mięsa, mięso w puszce (konserwy), mięso i wędliny, ekstrakty mięsne, galarety mięsne,
mięso mrożone i przetwory mięsne, dania na bazie białka, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje warzywne.
(111) 317371
(220) 2018 08 03
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 24
(732) MAXROY.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) I crypto
(540)

(210) 488999

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czerwony, czarny
(531) 02.09.01, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 okładki czasopism, periodyki [czasopisma], czasopisma [periodyki], czasopisma branżowe, czasopisma fachowe,
41 kształcenie, rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów, publikowanie materiałów drukowanych, publikowanie czasopism elektronicznych, publikowanie elektroniczne, publikowanie czasopism,
publikowanie materiałów multimedialnych online, publikowanie
w formie elektronicznej, publikowanie multimedialne magazynów,
czasopism i gazet, publikowanie książek i czasopism elektronicznych
w systemie on-line, organizowanie wystaw i konkursów nie do celów
reklamowych i handlowych, organizowanie seminariów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji.
(111) 317372
(220) 2018 08 03
(210) 489000
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) MCX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MCX systems
(540)

Kolor znaku: czerwony, fioletowy, biały
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19, 29.01.13
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
42 hosting serwerów, monitoring systemów komputerowych przy
użyciu zdalnego dostępu, oprogramowanie jako usługa SaaS, prace
badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich.
(111) 317373
(151) 2019 01 10

(220) 2018 08 03
(441) 2018 09 17

(210) 489003
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(732) MCX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MCX serwis
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, biały
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.22
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, 11 urządzenia do oświetlania,
ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia,
wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 35 zarządzanie zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie zakupu produktów i usług dla innych przedsiębiorstw, 36 dzierżawa nieruchomości,
pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wycena nieruchomości, wycena kosztów naprawy, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych (nieruchomości), 37 usługi dekarskie, usługi hydrauliczne, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie
i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, doradztwo inżynieryjne
w budownictwie, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych,
montaż i naprawa instalacji grzewczych, informacja budowlana,
układanie kabli, usługi doradztwa budowlanego, zabezpieczenie
budynków przed wilgocią, instalowanie i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, 42 hosting
serwerów, opracowywanie projektów technicznych, audyty energetyczne, udostępnianie miejsca na serwerach, doradztwo architektoniczne, dekoracja wnętrz jako projektowanie, usługi inżynieryjne, inżynieria techniczna, projektowanie budynków, badania techniczne,
45 monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych.
(111) 317374
(220) 2018 08 03
(210) 489011
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) INSTYTUT ZDROWIA SOFRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mielno-Unieście, PL.
(540) SOFRA kuracja oczyszczająca warzywno-owocowa
(510), (511) 41 świadczenie usług edukacyjnych związanych z dietą, 43 kafeterie [bufety], restauracje, stołówki, usługi restauracyjne
świadczone przez hotele, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, hotele, pensjonaty, tymczasowe
zakwaterowanie, 44 usługi w zakresie kuracji odchudzających, usługi
w zakresie kuracji oczyszczających, opieka zdrowotna, ośrodki zdrowia, usługi sanatoryjne, usługi rekonwalescencyjne, usługi doradcze
w dziedzinie zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medycyny alternatywnej, usługi oraz doradztwo w zakresie prawidłowego
odżywiania i diety.
(111) 317375
(220) 2018 08 03
(210) 489015
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) PISKORSKA EWA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,
Kołodziejewo, PL.
(540) Polska Manufaktura
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, szary
(531) 27.05.05, 27.05.13, 29.01.14, 09.01.10
(510), (511) 35 agencje reklamowe, audyt działalności gospodarczej,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania biznesowe,
badania w zakresie biznesu, publikowanie tekstów reklamowych, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie reklam, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, doradztwo
specjalistyczne w zakresie działalności gospodarczej, informacje
o działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych,
edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, ekspertyzy w dziedzinie
wydolności przedsiębiorstw, bazy danych, gromadzenie i groma-

Nr 5/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

dzenie informacji o działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach,
udostępnianie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz z innych organów rejestrujących
przedsiębiorców, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, kompleksowe zarządzanie plikami, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, opinie, sondaże,
agencje public relations, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie nośników
reklamowych, kreowanie wizerunku, zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, organizowanie
i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych.

(111) 317376
(220) 2018 08 03
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) IT KONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) it RUN
(540)

(210) 488899

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 26.11.01, 26.11.06, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 6 klamki do drzwi metalowe, 37 montaż drzwi i okien.
(111) 317378
(220) 2018 07 30
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 24
(732) KRÓL JAN PPH KRYSTJAN, Starowa Góra, PL.
(540) crazysocks
(540)

(210) 488781

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 skarpetki.
(111) 317379
(220) 2018 07 30
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) KARASZ KATARZYNA, Zielona Góra, PL.
(540) HA dermfiller
(540)

(540) MULTIWITAMINA FRESH & JUICY smak Mandarynka i Cytryna
suplement diety
(540)

(210) 489017

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 outsourcing, doradztwo biznesowe, 41 organizowanie zawodów sportowych, 42 usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki.
(111) 317377
(220) 2018 08 01
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 17
(732) BARTOSZ EWA ALUBRASS, Sułkowice, PL.
(540) Blitz
(540)
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(210) 488786

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, fioletowy, żółty, niebieski
(531) 05.07.11, 05.07.12, 05.07.22, 01.15.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności
do celów medycznych, parafarmaceutyki do celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych, lecznicze napoje, preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, 32 napoje bezalkoholowe, tabletki musujące do sporządzania napojów, napoje musujące, pastylki do sporządzania napojów, niemedyczne esencje do produkcji napojów,
proszek do wytwarzania napojów.
(111) 317381
(220) 2018 08 06
(210) 489064
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 24
(732) SZCZEPANOWICZ-CHĘĆ PAULINA, Kraków, PL.
(540) Flowers Design flowers for you
(540)

Kolor znaku: jasnoczerwony, ciemnoczerwony, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.05.16
(510), (511) 31 kwiaty, kwiaty cięte, dekoracje kwiatowe [naturalne],
dekoracje kwiatowe [świeże], dekoracje kwiatowe [suszone], kwiaty
naturalne, wieńce z kwiatów naturalnych, bukiety ze świeżych kwiatów, kompozycje z żywych kwiatów, aranżacje z żywych kwiatów,
girlandy z kwiatów naturalnych, bukieciki żywych kwiatów przypinane do ubrania, żywe kwiaty, kwiaty świeże, żywe kwiaty naturalne,
44 układanie kwiatów, wypożyczanie kompozycji kwiatowych, projektowanie kompozycji kwiatowych, usługi wypożyczania aranżacji
kwiatowych, usługi w zakresie układania kwiatów, usługi projektowania w zakresie układania kwiatów, usługi w zakresie projektowania kompozycji kwiatowych, ogrodnictwo krajobrazowe w zakresie
wystaw kwiatowych do wnętrz budynków.
(111) 317382
(220) 2018 08 03
(210) 489035
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 24
(732) WASZKIEWICZ IRENA STACJA TURYSTYCZNA KRUTYNIANKA,
Olsztyn, PL.
(540) STACJA TURYSTYCZNA Krutynianka
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.01, 26.01.18
(510), (511) 5 kwasy do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne do celów
medycznych.
(111) 317380
(220) 2018 07 30
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 24
(732) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, PL.

(210) 488791
Kolor znaku: żółty, czarny, biały, niebieski, zielony, pomarańczowy
(531) 01.03.01, 01.03.06, 01.03.09, 01.03.12, 03.07.21, 03.07.24,
01.15.24, 05.01.03, 05.01.06, 05.01.16, 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 41 organizowanie przyjęć, wypoczynek, rekreacja,
43 eksploatacja terenów kempingowych, noclegi, restauracja, domy
turystyczne, wakacje, usługi turystyczne.

(111) 317383
(220) 2018 08 03
(210) 489020
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 24
(732) PJ TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lidzbark Warmiński, PL.
(540) AGRIF
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 05.07.02, 05.07.03, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 części zamienne do maszyn rolniczych, hamulce taśmowe [części maszynowe nie do pojazdów lądowych], hamulce
klockowe [części maszyn nie do pojazdów lądowych], części układu
hamulcowego do maszyn, części hamulców do maszyn wykonane
z materiałów o właściwościach ciernych, okładziny hamulców [części
do maszyn], hamulce pras, chłodnice do pojazdów, pneumatyczne
urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn], hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn],
głowice cylindrów wykonane z odlewów ze stopów metali lekkich
[części do maszyn], bloki cylindrów [części do maszyn], cylindry będące częściami do maszyn, przenośniki do maszyn i urządzeń rolniczych i ogrodniczych oraz ich części i osprzęt, sprzęgła hydrauliczne
stanowiące części maszyn, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych inne niż do pojazdów lądowych, oraz części do nich, wahacze
[części do maszyn], noże (części do maszyn), ostrza (części do maszyn), ostrza do sieczkarni [części do maszyn], brzeszczoty pił tarczowych będące częściami do maszyn, atomizatory stanowiące części
maszyn do opryskiwania upraw rolniczych, opryskiwacze rolnicze
[części maszyn], lance opryskiwaczy będące przyrządami rolniczymi,
poziome rury rozdzielcze opryskiwacza z rozpylaczami do upraw, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, gumowe bieżnie do stosowania w układach gąsienicowych w maszynach
rolniczych, koła pasowe napędowe do pasów pędnych maszyn rolniczych, koła maszyn, koła zębate będące częściami do maszyn, części do silników mechanicznych do pojazdów lądowych, paski do silników maszyn rolniczych, filtry [części maszyn lub silników], tłoki
[części maszyn lub silników], tłoczniki [części do maszyn], obudowy
do silników [części pojazdów], pompy [części maszyn lub silników],
pompy cieplne [części do maszyn], ładowarki do maszyn rolniczych,
pasy napędowe do maszyn rolniczych, siewniki rzędowe [części
do maszyn], podajniki grawitacyjne montowane na siewnikach,
łożyska do montażu [części maszyn], łożyska wałeczkowe [części
do maszyn], wkładki do łożysk [części maszyn], skrzynie biegów będące częściami maszyn, tuleje będące częściami maszyn, wały turbin
[części do maszyn], zawory [części maszyn], zawory dozujące [części
maszyn], zawory sterujące [części do maszyn], sprężyny [części maszyn], sprężyny amortyzacyjne będące częściami układu zawieszenia
maszyn, łańcuchy do podnośników [części maszyn], walce prasujące
[części do maszyn], cewki [części maszyn], filtry do smarów [części
maszyn] lemiesze pługów, akumulatory hydrauliczne stanowiące
części maszyn, akcesoria rozpylające [części maszyn], amortyzatory
do maszyn, tłoki do amortyzatorów, amortyzatory pneumatyczne
do maszyn, trzpienie [części do maszyn], chwytaki dosiana [maszyny lub części maszyn], wałki przesiewające [części do maszyn],
przekładnie redukcyjne [części do maszyn], centra rotacyjne [części
do maszyn], przewody spalinowe [części do maszyn], palce rozdzielacza do maszyn do rozdrabniania, 35 usługi sprzedaży i/lub hurtowej
oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
części zamienne do maszyn rolniczych, hamulce taśmowe [części
maszynowe nie do pojazdów lądowych], hamulce klockowe [części
maszyn nie do pojazdów lądowych], części układu hamulcowego
do maszyn, części hamulców do maszyn wykonane z materiałów
o właściwościach ciernych, okładziny hamulców [części do maszyn],
hamulce pras, chłodnice do pojazdów, pneumatyczne urządzenia
do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn], hydrauliczne urządzenia do otwierania i zamykania drzwi [części maszyn], głowice
cylindrów wykonane z odlewów ze stopów metali lekkich [części
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do maszyn], bloki cylindrów [części do maszyn], cylindry będące
częściami do maszyn, przenośniki do maszyn i urządzeń rolniczych
i ogrodniczych oraz ich części i osprzęt, sprzęgła hydrauliczne stanowiące części maszyn, elementy sprzęgła i przekładni maszynowych
inne niż do pojazdów lądowych, oraz części do nich, wahacze [części do maszyn], noże (części do maszyn), ostrza (części do maszyn),
ostrza do sieczkarni [części do maszyn], brzeszczoty pił tarczowych
będące częściami do maszyn, atomizatory stanowiące części maszyn
do opryskiwania upraw rolniczych, opryskiwacze rolnicze [części
maszyn], lance opryskiwaczy będące przyrządami rolniczymi, poziome rury rozdzielcze opryskiwacza z rozpylaczami do upraw, gąsienice gumowe będące częścią gąsienic maszyn rolniczych, gumowe
bieżnie do stosowania w układach gąsienicowych w maszynach
rolniczych, koła pasowe napędowe do pasów pędnych maszyn rolniczych, koła maszyn, koła zębate będące częściami do maszyn, części do silników mechanicznych do pojazdów lądowych, paski do silników maszyn rolniczych, filtry [części maszyn lub silników], tłoki
[części maszyn lub silników], tłoczniki [części do maszyn], obudowy
do silników [części pojazdów], pompy [części maszyn lub silników],
pompy cieplne [części do maszyn], ładowarki do maszyn rolniczych,
pasy napędowe do maszyn rolniczych, siewniki rzędowe [części
do maszyn], podajniki grawitacyjne montowane na siewnikach,
łożyska do montażu [części maszyn], łożyska wałeczkowe [części
do maszyn], wkładki do łożysk [części maszyn], skrzynie biegów będące częściami maszyn, tuleje będące częściami maszyn, wały turbin
[części do maszyn], zawory [części maszyn], zawory dozujące [części
maszyn], zawory sterujące [części do maszyn], sprężyny [części maszyn], sprężyny amortyzacyjne będące częściami układu zawieszenia
maszyn, łańcuchy do podnośników [części maszyn], walce prasujące
[części do maszyn], cewki [części maszyn], filtry do smarów [części
maszyn], lemiesze pługów, akumulatory hydrauliczne stanowiące
części maszyn, akcesoria rozpylające [części maszyn], amortyzatory
do maszyn, tłoki do amortyzatorów, amortyzatory pneumatyczne
do maszyn, trzpienie [części do maszyn], chwytaki dosiana [maszyny
lub części maszyn], wałki przesiewające [części do maszyn], przekładnie redukcyjne [części do maszyn], centra rotacyjne [części do maszyn], przewody spalinowe [części do maszyn], palce rozdzielacza
do maszyn do rozdrabniania.

(111) 317384
(220) 2018 08 03
(210) 489024
(151) 2019 01 18
(441) 2018 10 01
(732) MBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gliwice, PL.
(540) MBM
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.01.05, 24.01.13
(510), (511) 35 audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy,
badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, outsourcing [doradztwo biznesowe], usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, 41 doradztwo zawodowe, kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie warsztatów, szkoleń, video-szkoleń, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi przekwalifikowania zawodowego, usługi szkoleniowe
zapewniane przy pomocy symulatorów, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowanie dokumentów i procedur
związanych z różnego rodzaju szkoleniami, zwłaszcza z zakresu
ochrony danych osobistych.
(111) 317385
(151) 2019 01 15

(220) 2018 07 30
(441) 2018 09 24

(210) 488792
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(732) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) MULTIWITAMINA FRESH & JUICY smak Truskawka I Rabarbar
suplement diety
(540)

(540) GRANOFUGA
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 betonowe elementy budowlane, kostki brukowe,
płyty betonowe, pokrycia nawierzchni dróg, kruszywo dekoracyjne
do wypełnień drenażowych.
(111) 317389
(220) 2018 08 02
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) FORMELLA ŁUKASZ, Rytel, PL.
(540) RYTEL PERŁA BRDY
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały, granatowy
(531) 05.07.08, 08.01.11, 01.15.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności
do celów medycznych, parafarmaceutyki do celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych, lecznicze napoje, preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, 32 napoje bezalkoholowe, tabletki musujące do sporządzania napojów, napoje musujące, pastylki do sporządzania napojów, niemedyczne esencje do produkcji napojów,
proszek do wytwarzania napojów.
(111) 317386
(220) 2018 07 30
(210) 488793
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 24
(732) KRUGER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) MULTIWITAMINA FRESH & JUICY smak Limonka i Mięta
suplement diety
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, ciemnozielony, jasnozielony, biały
(531) 01.15.21, 05.03.11, 05.03.13, 05.07.21, 05.07.22, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności
do celów medycznych, parafarmaceutyki do celów medycznych, suplementy diety do celów medycznych, lecznicze napoje, preparaty
z mikroelementami dla ludzi i zwierząt, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, 32 napoje bezalkoholowe, tabletki musujące do sporządzania napojów, napoje musujące, pastylki do sporządzania napojów, niemedyczne esencje do produkcji napojów,
proszek do wytwarzania napojów.
(111) 317387
(220) 2018 07 30
(210) 488824
(151) 2019 01 21
(441) 2018 09 24
(732) TRADING SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) HLOROFILLIPT
(510), (511) 3 sprej z eukaliptusem, 5 suplement diety.
(111) 317388
(220) 2018 07 31
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) BRUK-BET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieciecza, PL.

(210) 488828
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(210) 488934

(531) 24.09.03, 27.05.01
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie imprez rozrywkowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych, organizacja i przeprowadzanie aktywności kulturalnych, organizowanie
wydarzeń muzycznych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, organizowanie festiwali, organizowanie festynów w celach rozrywkowych, organizowanie festynów w celach kulturalnych.
(111) 317390
(220) 2018 08 01
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) WELLAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SPA&MORE
(540)

(210) 488947

Kolor znaku: biały, niebieski, szary
(531) 01.03.01, 01.03.15, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 kodowane karty podarunkowe, kodowane karty upominkowe, kodowane karty lojalnościowe, oprogramowanie do systemów rezerwacji, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
wyszukiwanie danych, elektroniczne bazy danych, interaktywne
bazy danych, 16 katalogi, bony upominkowe, karty upominkowe,
certyfikaty drukowane, bony, bony wartościowe (vouchery), drukowane bony wartościowe, bony upominkowe, 35 wyszukiwanie
informacji w plikach informatycznych dla osób trzecich, usługi
w zakresie wyszukiwania danych, promocja towarów i usług osób
trzecich poprzez dystrybucję kuponów, usługi w zakresie promocji,
usługi promocyjne i reklamowe, promowanie towarów i usług osób
trzecich w Internecie, udostępnianie katalogów [spisów] informacji handlowych online w Internecie, usługi dystrybucji materiałów
reklamowych bezpośrednio do klientów za pośrednictwem poczty w celu przyciągnięcia nowych klientów i utrzymania istniejącej
bazy klientów, administrowanie programów lojalnościowych obejmujących zniżki lub zachęty, reklamy online, publikowanie materiałów reklamowych online, usługi reklamowe i marketingowe online,
reklama towarów i usług sprzedawców online za pośrednictwem
przewodnika online do przeszukiwania, usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, promowanie towarów i usług innych podmiotów za pośrednictwem programów kart
rabatowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych i/lub reklamowych, gromadzenie informacji handlowej, 36 wydawanie płatniczych kart upominkowych,
wydawanie certyfikatów upominkowych, które mogą być zrealizowane poprzez wymianę na towary lub usługi, wydawanie płatniczych czeków upominkowych, usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, emisja talonów, kuponów

1462

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

i bonów wartościowych, wydawanie płatniczych czeków upominkowych, usługi finansowe związane z dostarczaniem bonów na zakup towarów, emisja talonów, kuponów i bonów wartościowych,
38 udostępnianie komputerowej bazy danych, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, komunikacja za pośrednictwem blogów online, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, 39 doręczanie prezentów, doradztwo
w zakresie podróży, dostarczanie koszy upominkowych z wybranymi towarami w związku ze szczególną okazją lub tematem,
dostarczanie żywności przez restauracje, koordynowanie planów
podróży dla osób prywatnych i grup, informacja turystyczna, organizacja i rezerwacja podróży, planowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków elektronicznych świadczenie
usług w zakresie informacji podróżnej, udostępnianie parkingów
i usługi związane z parkowaniem samochodów, udostępnianie informacji turystycznych za pomocą komputera, transport i składowanie, transport ludzi i towarów drogą lądową, kolejową, morską
i powietrzną, przenoszenie, przewóz bagaży, organizowanie, rezerwowanie i przygotowanie podróży, wycieczek i podróży morskich,
usługi transportowe, wynajem skafandrów do nurkowania, organizowanie, rezerwowanie i przygotowanie wycieczek, wypadów
i zwiedzania, konsulting w zakresie podróży i opieka osobista nad
podróżnymi, wynajem, rezerwowanie i pośredniczenie w wynajmie
samolotów, wynajem, rezerwowanie i pośredniczenie w wynajmie
statków, zwłaszcza łodzi wiosłowych i motorowych, żaglówek
i kajaków, wynajem, rezerwowanie i pośredniczenie w wynajmie
samochodów i rowerów, koni, sprzętu do nurkowania, pakowanie
i składowanie towarów, dostarczanie przesyłek, organizowanie wycieczek, wyjazdów urlopowych i zwiedzania, usługi i prowadzenie
biura podróży, zwłaszcza doradztwo i rezerwacja podróży, informacje o podróżach oraz pośredniczenie w usługach transportowych
i w podróżach, rezerwowanie miejsc na wycieczki, informacje o podróżach w Internecie, zwłaszcza przez usługi rezerwacji w zakresie
turystyki i podróży służbowych, roznoszenie, rozsyłanie i dostarczanie gazet i czasopism, doradztwo za pomocą gorącej linii lub
centrum telefonicznego w dziedzinie turystyki (podróży), transportu i magazynowania, 41 usługi w zakresie edukacji dietetycznej, zapewnianie kursów edukacyjnych związanych z dietą, usługi
związane z organizowaniem i obsługą dyskotek, gry hazardowe,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, usługi klubowe organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie
i obsługa kongresów, organizowanie konkursów piękności, kultura
fizyczna, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], organizowanie przyjęć [rozrywka], organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, parki rozrywki, salony gier, udostępnianie obiektów i urządzeń sportowych, rozrywka, informacja o rozrywce, organizowanie zawodów sportowych, informacje o wypoczynku, organizowanie i obsługa zjazdów, udostępnianie ośrodków
rekreacji, informacje o wypoczynku, 44 usługi w zakresie planowania diety odchudzającej, doradztwo w zakresie diety i odżywiania
się prowadzenie poradnictwa i pokazów w zakresie sposobów używania i stosowania kosmetyków, artykułów pielęgnacyjnych, perfumeryjnych, farmaceutyków i środków wspomagających leczenie,
usługi w zakresie salonów fryzjerskich.

(111) 317391
(220) 2018 08 08
(210) 489176
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) OLTON ŁUKASZ, Zielonka, PL.
(540) Festiwal Lampionów
(510), (511) 41 usługi w dziedzinie kultury, sportu i rozrywki, organizowanie i prowadzenie wydarzeń artystycznych, festiwali muzycznych, koncertów, widowisk, pokazów, konkursów, konferencji,
występów rozrywkowych i innych imprez artystycznych, wydarzenia
sportowe, organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, edukacja w zakresie kultury, sportu i sztuki, usługi muzyczne,
świadczenie usług medialnych w zakresie organizacji koncertów,
festiwali muzycznych, widowisk, spektakli, przeglądów, pokazów,
konkursów, występów rozrywkowych i innych imprez artystycznych,
informacja o imprezach rozrywkowych.
(111) 317392
(220) 2018 08 09
(210) 489198
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 24
(732) SARANTIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Piaseczno, PL.

Nr 5/2019

(540) Aqua Aksamit
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, antyperspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki eteryczne],
balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne niż do celów
medycznych, bazy do perfum kwiatowych, błyszczyki do ust, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku domowego
[pranie], chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, dezodoranty dla
ludzi i zwierząt, dyfuzory z patyczkami zapachowymi, ekstrakty
kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kremy
kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, lakier do włosów, lakiery
do paznokci, maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów
kosmetycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
mydła, mydła przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia, mydło migdałowe, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy,
olejek lawendowy, olejek migdałowy, olejek różany, olejki do celów
kosmetycznych, olejki do perfum i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olejki toaletowe, ołówki do brwi,
paski wybielające zęby, płukanki do oczu, nie do celów medycznych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów
niemedycznych, płyny do przemywania pochwy do higieny intymnej lub dezodoryzacji, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady
do celów kosmetycznych, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do golenia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty
do kręcenia włosów, preparaty do nadawania połysku, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty do prania, preparaty do prania
chemicznego, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopalania [kosmetyki], preparaty do wywabiania plam, preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne
do kąpieli, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty
odświeżające oddech do higieny osobistej, preparaty ściągające
do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe mydła, puder do twarzy, sole kąpielowe
do celów innych niż lecznicze, suche szampony, szampony, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczące
do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny
intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, środki do namaczania prania, środki odświeżające powietrze [zapachowe],
środki zmiękczające do tkanin, świece do masażu do celów kosmetycznych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda kolońska,
woda lawendowa, woda perfumowana, woda utleniona do celów
kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masażu, inne niż do celów medycznych.
(111) 317393
(220) 2018 08 09
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) WĘGLO SMYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(540) EKOGROSZEK EKO SMYK
(540)

(210) 489203

Kolor znaku: ciemnozielony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 węgiel (paliwo).
(111) 317394
(220) 2018 08 09
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) WĘGLO SMYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(540) EKOGROSZEK MOCNY

(210) 489204
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(540)

(510), (511) 16 afisze, plakaty, biuletyny informacyjne, broszury, czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], 41 edukacja religijna,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie].

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 węgiel (paliwo).

(111) 317397
(220) 2018 08 06
(210) 489063
(151) 2019 01 24
(441) 2018 09 17
(732) KANCELARIA PRAWNA RAVEN P. KRUPA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) RAVEN Kancelaria Prawna P. Krupa sp.k.
(540)

(111) 317395
(220) 2018 08 09
(210) 489219
(151) 2019 01 21
(441) 2018 09 17
(732) PIECHOWSKI SYLWESTER ROLETIX, Stare Kupiski, PL.
(540) SUN WINNER blinds that win it all
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 6 rolety aluminiowe zewnętrzne, elementy rolet aluminiowych zewnętrznych, elementy rolet aluminiowych zewnętrznych,
akcesoria metalowe do rolet zewnętrznych i bram rolowanych, wieszaki do rolet aluminiowych zewnętrznych, wieszaki sprężynowe do rolet,
aluminiowe żaluzje poziome zewnętrzne, aluminiowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, aluminiowe rolety zwijane, moskitiery aluminiowe, żaluzje listwowe poziome zewnętrzne z metalu, 7 łożyska,
wieszaki do rolet niemetalowych, silniki elektryczne do napędzania
rolet, osłon, markiz, zasłon, moskitier, siłowniki i osprzęt do siłowników, 9 nadajniki radiowe w postaci pilotów przenośnych oraz pilotów
naściennych do rolet, markiz, zasłon, firan, ekranów, moskitier, bram
wjazdowych i garażowych, elektryczne i elektroniczne urządzenia
oraz systemy do zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem
rolet, osłon, zasłon, markiz, żaluzji, moskitier, zdalne regulatory, przełączniki czasowe automatyczne, nadajniki ręczne, wyłączniki zegarowe, wyłączniki zdalnie sterowane, programatory czasowe, odbiorniki
do żaluzji i osłon, sterowniki rolet, oprogramowanie do sterowania
napędem do osłon, 19 żaluzje, zasłony, moskitiery z tworzyw sztucznych, niemetalowe rolety antywłamaniowe, elementy niemetalowych
rolet antywłamaniowych, akcesoria niemetalowe do rolet zewnętrznych i bram rolowanych, moskitiery niemetalowe do okien, moskitiery niemetalowe na drzwi, 20 żaluzje drewniane, żaluzje z bambusa,
35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej,
internetowej, wysyłkowej oraz bezpośredniej rolet, żaluzji poziomych
i pionowych, żaluzji plisowanych, firan, zasłon, markiz, rolet zewnętrznych, żaluzji fasadowych, verticali, elementów i akcesoriów do rolet,
napędów do osłon, rolet, żaluzji, firan, zasłon, markiz, elektrycznych
i elektronicznych urządzeń oraz systemów do zdalnego sterowania
otwieraniem i zamykaniem rolet, osłon, zasłon, markiz, oprogramowania do sterowania napędem rolet, osłon, zasłon, żaluzji i markiz,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych
rolet, żaluzji, firan, zasłon, markiz i moskitier, elementów i akcesoriów
do rolet, napędów do osłon, żaluzji, firan, zasłon, markiz, moskitier,
elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz systemów do zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem rolet, osłon, żaluzji, zasłon,
markiz, moskitier, oprogramowania do sterowania napędem rolet, żaluzji, markiz, moskitier, ekranów i osłon, usługi marketingowe, 37 montaż żaluzji, markiz, rolet wewnętrznych i zewnętrznych, żaluzji fasadowych, zasłon, moskitier i osłon.
(111) 317396
(220) 2018 08 03
(210) 489009
(151) 2019 01 25
(441) 2018 10 01
(732) KATOLICKI OŚRODEK ADOPCYJNY, Warszawa, PL.
(540)
(540)

(531) 02.07.12

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania
i wychodzenia z kryzysu, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, pozyskiwanie i systematyzacja
danych związanych z działalnością gospodarczą, badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie umów
na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, gromadzenie danych,
gromadzenie informacji handlowych, skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów, audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, audyt
działalności gospodarczej, audyt sprawozdań finansowych, rachunkowość, księgowość i audyt, doradztwo związane z audytem, audyt
skomputeryzowany, skomputeryzowane badania rynkowe, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, skomputeryzowane zarządzanie danymi, dostarczanie skomputeryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, skomputeryzowane
zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób trzecich], skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczących
działalności gospodarczej, skomputeryzowane badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi w zakresie badań rynkowych, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, skomputeryzowana weryfikacja danych, doradztwo biznesowe,
biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie
prowadzenia ich interesów, doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm,
doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
analizy biznesowej, doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo dotyczące zbywania firm, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zbyć, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej związane z niewypłacalnością, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
przejęć (nabycia), doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, konsultacje w zakresie badan biznesowych, konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego,
w tym przez Internet, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego
i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, konsultacje w za-
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kresie sprawozdań rynkowych, pomoc, usługi doradcze i konsultacje
w zakresie analizy biznesowej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne
w związku z planowaniem biznesowym, pomoc, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, porady, pytania
i informacje dotyczące działalności gospodarczej, porady w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością handlową, usługi doradcze w zakresie analizy
biznesowej, usługi doradztwa biznesowego, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi zarządzania i doradcze w działalności gospodarczej, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, skomputeryzowana
rachunkowość, sporządzanie sprawozdań finansowych, analiza rynku,
badania rynkowe, raporty z analiz rynkowych, zestawienia statystyczne [dla działalności gospodarczej lub celów handlowych], zdobywanie
statystyk dotyczących działalności gospodarczej [dla osób trzecich],
36 agencje ściągania należności, agencje ściągania wierzytelności,
agencje windykacji należności, dostarczanie informacji dotyczących
faktoringu długów, firmy windykacyjne, odzyskiwanie zaległych długów, organizacja ściągania długów, ściąganie długów, windykacja,
windykacja należności i odzyskiwanie długów, usługi związane z niewypłacalnością, usługi w zakresie ściągania długów, ściąganie należności (agencje-), agencje kredytowe, doradztwo dotyczące pożyczek
i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo dotyczące
pożyczek, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi,
elektroniczne usługi windykacji należności, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, gwarantowanie pożyczek, organizowanie kredytów, organizowanie pożyczek, organizowanie pożyczek w celu zabezpieczania funduszy dla osób trzecich, poręczenia, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, udzielanie kredytów, udzielanie
gwarancji i zabezpieczeń, udzielanie kredytu kupieckiego, usługi dotyczące pożyczania i pożyczek, usługi gwarancji finansowych, usługi
konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, usługi w zakresie organizowania kredytów, usługi w zakresie kredytów finansowych, wynajem nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie nieruchomości, administrowanie
finansami, ściąganie należności i faktoring, finansowe zarządzanie
projektami z dziedziny nieruchomości, nabycie i przeniesienie roszczeń pieniężnych, pośrednictwo w usługach finansowych, planowanie
i zarządzanie finansowe, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, usługi finansowe, usługi finansowe dla spółek, usługi finansowe
dotyczące nabywania mienia, usługi finansowe dotyczące rozbudowy
nieruchomości, usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, usługi
finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe związane z mieniem, zabezpieczanie środków finansowych
na zakup nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami,
zarządzanie finansami, udzielanie gwarancji, usługi gwarancyjne, finansowe usługi gwarancyjne, udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), inwestycje finansowe w dziedzinie
papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, obrót opcjami papierów wartościowych, obrót opcjami papierów wartościowych na rzecz innych, obrót papierami wartościowymi,
pośrednictwo dotyczące papierów wartościowych i aktywów, usługi
finansowe w zakresie papierów wartościowych, usługi finansowe
związane z e sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, usługi w zakresie
windykacji długu i faktoringu wierzytelności, emisja obligacji, usługi
finansowe, mianowicie regulowanie długu, świadczenie usług doradczych w zakresie długów o zagrożonej spłacie, restrukturyzacja długów, faktoring długów, doradztwo w zakresie długów, konsultacje dla
klientów w zakresie organizacji spłat długów, 41 edukacja prawna,
szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, usługi edukacyjne
dla dorosłych dotyczące audytu, organizacja webinariów, usługi edukacyjne i instruktażowe, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, 42 audyt jakości, kontrola
jakości, sprawdzanie jakości, kontrola i testowanie jakości, systemy
komputerowe (analizy-), projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie systemów informatycznych, 45 pomoc prawna przy
tworzeniu umów, kompilacja informacji prawnych, dostarczanie informacji prawnych, usługi radców prawnych, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, usługi asystentów prawnych, sporządzanie ekspertyz
prawnych, organizowanie świadczenia usług prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie opinii prawnych
przez ekspertów, udzielanie informacji związanej ze sprawami praw-
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nymi, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych,
badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, doradztwo
związane z osobistymi sprawami prawnymi, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, udostępnianie informacji dotyczących
usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych,
usługi komornicze (usługi prawne), badania prawne, doradztwo prawne, usługi informacji prawnej, usługi wsparcia prawnego, usługi monitorowania prawnego, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi
w zakresie doradztwa prawnego, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi arbitrażowe, usługi w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi arbitrażu, mediacji
i rozstrzygania sporów.

(111) 317398
(220) 2018 08 06
(210) 489074
(151) 2019 01 24
(441) 2018 09 17
(732) KANCELARIA PRAWNA RAVEN P. KRUPA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) RAVEN Kancelaria Prawna P. Krupa sp. k.
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi konsultacji biznesowych dotyczące planowania
i wychodzenia z kryzysu, usługi księgowe związane ze ściąganiem należności, pozyskiwanie umów [dla osób trzecich], pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, pozyskiwanie i systematyzacja
danych związanych z działalnością gospodarczą, badania i pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, pozyskiwanie umów
na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, gromadzenie danych,
gromadzenie informacji handlowych, skomputeryzowane gromadzenie indeksów klientów, audyt przedsiębiorstw, audyt finansowy, audyt
działalności gospodarczej, audyt sprawozdań finansowych, rachunkowość, księgowość i audyt, doradztwo związane z audytem, audyt
skomputeryzowany, skomputeryzowane badania rynkowe, skomputeryzowane prowadzenie rachunkowości, skomputeryzowane zarządzanie danymi, dostarczanie skomputeryzowanych informacji w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, skomputeryzowane
zarządzanie działalnością gospodarczą [na rzecz osób trzecich], skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie ocen możliwości biznesowych, skomputeryzowane usługi w zakresie informacji dotyczących
działalności gospodarczej, skomputeryzowane badania w dziedzinie
działalności gospodarczej, skomputeryzowane usługi w zakresie badań rynkowych, skomputeryzowane wyszukiwanie informacji handlowych, skomputeryzowana weryfikacja danych, doradztwo biznesowe,
biznesowe usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, doradzanie przedsiębiorstwom handlowym w zakresie
prowadzenia ich interesów, doradzanie przedsiębiorstwom przemysłowym w zakresie prowadzenia interesów, doradztwo biznesowe dotyczące finansowania rozwoju, doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury firm,
doradztwo dotyczące korporacyjnej struktury przedsiębiorstw, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
analizy biznesowej, doradztwo w dziedzinie przejmowania firm, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo i pomoc w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
doradztwo dotyczące zbywania firm, doradztwo gospodarcze dotyczące likwidacji, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące reorganizacji finansowej, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące zbyć, doradztwo w zakresie działalności
gospodarczej związane z niewypłacalnością, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
przejęć (nabycia), doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw, konsultacje w zakresie badan biznesowych, konsultacje w dziedzinie wycen biznesowych, konsultacje dotyczące zbyć w zakresie działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem [działalność gospodarcza], doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego,
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w tym przez Internet, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego
i organizacji przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania dokumentacją handlową,
doradztwo w zakresie zarządzania działalnością handlową, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, konsultacje w zakresie sprawozdań rynkowych, pomoc, usługi doradcze i konsultacje
w zakresie analizy biznesowej, pomoc, usługi doradcze i konsultacyjne
w związku z planowaniem biznesowym, pomoc, usługi doradcze
i konsultacyjne w zakresie zarządzania biznesowego, pomoc i doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, porady, pytania
i informacje dotyczące działalności gospodarczej, porady w zakresie
zarządzania działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zakresie zarządzania działalnością handlową, usługi doradcze w zakresie analizy
biznesowej, usługi doradztwa biznesowego, usługi w zakresie sprawozdań rynkowych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, usługi zarządzania i doradcze w działalności gospodarczej, usługi
doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, skomputeryzowana
rachunkowość, sporządzanie sprawozdań finansowych, analiza rynku,
badania rynkowe, raporty z analiz rynkowych, zestawienia statystyczne [dla działalności gospodarczej lub celów handlowych], zdobywanie
statystyk dotyczących działalności gospodarczej [dla osób trzecich],
36 agencje ściągania należności, agencje ściągania wierzytelności,
agencje windykacji należności, dostarczanie informacji dotyczących
faktoringu długów, firmy windykacyjne, odzyskiwanie zaległych długów, organizacja ściągania długów, ściąganie długów, windykacja,
windykacja należności i odzyskiwanie długów, usługi związane z niewypłacalnością, usługi w zakresie ściągania długów, ściąganie należności (agencje-), agencje kredytowe, doradztwo dotyczące pożyczek
i usługi związane z uzyskiwaniem pożyczek, doradztwo dotyczące
pożyczek, doradztwo finansowe związane z usługami kredytowymi,
elektroniczne usługi windykacji należności, ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw, gwarantowanie pożyczek, organizowanie kredytów, organizowanie pożyczek, organizowanie pożyczek w celu zabezpieczania funduszy dla osób trzecich, poręczenia, pośrednictwo
ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, udzielanie kredytów, udzielanie
gwarancji i zabezpieczeń, udzielanie kredytu kupieckiego, usługi dotyczące pożyczania i pożyczek, usługi gwarancji finansowych, usługi
konsultingowe dotyczące udzielania pożyczek, usługi w zakresie organizowania kredytów, usługi w zakresie kredytów finansowych, wynajem nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie nieruchomości, administrowanie
finansami, ściąganie należności i faktoring, finansowe zarządzanie
projektami z dziedziny nieruchomości, nabycie i przeniesienie roszczeń pieniężnych, pośrednictwo w usługach finansowych, planowanie
i zarządzanie finansowe, planowanie finansów w zakresie nieruchomości, usługi finansowe, usługi finansowe dla spółek, usługi finansowe
dotyczące nabywania mienia, usługi finansowe dotyczące rozbudowy
nieruchomości, usługi finansowe dotyczące sprzedaży mienia, usługi
finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe związane z mieniem, zabezpieczanie środków finansowych
na zakup nieruchomości, zarządzanie powiernicze nieruchomościami,
zarządzanie finansami, udzielanie gwarancji, usługi gwarancyjne, finansowe usługi gwarancyjne, udzielanie gwarancji finansowych i poręczeń (bankowość inwestycyjna), inwestycje finansowe w dziedzinie
papierów wartościowych, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, obrót opcjami papierów wartościowych, obrót opcjami papierów wartościowych na rzecz innych, obrót papierami wartościowymi,
pośrednictwo dotyczące papierów wartościowych i aktywów, usługi
finansowe w zakresie papierów wartościowych, usługi finansowe
związane z e sprzedażą i kupnem papierów wartościowych, skomputeryzowana windykacja wymagalnych należności, usługi w zakresie
windykacji długu i faktoringu wierzytelności, emisja obligacji, usługi
finansowe, mianowicie regulowanie długu, świadczenie usług doradczych w zakresie długów o zagrożonej spłacie, restrukturyzacja długów, faktoring długów, doradztwo w zakresie długów, konsultacje dla
klientów w zakresie organizacji spłat długów, 41 edukacja prawna,
szkolenia z zakresu świadczenia usług prawnych, usługi edukacyjne
dla dorosłych dotyczące audytu, organizacja webinariów, usługi edukacyjne i instruktażowe, kursy szkoleniowe w dziedzinie prawa, usługi
edukacyjne dla dorosłych dotyczące prawa, 42 audyt jakości, kontrola
jakości, sprawdzanie jakości, kontrola i testowanie jakości, systemy
komputerowe (analizy-), projektowanie systemów komputerowych,
projektowanie systemów informatycznych, 45 pomoc prawna przy
tworzeniu umów, kompilacja informacji prawnych, dostarczanie infor-
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macji prawnych, usługi radców prawnych, uwierzytelnianie dokumentów prawnych, usługi asystentów prawnych, sporządzanie ekspertyz
prawnych, organizowanie świadczenia usług prawnych, udzielanie informacji dotyczących usług prawnych, udzielanie opinii prawnych
przez ekspertów, udzielanie informacji związanej ze sprawami prawnymi, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych,
badania [wyszukiwanie] w zakresie informacji prawnych, doradztwo
związane z osobistymi sprawami prawnymi, profesjonalne usługi doradcze dotyczące zagadnień prawnych, usługi informacyjne w odniesieniu do kwestii prawnych, udostępnianie informacji dotyczących
usług prawnych za pośrednictwem strony internetowej, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych,
usługi komornicze (usługi prawne), badania prawne, doradztwo prawne, usługi informacji prawnej, usługi wsparcia prawnego, usługi monitorowania prawnego, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi
w zakresie doradztwa prawnego, usługi prawne świadczone w związku z procesami sądowymi, usługi arbitrażowe, usługi w zakresie mediacji, usługi prawne w zakresie mediacji, usługi arbitrażu, mediacji
i rozstrzygania sporów .

(111) 317399
(220) 2018 08 06
(210) 489095
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 24
(732) CZAJKOWSKA KRYSTYNA FIRMA PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWA KRYMAX, Mazańcowice, PL.
(540) KRYMAX POLSKA
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 01.15.05
(510), (511) 4 świece, świeczki, świece woskowe, świece zapachowe,
znicze, knoty do świec i lamp.
(111) 317400
(220) 2018 08 06
(210) 489097
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) FABIRKIEWICZ JAKUB ANTOLOS, Bielsko-Biała, PL.
(540) AGROMIL
(510), (511) 29 warzywa mrożone, owoce mrożone, warzywa marynowane, warzywa konserwowane, warzywa kwaszone, sałatki
warzywne, sałatki warzywno-mięsne, owoce marynowane, owoce
konserwowane, dżemy owocowe, konfitury owocowe, marmolady
owocowe, powidła, przetwory grzybowe, przetwory owocowe, przetwory warzywne, przeciery owocowe, przeciery warzywne, kremy
owocowe, pulpy owocowe, 31 świeże warzywa, świeże owoce, świeże owoce runa leśnego, świeże grzyby leśne i uprawowe, nasiona,
surowe zboża.
(111) 317401
(220) 2018 08 08
(210) 489144
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 24
(732) GŁODEK EWA, GŁODEK MACIEJ IMAGE SPÓŁKA CYWILNA,
Kraków, PL.
(540) SF SIMPLY FINE
(510), (511) 44 salony fryzjerskie, usługi fryzjerskie.
(111) 317402
(220) 2018 08 08
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) OLTON ŁUKASZ, Zielonka, PL.
(540) Festiwal Lampionów
(540)

(210) 489169

(531) 13.01.06, 27.05.01
(510), (511) 35 przygotowywanie kampanii reklamowych i promocyjnych przedsięwzięć artystycznych i rozrywkowych, 41 usługi
w dziedzinie kultury, sportu i rozrywki, organizowanie i prowadzenie
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wydarzeń artystycznych, festiwali muzycznych, koncertów, widowisk, pokazów, konkursów, konferencji, występów rozrywkowych
i innych imprez artystycznych, wydarzenia sportowe, organizowanie
i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, edukacja w zakresie
kultury, sportu i sztuki, usługi muzyczne, świadczenie usług medialnych w zakresie organizacji koncertów, festiwali muzycznych, widowisk, spektakli, przeglądów, pokazów, konkursów, występów rozrywkowych i innych imprez artystycznych, informacja o imprezach
rozrywkowych.

(111) 317403
(220) 2018 08 09
(210) 489229
(151) 2019 01 21
(441) 2018 09 17
(732) PIECHOWSKI SYLWESTER ROLETIX, Stare Kupiski, PL.
(540) ROLETIX
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, biały
(531) 07.03.20, 27.05.01, 26.11.01, 26.11.07, 29.01.13
(510), (511) 6 rolety aluminiowe zewnętrzne, elementy rolet aluminiowych zewnętrznych, elementy rolet aluminiowych zewnętrznych,
akcesoria metalowe do rolet zewnętrznych i bram rolowanych, wieszaki do rolet aluminiowych zewnętrznych, wieszaki sprężynowe do rolet,
aluminiowe żaluzje poziome zewnętrzne, aluminiowe żaluzje przeciwsłoneczne do budynków, aluminiowe rolety zwijane, moskitiery aluminiowe, żaluzje listwowe poziome zewnętrzne z metalu, 7 łożyska,
wieszaki do rolet niemetalowych, silniki elektryczne do napędzania
rolet, osłon, markiz, zasłon, moskitier, siłowniki i osprzęt do siłowników, 9 nadajniki radiowe w postaci pilotów przenośnych oraz pilotów
naściennych do rolet, markiz, zasłon, firan, ekranów, moskitier, bram
wjazdowych i garażowych, elektryczne i elektroniczne urządzenia
oraz systemy do zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem
rolet, osłon, zasłon, markiz, żaluzji, moskitier, zdalne regulatory, przełączniki czasowe automatyczne, nadajniki ręczne, wyłączniki zegarowe, wyłączniki zdalnie sterowane, programatory czasowe, odbiorniki
do żaluzji i osłon, sterowniki rolet, oprogramowanie do sterowania
napędem do osłon, 19 żaluzje, zasłony, moskitiery z tworzyw sztucznych, niemetalowe rolety antywłamaniowe, elementy niemetalowych
rolet antywłamaniowych, akcesoria niemetalowe do rolet zewnętrznych i bram rolowanych moskitiery niemetalowe do okien, moskitiery niemetalowe na drzwi, 20 żaluzje drewniane, żaluzje z bambusa,
35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej,
internetowej, wysyłkowej oraz bezpośredniej rolet, żaluzji poziomych
i pionowych, żaluzji plisowanych, firan, zasłon, markiz, rolet zewnętrznych, żaluzji fasadowych, verticali, elementów i akcesoriów do rolet,
napędów do osłon, rolet, żaluzji, firan, zasłon, markiz, elektrycznych
i elektronicznych urządzeń oraz systemów do zdalnego sterowania
otwieraniem i zamykaniem rolet, osłon, zasłon, markiz, oprogramowania do sterowania napędem rolet, osłon, zasłon, żaluzji i markiz,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych
rolet, żaluzji, firan, zasłon, markiz i moskitier, elementów i akcesoriów
do rolet, napędów do osłon, żaluzji, firan, zasłon, markiz, moskitier,
elektrycznych i elektronicznych urządzeń oraz systemów do zdalnego sterowania otwieraniem i zamykaniem rolet, osłon, żaluzji, zasłon,
markiz, moskitier, oprogramowania do sterowania napędem rolet, żaluzji, markiz, moskitier, ekranów i osłon, usługi marketingowe, 37 montaż żaluzji, markiz, rolet wewnętrznych i zewnętrznych, żaluzji fasadowych, zasłon, moskitier i osłon.
(111) 317404
(220) 2018 08 10
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 24
(732) MALCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sułkowice, PL.
(540) FIREMAL
(510), (511) 2 farby, lakiery, emalie.

(210) 489254

(111) 317405
(220) 2018 08 10
(210) 489266
(151) 2019 01 17
(441) 2018 10 01
(732) BEGIER MAŁGORZATA, Warszawa, PL.
(540) !EATME
(510), (511) 35 usługi reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, badania biznesowe, badania do-
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tyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów
reklamowych, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam,
sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów
reklamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
wystawy w celach handlowych lub reklamowych, 41 usługi fotograficzne, produkcja filmów, informacja o imprezach rozrywkowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], montaż taśm wideo, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, pisanie scenariuszy, pisanie piosenek,
planowanie przyjęć [rozrywka], 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.

(111) 317406
(220) 2018 08 10
(210) 489257
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 24
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Kotlin
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.13, 26.02.07, 26.02.18
(510), (511) 29 pulpy owocowe i warzywne, przeciery owocowe i warzywne, owoce przetarte z dodatkiem cukru, kremogeny owocowe
i warzywne, nadzienia cukiernicze owocowe, owoce wysycane i kandyzowane, owoce pasteryzowane i mrożone, konserwy warzywne,
marynaty warzywne, warzywa kwaszone, koncentraty warzywne,
warzywa mrożone, konserwy warzywno-mięsne, owoce i warzywa
konserwowane, suszone i gotowane, duszone owoce, mrożone owoce
i warzywa, przetwory owocowe i/lub warzywne, soki (do celów kulinarnych), przecier i koncentrat pomidorowy, musy i puree warzywne
lub owocowo-warzywne, sałatki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne, pikle, zupy i składniki do sporządzania zup, zupy gotowe,
dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym flaki,
mrożone dania gotowe warzywne, warzywno-mięsne i mięsne, w tym
flaki, galaretki, dżemy, dżemy niskosłodzone, dżemy z dodatkiem kakao i/lub czekolady, powidła, konfitury, marmolady, kompoty, 30 sosy,
sosy pomidorowe, sosy pomidorowe łagodne i pikantne, ketchupy,
ketchupy łagodne i pikantne, sosy i ketchupy smakowe, sosy, w tym
do sałatek, majonez, musztarda, musy i puree owocowe, sosy i polewy
mleczno-owocowe i śmietankowo-owocowe, sosy z żurawin lub borówek, 32 soki i napoje owocowe, soki i napoje warzywne, soki owocowe
słodzone, napoje bezalkoholowe, syropy, preparaty do przygotowywania napojów, moszcze owocowe i warzywne.
(111) 317407
(220) 2018 08 10
(210) 489258
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 24
(732) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS BULGARIA EOOD, Sofia, BG.
(540) MOZAIKA
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
(111) 317408
(220) 2018 08 10
(210) 489261
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 24
(732) MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS BULGARIA EOOD, Sofia, BG.
(540) VINES & ROSES
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa.
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(111) 317409
(220) 2018 08 10
(210) 489262
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) Aminogold Forte
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby (pokarm
dla zwierząt), pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt.
(111) 317410
(220) 2018 08 10
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) MARZEC MICHAŁ EWTRADE, Komorów, PL.
(540) SklepKawa
(540)

(210) 489268

Kolor znaku: brązowy, ciemnobrązowy, beżowy
(531) 03.07.17, 05.07.01, 05.07.27, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08,
29.01.12
(510), (511) 11 elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne filtry
do kawy, 30 kawa, kawa nienaturalna, kawa bezkofeinowa, kawa
mielona, torebki z kawą, kapsułki z kawą, kawa w formie parzonej,
kawa w formie mielonej.
(111) 317411
(220) 2018 08 10
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) MARZEC MICHAŁ EWTRADE, Komorów, PL.
(540) CoffeeFit by SklepKawa.pl
(540)

(210) 489271

Kolor znaku: brązowy
(531) 21.03.13, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.07
(510), (511) 11 elektryczne ekspresy do kawy, elektryczne filtry
do kawy, 30 kawa, kawa nienaturalna, kawa bezkofeinowa, kawa
mielona, torebki z kawą, kapsułki z kawą, kawa w formie parzonej,
kawa w formie mielonej.
(111) 317412
(220) 2018 08 10
(210) 489303
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 24
(732) ENRECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wołomin, PL.
(540) varmego
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.17, 26.05.04
(510), (511) 11 pompy ciepła, instalacje i urządzenia do chłodzenia
i zamrażania, urządzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia
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i obróbki żywności i napojów, 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
ze sprzętem do podgrzewania, 42 projektowanie techniczne, projektowanie sklepów, projektowanie maszyn przemysłowych.

(111) 317413
(220) 2018 08 10
(210) 489304
(151) 2019 01 18
(441) 2018 10 01
(732) POLITYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) NIEZBĘDNIK WSPÓŁCZESNY INTELIGENTA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 gazety, czasopisma i dodatki do nich, książki, magazyny, periodyki, druki, fotografie, ulotki, naklejki, broszury, poradniki, materiały szkoleniowe i instruktażowe, mapy, atlasy, komiksy,
albumy, almanachy, książki, podręczniki, biuletyny, karty muzyczne,
wydawnictwa muzyczne, afisze, plakaty, fotografie, katalogi, broszury, informatory, nalepki, naklejki, 35 usługi w zakresie promocji
i reklamy prasowej, internetowej, rozpowszechnianie materiałów
i ogłoszeń reklamowych w mediach publicznych, pozyskiwanie i gromadzenie informacji gospodarczych, usługi doradztwa w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi w zakresie prognozy i analiz ekonomicznych, usługi w zakresie pozyskiwania danych do komputerowych baz i systematyzacja tych danych,
usługi reklamowe w zakresie reklamy prasowej i internetowej oraz
z zastosowaniem plakatów i ulotek, prowadzenie kompleksowych
kampanii reklamowych, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjno-reklamowych, także katalogów, usługi w zakresie badania rynku oraz badania opinii publicznej, usługi w zakresie
agencji informacyjnych, organizowanie i obsługa wystaw i targów,
organizowanie konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej, 41 usługi pisania i publikowania tekstów,
publikacje elektroniczne on-line książek, druków, dzienników, czasopism i dodatków do nich, fotografii, poradników, broszur materiałów
reklamowych i instruktażowych, map, atlasów, udostępnianie publikacji elektronicznych on-line nie do pobrania z sieci komputerowych,
usługi organizowania i obsługi prasowej sympozjów, odczytów, konferencji, konkursów, plebiscytów, imprez gospodarczych, kulturalnych i sportowych, usługi opracowywania i gromadzenia informacji
o wydarzeniach politycznych, sportowych, o kulturze, usługi wydawnicze, usługi reporterskie, fotoreportaże, usługi edytorskie, redaktorskie, usługi fotoskładu i składu komputerowego.
(111) 317414
(220) 2018 08 12
(210) 489307
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 24
(732) BIELSKA WIKTORIA 25 APART, Koluszki, PL.
(540) 25 apart
(510), (511) 36 wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, 43 zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego w domach i mieszkaniach, wynajem zakwaterowania
tymczasowego w domach i mieszkaniach.
(111) 317415
(220) 2018 08 10
(210) 489260
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 24
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) Bekonsan
(540)

Kolor znaku: brązowy, pomarańczowy, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
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(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, kultury
mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty
weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby (pokarm dla zwierząt), pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, karmy i pasze
dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
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Kolor znaku: biały, czarny, złoty
(531) 03.04.07, 03.04.13, 03.04.14, 03.04.24, 29.01.13, 27.05.01,
27.05.02, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.02, 27.07.03,
27.07.24, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.12, 26.07.99
(510), (511) 36 wynajem mieszkań, studio i pokoi, wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, 43 zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego w domach i mieszkaniach, wynajem zakwaterowania
tymczasowego w domach i mieszkaniach.

ser, jogurt, orzechy jadalne, przetworzone orzechy, przetworzone jadalne nasiona, batony na bazie orzechów, mieszanki owoców i orzechów, chipsy ziemniaczane, chrupki ziemniaczane, przekąski na bazie
ziemniaków, przekąski na bazie soi, chipsy sojowe, przekąski na bazie
owoców, chipsy owocowe, chipsy z juki, przygotowana wołowina, suszona wołowina w paskach, skwarki wieprzowe w formie prażynek, sałatki warzywne, smarowidła owocowe i warzywne, przekąski i chipsy
na bazie warzyw, gotowe do spożycia przekąski składające się głównie
z ziemniaków, chipsów, orzechów, produktów orzechowych, nasion
jadalnych, owoców, warzyw lub ich kombinacji, przekąski na bazie warzyw strączkowych, smarowidła na bazie roślin strączkowych, 30 kawa,
herbata, kakao i nienaturalna kawa, cukier, ryż, tapioka i sago, mąka
i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, lody, miód,
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy (przyprawy), przyprawy, zboża, płatki śniadaniowe, przetworzone ziarna, przekąski na bazie mąki zbożowej, przekąski na bazie mąki
ziemniaczanej, przekąski na bazie mąki ryżowej, krakersy, chipsy taco,
chipsy tortilla, chipsy na bazie mąki, chipsy na bazie ziaren, przekąski
na bazie zbóż, przekąski na bazie płatków śniadaniowych, przekąski
na bazie produktów zbożowych, batony na bazie zbóż, batony na bazie płatków śniadaniowych, batony na bazie produktów zbożowych,
batony zbożowe, batony z produktów zbożowych, batony z płatków
śniadaniowych, batony energetyczne, przekąski na bazie ryżu, chipsy
ryżowe, chrupki ryżowe, krakersy ryżowe, ryż dmuchany, ciasteczka
ryżowe, przekąski z kukurydzy, przetworzona kukurydza, popcorn, kukurydza palona, chrupki kukurydziane, dmuchane przekąski kukurydziane, przekąski na bazie kukurydzy, wyciskane przekąski zawierające
kukurydzę, cienkie kruche placki z przyprawami [poppadom], precle,
muesli, batony na bazie muesli, nasiona zbożowe przetworzone, batony i przekąski składające się z mieszanki ziarna, orzechów i suszonych
owoców [wyroby cukiernicze], sosy salsa, sosy, orzechy w polewie
[wyroby cukiernicze], przekąski na bazie muesli, gotowe do spożycia
przekąski składające się głównie z ziaren, kukurydzy, zbóż, produktów
zbożowych, płatków śniadaniowych lub ich kombinacji.

(111) 317417
(220) 2018 08 13
(210) 489322
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) GŁAZ JERZY PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE
GŁAZ, Trześń, PL.
(540) SAMOLUB
(540)

(111) 317419
(220) 2018 08 13
(210) 489328
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 24
(732) AGROCHEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kostrzyn Wielkopolski, PL.
(540) uluBIOny hotel & restaurant & event
(540)

(111) 317416
(220) 2018 08 12
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 24
(732) BIELSKA WIKTORIA 25 APART, Koluszki, PL.
(540) 25 APART
(540)

(210) 489308

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 18.01.07, 18.01.09, 18.01.23, 02.09.01,
25.05.01
(510), (511) 4 benzyny silnikowe, biopaliwa, gazy płynne, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje silnikowe, paliwa,
paliwa silnikowe, parafina, smary, 35 reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama prasowa, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, sprzedaż detaliczna polegająca na zgrupowaniu na rzecz
osób trzecich różnych towarów pozwalającym nabywcy je oglądać
i kupować w sklepie na terenie stacji paliwowej, sprzedaż hurtowa
polegająca na zgrupowaniu na rzecz osób trzecich paliw, benzyn, olejów, płynów do samochodów, różnych akcesoriów samochodowych
i motoryzacyjnych, usługi w zakresie reklamy radiowej, telewizyjnej,
37 bieżnikowanie opon, czyszczenie pojazdów, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, mycie pojazdów, mycie samochodów, naprawa
samochodów, pojazdów, przyczep, pranie, smarowanie pojazdów, stacje obsługi samochodów, obsługa samochodów, obsługa pojazdów,
usługi w zakresie obsługi pojazdów, usługi stacji obsługi pojazdów,
usługi myjni pojazdów, usługi motoryzacyjne prowadzone na stacjach paliw, wymiana olejów, wymiana opon, wypożyczanie maszyn
do czyszczenia, zabezpieczanie pojazdów przed korozją.
(111) 317418
(220) 2018 08 13
(210) 489327
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) PepsiCo, Inc., Purchase, US.
(540) LAY’S CHIPSTICKS
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, dipy (sosy),

Kolor znaku: jasnozielony, jasnopomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi hoteli i moteli, rezerwacje
miejsc w hotelach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracji i barach, usługi kateringowe, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów].
(111) 317420
(220) 2018 08 13
(210) 489331
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 24
(732) TUPTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Koczargi Stare, PL.
(540) Żłobek Tuptu
(540)

Kolor znaku: biały, jasnozielony, zielony, ciemnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 09.09.13, 02.09.01, 09.05.12,
25.07.06, 25.07.08, 25.07.23, 26.01.01, 26.01.06, 26.01.14, 26.01.16,
26.01.18, 26.01.21
(510), (511) 41 przedszkola, 43 żłobki dla dzieci.
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(111) 317421
(220) 2018 08 13
(210) 489358
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 24
(732) KLENIEWSKI MAREK KRZYSZTOF ALEXIM, Płock, PL.
(540) PARD
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.03.01, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 9 kamery telewizyjne i wideo, kamery termowizyjne
i noktowizyjne, rejestratory obrazu, lornetki, lunety, monokulary
i teleskopy: optyczne, noktowizyjne oraz termowizyjne, celowniki: optyczne szklane, elektroniczne, noktowizyjne i termowizyjne
do broni, nakładki noktowizyjne i termowizyjne na: lunety, lornetki,
monokulary i celowniki optyczne, urządzenia noktowizyjne i termowizyjne, optyka myśliwska i akcesoria, soczewki i filtry optyczne, dalmierze, kolimatory, czujniki ruchu, monitory, alarmy.
(111) 317422
(220) 2018 08 13
(210) 489333
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 24
(732) KOSZCZYŃSKI WOJCIECH INVESTPROTECT, Gdańsk, PL.
(540) InvestProtect Detektyw dla Przedsiębiorcy
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17, 26.01.01,
26.01.04, 26.01.12, 26.11.03, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 45 usługi detektywistyczne, usługi agencji detektywistycznych, dochodzenia prowadzone przez detektywów, usługi doradcze w zakresie usług detektywistycznych.
(111) 317423
(220) 2018 08 13
(210) 489338
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 24
(732) MURAWSKI DARIUSZ PHU THE BERLIN KEBAB, Złocieniec, PL.
(540) MĄKI GRAM
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.17, 01.15.11, 26.13.01
(510), (511) 43 bary, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, bary
szybkiej obsługi (snack-bary), bary przekąskowe, bary sałatkowe, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], kontraktowe usługi w zakresie żywności, oferowanie żywności i napojów w bistrach,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, pizzerie, przygotowywanie i zaopatrywanie
w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie
posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, przygotowywanie
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, restauracje
oferujące dania na wynos, restauracje samoobsługowe, restauracje
z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, serwowanie jedzenia
i napojów, serwowanie napojów alkoholowych, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów
dla gości, serwowanie żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, snack-bary, serwowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, udostępnianie opinii na temat restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących re-
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stauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji
związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi barów
i restauracji, usługi barów z sokami, usługi barowe, usługi doradców
w zakresie win, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi
doradcze dotyczące żywności, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi
doradcze związane z technikami pieczenia, usługi mobilnych restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], usługi restauracji
fast-food, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi
restauracji szybkiej obsługi, usługi restauracyjne, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi w zakresie żywności i napojów
na wynos, usługi w zakresie sprzedaży posiłków na wynos, usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi
w zakresie jedzenia na wynos, usługi w zakresie gotowania posiłków,
usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie barów szybkiej obsługi .

(111) 317424
(220) 2018 08 13
(210) 489339
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) PRZYSIECKI RADOSŁAW, Mogilany, PL.
(540) AE AKADEMIA ENDURO TRAINING AND TRAVEL
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 turystyka, organizowanie wycieczek, wypożyczanie
samochodów i motocykli, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów i szkoleń, zawodów sportowych, usługi trenerskie.
(111) 317425
(220) 2018 08 13
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) JAS-FBG SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) JASFBG Your Logistics...
(540)

(210) 489349

Kolor znaku: jasnozielony, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 pośrednictwo ubezpieczeniowe, handel walutami
i wymiana walut, usługi podatkowe i celne, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie ceł, 37 konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, 39 magazynowanie towarów, spedycja, transport.
(111) 317426
(220) 2018 08 14
(210) 489381
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) BIOLIQ
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, maści
kosmetyczne, 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
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medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrakty
roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, proszków, pianek, aerozoli.

(111) 317427
(220) 2018 08 13
(210) 489363
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 24
(732) KLENIEWSKI MAREK KRZYSZTOF ALEXIM, Płock, PL.
(540) PARD
(510), (511) 9 kamery telewizyjne i wideo, kamery termowizyjne
i noktowizyjne, rejestratory obrazu, lornetki, lunety, monokulary
i teleskopy: optyczne, noktowizyjne oraz termowizyjne, celowniki: optyczne szklane, elektroniczne, noktowizyjne i termowizyjne
do broni, nakładki noktowizyjne i termowizyjne na: lunety, lornetki,
monokulary i celowniki optyczne, urządzenia noktowizyjne i termowizyjne, optyka myśliwska i akcesoria, soczewki i filtry optyczne, dalmierze, kolimatory, czujniki ruchu, monitory, alarmy.
(111) 317428
(220) 2018 08 13
(210) 489365
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 24
(732) SOBEK JAKUB JKSO, Czarny Dunajec, PL.
(540) DZIKI BYK
(510), (511) 14 biżuteria, zegarki, wyroby jubilerskie, naszyjniki [wyroby jubilerskie], pierścionki (wyroby jubilerskie), zawieszki [biżuteria], kolczyki, bransoletki [biżuteria], 18 torebki, sportowe torby, torby, saszetki męskie, saszetki biodrowe, portfele, portfele skórzane,
torby i portfele skórzane, 25 odzież, odzież męska, odzież sportowa,
odzież dziecięca, odzież damska, spodnie, sukienki damskie, spódnice, kurtki, bluzy sportowe, bluzy dresowe, nakrycia głowy, czapki
sportowe, czapki bejsbolówki, obuwie, obuwie codzienne, obuwie
damskie, obuwie sportowe, obuwie dla mężczyzn, bandany, szaliki, chusty, szale na głowę, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim
rękawem, bielizna, stroje plażowe, skarpety sportowe, paski, paski
skórzane [odzież], odzież skórzana, buty skórzane, 35 usługi sklepów
detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów detalicznych w branży
odzieżowej, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy.
(111) 317429
(220) 2018 08 13
(210) 489366
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 24
(732) POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Elita Dobry Hodowca
(510), (511) 16 okładki czasopism, czasopisma branżowe, czasopisma [periodyki], periodyki [czasopisma], czasopisma z plakatami,
papier na czasopisma, czasopisma o tematyce ogólnej, dodatki
do gazet w postaci czasopism, drukowane komunikaty prasowe, komunikaty prasowe [materiały drukowane], książki, książki edukacyjne, gazety, gazety codzienne, periodyki, periodyki drukowane, publikacje periodyczne drukowane, 35 reklama w czasopismach, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, organizacja subskrypcji
do czasopism w formacie elektronicznym, zapewnianie przestrzeni
reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach, udostępnianie
przestrzeni reklamowej w czasopismach, gazetach i magazynach,
przygotowywanie reklamy prasowej, usługi reklamy prasowej przygotowywanie reklam prasowych, usługi w zakresie reklamy prasowej, reklama w prasie popularnej i profesjonalnej, usługi prenumeraty gazet, usługi reklamowe dotyczące gazet, prenumerata gazet [dla
osób trzecich], organizowanie przestrzeni reklamowej w gazetach,
administrowanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich, 41 publikowanie książek, czaso-
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pism, publikowanie czasopism elektronicznych, wydawanie czasopism, publikacja czasopism, publikowanie czasopism, publikowanie
czasopism internetowych, multimedialne wydania czasopism, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji czasopism, publikowanie multimedialne
magazynów, czasopism i gazet, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publikowanie czasopism w postaci elektronicznej
w Internecie, wydawanie czasopism i książek w postaci elektronicznej, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, publikacja książek i czasopism elektronicznych on-line (nie do pobrania),
publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie online,
udostępnianie on-line czasopism o tematyce ogólnej nie do pobrania, usługi wydawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Internecie, wydawanie gazet, multimedialne wydania gazet,
publikacja gazet elektronicznych online, publikowanie elektronicznych gazet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikacja elektroniczna on-line periodyków i książek, usługi wydawania
publikacji periodycznych i nieperiodycznych innych niż teksty reklamowe, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wydawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usługi
wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych.

(111) 317430
(220) 2018 08 13
(210) 489369
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 24
(732) KURZAWA NATALIA AKADEMIA BLIŻEJ, Gogolin, PL.
(540) APM Akademia Profesjonalnego Mediatora MEDIACJE
SĄDOWE I POZASĄDOWE
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.04.18
(510), (511) 41 szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, prowadzenie warsztatów, warsztaty w celach szkoleniowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z zarządzaniem działalnością gospodarczą, doradztwo zawodowe (doradztwo edukacyjne i szkoleniowe)
i coaching, coaching w zakresie życia osobistego i zawodowego,
coaching dla osób prywatnych, usługi szkoleniowe lub edukacyjne
w dziedzinie life coachingu, szkolenia dla firm, szkolenia menedżerów, liderów, prowadzenie seminariów szkoleniowych związanych
z zarządzaniem czasem, organizacja szkoleń, szkolenia coachingowe, szkolenia z komunikacji, szkolenia z przywództwa, szkolenia z zakresu zarządzania konfliktem, tworzenie narzędzi (kwestionariuszy
i metodologii) w zakresie nauczania, kształcenia, doradztwa zawodowego, edukacji i coachingu, tworzenie narzędzi (kwestionariuszy
i metodologii) wspomagających diagnozowanie jednostki, zespołu
i organizacji, publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
(111) 317431
(220) 2018 08 16
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) FILIPCZYK SZYMON, Bielsko-Biała, PL.
(540) Proud Media
(540)

(210) 489411

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 01.15.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, marketing ukierunkowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, projektowanie materiałów reklamowych,
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publikowanie tekstów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”,
tworzenie tekstów reklamowych, usługi marketingowe, usługi public relations, marketing internetowy, rozpowszechnianie reklam
poprzez Internet, optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych,
usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, reklama biznesowych stron internetowych, usługi marketingowe za pośrednictwem
wyszukiwarek internetowych, usługi konsultingowe w zakresie
marketingu internetowego, promocja online sieci komputerowych
i stron internetowych, dostarczanie informacji handlowych z internetowych baz danych, rozpowszechnianie reklam za pośrednictwem
internetowych sieci komunikacyjnych, dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, rozpowszechnianie reklam na rzecz osób trzecich przez Internet, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności Internetu,
usługi w zakresie informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, promocja, reklama i marketing stron internetowych on-line, doradztwo w zakresie zarządzania biznesowego, w tym przez Internet.

(111) 317432
(220) 2018 08 16
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) GREEN LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) OKONOMIYAKI YO!
(540)

(210) 489432

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.09.04, 24.17.04, 26.01.04
(510), (511) 29 potrawy mięsne z drobiu i ryb, produkty na bazie jaj,
sałatki warzywne, sałatki owocowe, warzywa gotowane, warzywa
konserwowane, zupy, konfitury, produkty mleczne, galaretki, ryby
morskie, ryby słodkowodne, ryby konserwowane, zioła konserwowane, owoce morza nieżywe: homary, krewetki, langusty, małże,
ostrygi, raki, skorupiaki, opiekane wodorosty, tahini, tofu, żywność
przygotowywana z ryb, 43 bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe.
(111) 317433
(220) 2018 08 16
(210) 489436
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) BAKING PRO
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 01.15.11, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, kontroli i sterowania urządzeniami gospodarstwa domowego, w szczególności
urządzeniami do pieczenia, gotowania i podgrzewania, programatory, pulpity dyspozytora, wyświetlacze i ekrany dotykowe, programy
kontrolno–sterujące do urządzeń gospodarstwa domowego, części
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, ujętych w klasie 9,
11 domowe urządzenia do pieczenia, gotowania i podgrzewania,
piekarniki elektryczne i gazowe, domowe kuchnie gazowe i elektryczne, kuchnie mikrofalowe, ceramiczne i indukcyjne płyty grzejne,
frytkownice elektryczne, gofrownice, opiekacze do chleba, tostery,
automaty do wypiekania chleba, rożna elektryczne, części do wyżej
wymienionych towarów w klasie 11.

1471

(111) 317434
(220) 2018 08 16
(210) 489437
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) OpenUp!
(540)

(531) 13.03.07, 24.17.04, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do przetwarzania danych, kontroli i sterowania urządzeniami gospodarstwa domowego, w szczególności
urządzeniami do pieczenia, gotowania i podgrzewania, programatory, pulpity dyspozytora, wyświetlacze i ekrany dotykowe, programy
kontrolno–sterujące do urządzeń gospodarstwa domowego, części
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, ujętych w klasie 9,
11 domowe urządzenia do pieczenia, gotowania i podgrzewania,
piekarniki elektryczne i gazowe, kuchnie mikrofalowe, rożna elektryczne, części do wyżej wymienionych towarów w klasie 11.
(111) 317435
(220) 2018 08 16
(210) 489440
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 24
(732) SOCHACKI RAFAŁ TECHNOLOGIE DROGOWE SOCHACKI,
Białystok, PL.
(540) TECHNOLOGIE DROGOWE SOCHACKI
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 05.01.05, 06.07.01, 26.01.01, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi deweloperskie polegające na zakupie nieruchomości, uzyskiwaniu wymaganych zezwoleń na budowę, finansowaniu inwestycji, sprzedaży nieruchomości, usługi inwestycyjne
w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w handlu nieruchomościami, 37 budowa autostrad, prace konserwacyjne na autostradach,
budowa dróg, konserwacja dróg, układanie nawierzchni drogowych
wykonawstwo oraz kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych,
usługi budowlane i instalacyjne w zakresie budowy, przebudowy, remontów, rozbiórek i konserwacji dróg i autostrad, przygotowywania
terenu pod budowę, roboty ziemne, zabezpieczające, specjalistyczne fundamentowanie i wzmacnianie gruntu, usługi w zakresie wykończeniowych robót budowlanych, usługi instalacyjne w zakresie
budowy, przebudowy, remontów i konserwacji wewnętrznych i zewnętrznych sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych oraz
instalacji specjalistycznych, doradztwo budowlane, 39 transport
drogowy, usługi przewoźnika drogowego, transport drogą kurierską,
transport ładunku drogą lądową, usługi w zakresie transportu drogowego, usługi w zakresie organizowania transportu drogowego,
42 usługi projektowe i projektowo-konstrukcyjne z zakresu budownictwa, opinie, ekspertyzy z zakresu budownictwa, usługi opracowania projektów technicznych.
(111) 317436
(220) 2018 08 20
(210) 489483
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 24
(732) ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Różewo, PL.
(540) Gramipak
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w rolnictwie, nawozy
rolnicze i ogrodnicze, nawozy sztuczne, adjuwanty nieprzeznaczone
do celów medycznych lub weterynaryjnych, 5 środki grzybobójcze,
chwastobójcze, owadobójcze, dezynsekcyjne.

(111) 317437
(220) 2018 08 20
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) MIAZGA DOMINIK RESKART, Górno, PL.
(540) reskart RACING TOR KARTINGOWY
(540)

(210) 489493

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 41 prowadzenie parków rozrywki.
(111) 317438
(220) 2018 08 08
(210) 489170
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) KIEBLESZ BARTŁOMIEJ HELIPOLAND, Bielsko-Biała, PL.
(540) PLANEPOLAND
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lądzie,
w powietrzu lub wodzie, samoloty, helikoptery, statki powietrzne,
balony aerostatyczne, pojazdy lotnicze, 35 usługi w zakresie sprzedaży w sklepach, hurtowniach i salonach następujących towarów:
pojazdów, pojazdów samochodowych, samochodów osobowych
i furgonetek, motocykli, statków i samolotów, części i akcesoriów
do pojazdów, w tym części samochodowych, części i akcesoriów
do motocykli, paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, drewna i materiałów budowlanych, wyposażenia sanitarnego, maszyn,
urządzeń przemysłowych, perfum i kosmetyków, usługi w zakresie
sprzedaży paliwa na stacjach paliw, 36 usługi finansowe, udzielanie
kredytów, pośrednictwo ubezpieczeniowe, 37 naprawa i konserwacja statków powietrznych i kosmicznych, naprawa i konserwacja
pojazdów, samochodów, motocykli, 39 usługi przewozu osób i towarów, usługi transportowe na rzecz osób trzecich, transport lotniczy,
transport drogowy, transport wodny, transport pasażerski, transport
lotniczy pasażerski i towarowy, usługi w zakresie lotów turystycznych,
aeronautyki, czarterowania środków lokomocji, usługi nawigacyjne,
wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, lotniczego,
ziemnego, wynajmowanie pojazdów, samochodów, furgonetek,
wynajmowanie maszyn i urządzeń transportowych i budowlanych,
organizowanie wycieczek, organizowanie podróży, pilotowanie
wycieczek, transport podróżnych, rezerwowanie miejsc na podróż,
rezerwacja środków transportu, usługi kurierskie i pocztowe, usługi
agencji turystycznych, usługi wspomagające transport, w tym holowanie, pomoc w przypadku awarii, usługi transportowe w zakresie
ratownictwa, usługi kierowców, wynajmowanie garaży, magazynów
i miejsc parkingowych, wypożyczanie kontenerów magazynowych,
usługi w zakresie magazynowania, usługi w zakresie nawigacji, usługi
w zakresie pilotażu, 41 nauka jazdy i pilotażu, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych,
organizowanie zawodów sportowych, rozrywka, usługi związane
z organizacją wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego, informacja o imprezach rozrywkowych, 42 usługi projektowe w zakresie:
mechaniki, aeronautyki, lotnictwa, maszyn i urządzeń przemysłowych, budownictwa, oprogramowania komputerowego, wzornictwa
przemysłowego, usługi inżynieryjne, ekspertyzy naukowe i inżynierskie, badania: silników, wytrzymałości materiałów i konstrukcji, aerodynamiki obiektów, dynamiki, drgań i hałasu maszyn i urządzeń,
badania i analizy techniczne, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, usługi w zakresie sporządzania dokumentacji
technicznej, 44 usługi w zakresie ratownictwa medycznego.
(111) 317439
(220) 2018 08 20
(210) 489547
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) BEJSTER BARTŁOMIEJ, Świdnica, PL.
(540) HIDEA
(510), (511) 7 silniki do łodzi, silniki do pontonów, silniki do poduszkowców, silniki wysokoprężne do pojazdów wodnych, silnik spalinowe
do jednostek pływających, zanurzalne silniki elektryczne, silniki elek-
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tryczne inne niż do pojazdów lądowych, 12 pontony, łodzie, jednoosobowe jednostki pływające, pojazdy wodne, 28 sprzęt wędkarski.

(111) 317440
(220) 2018 08 21
(210) 489562
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 24
(732) KORAB GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Samoklęski Kolonia Druga, PL.
(540) Korab Garden
(540)

Kolor znaku: fioletowy, zielony
(531) 05.07.09, 05.07.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 32 soki, lemoniada, esencje do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców i warzyw, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary bezalkoholowe,
sorbety (napoje), syropy do napojów.
(111) 317441
(220) 2018 08 21
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) AGROKORDI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szosa Turecka, PL.
(540) wsamraz naraz
(540)

(210) 489566

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, żółty
(531) 26.01.18, 26.03.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 kiszone i konserwowane warzywa.
(111) 317442
(220) 2018 07 30
(210) 488747
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 10
(732) KOZŁOWSKI JANUSZ, Bezrzecze, PL.
(540) jobfest
(510), (511) 35 agencje informacji handlowej, agencje reklamowe,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, audyt działalności gospodarczej, badania biznesowe, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie
organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, impresariat w działalności artystycznej, informacja o działalności gospodarczej, opracowywanie CV dla
osób trzecich, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pokazy towarów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, statystyczne
zestawienia, telemarketing, udostępnianie informacji o działalności
gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi
public relations, usługi sekretarskie, usługi w zakresie opracowania
graficznego do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, wynajem bilbordów [tablic reklamowych],
wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów
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reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, organizowanie targów i wystaw, promowanie i przeprowadzanie targów handlowych,
prowadzenie targów w sektorze motoryzacyjnym, usługi w zakresie
zarządzania targami, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych i reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach
biznesowych i promocyjnych, 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie on-line
elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usługi artystów estradowych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły.

(111) 317443
(220) 2018 08 24
(210) 489693
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) SILESIAN CONSULTING GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Brzeg, PL.
(540) SCG
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami.
(111) 317444
(220) 2018 08 24
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) FURCZOŃ JÓZEF CENTRUM LOK, Zaskale, PL.
(540) LE COSMETIQUE PROFESSIONNEL
(540)

(210) 489698

Kolor znaku: czarny, różowy, fioletowy, biały
(531) 26.04.03, 26.04.09, 26.04.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 3 szampony, odżywki, płyny do ondulacji włosów i trwałej ondulacji włosów, rozjaśniacze do włosów, wody utlenione, preparaty do układania włosów, lotony, aloesowe preparaty do celów
kosmetycznych, balsamy do ciała, balsamy do brody, balsamy po goleniu, balsamy do włosów, balsamy do wygładzania i prostowania
włosów, baza podkładowa do paznokci, brylantyna, emalie do paznokci, emulsje do ciała, emulsje do depilacji, emulsje do wzmacniania paznokci, farby do włosów, henna do celów kosmetycznych, kleje
do mocowania sztucznych paznokci, klej do utwardzania paznokci,
kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kosmetyczne płyny do włosów,
kosmetyczne peelingi do ciała, kosmetyki, kosmetyki do paznokci, kosmetyki do włosów, kosmetyki zawierające keratynę, kremy
do twarzy, kremy do rąk, kremy do włosów, kremy do paznokci, kremy na noc, kremy na dzień, kremy do utrwalania fryzury, kremy pielęgnacyjne do włosów, kremy ochronne, lakier do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci, lakiery do włosów, lakiery nawierzchniowe
do paznokci, maski do pielęgnacji włosów, maskara do włosów, maseczki nawilżające, maseczki do włosów, maseczki oczyszczające,
maseczki do twarzy i ciała, maseczki do stylizacji włosów, maski kosmetyczne, masła do twarzy i ciała, materiały na powłoki do paznokci u rąk, mydła, mydełka, mleczka kosmetyczne, nielecznicze płyny
do włosów, nielecznicze szampony do włosów, odżywki utwardzające do paznokci, odżywki do włosów, odżywki do paznokci, odżywki
do skórek wokół paznokci, odżywczy wosk do włosów, olejki do celów kosmetycznych, olejki do włosów, olejki do odżywiania włosów,
olejki kąpielowe do pielęgnacji włosów, pianki do stylizacji włosów,
pianki ochronne do włosów, płukanki do włosów, płyny do ondulacji
włosów, płyny do kuracji wzmacniających włosy, płyny do pielęgnacji włosów, płyny do stylizacji włosów, płyny do trwałej ondulacji, płyny do układania włosów, płyny do ciała i włosów, płyny koloryzujące
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do włosów, płyny ochronne do włosów, płyny pielęgnacyjne do włosów, pomady do włosów, podkłady do paznokci, preparaty do barwienia włosów, preparaty do kuracji włosów, preparaty do kuracji
paznokci, preparaty do kręcenia włosów, preparaty do koloryzacji
włosów, preparaty do demakijażu, preparaty do mycia włosów, preparaty do neutralizacji włosów, preparaty do ochrony włosów przed
słońcem, preparaty do ondulacji na zimno, preparaty do rozjaśniania
włosów, preparaty do prostowania włosów, preparaty do pielęgnacji
włosów, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do trwałej ondulacji, preparaty do układania włosów, preparaty do wzmacniania paznokci, zestaw do trwałej ondulacji, zmywacze do paznokci, żele do ciała, żele do stylizacji włosów,
żele do utrwalania fryzury, żele do włosów, żele do paznokci, żele
pod prysznic, woski do układania włosów, woda utleniona do włosów, utwardzacze do paznokci, toniki, szampony do włosów, suche
szampony, szampony koloryzujące, środki zmiękczające skórki przy
paznokciach, środki nawilżające, środki oczyszczające, środki rozjaśniające do włosów, środki pomagające rozczesywać splątane włosy,
środki do usuwania paznokci żelowych, środki do trwałej ondulacji,
środki do rozjaśniania pasemek na włosach, środki do pielęgnacji włosów, środki do nawilżania włosów, serum do włosów, serum
do układania włosów, serum do pielęgnacji włosów, serum do celów
kosmetycznych, rozjaśniacze do włosów, produkty do pielęgnacji
farbowanych włosów, produkty do usuwania farby z włosów, preparaty odżywcze do włosów, preparaty nabłyszczające do włosów,
preparaty wygładzające i prostujące włosy, produkty utrwalające
do włosów, produkty do zapobiegania wypadaniu włosów do użytku kosmetycznego, produkty do wysuszania włosów do użytku
kosmetycznego, produkty do układania włosów dla mężczyzn,
21 pojemniki na artykuły kosmetyczne w tym opakowania ze szkła
i plastiku, pojemniki na kosmetyki, pojemniki na pędzelki, przyrządy
ręczne do nakładania kosmetyków, dozowniki do kosmetyków, aplikatory do kosmetyków, 35 prowadzenie hurtowni i sklepów z następującymi artykułami, w tym z importu, suszarki do włosów, nożyczki,
nożyczki-degażówki i akcesoria fryzjerskie, fartuchy ochronne, pelerynki, czapki, myjnie, fotele, taborety, wózki, pianki, lakiery, farby
do włosów, środki do modelowania oraz środki do pielęgnacji włosów, organizowanie wystaw i pokazów fryzjerskich i kosmetycznych,
dystrybucja materiałów reklamowych, marketing, reklama prasowa,
internetowa, usługi agencyjne i przedstawicielskie na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, dotyczące, katalogów produktów, zamówień korespondencyjnych i internetowych,
ręcznego elektrycznego i nieelektrycznego sprzętu fryzjerskiego, artykułów kosmetycznych, wyposażenia salonów fryzjerskich i kosmetycznych, materiałów promocyjnych, szkoleniowych, reklamowych
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, organizowanie targów i wystaw, dystrybucja ogłoszeń reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych, organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, usługi reklamowe
w zakresie produktów kosmetycznych, organizowanie programów
lojalnościowych dla celów handlowych, promocyjnych lub reklamowych, 39 dystrybucja artykułów fryzjerskich i kosmetycznych, 42 badania w dziedzinie kosmetyki, projektowanie dekoracji wnętrz, analizy laboratoryjne w dziedzinie kosmetyków, badania laboratoryjne
w dziedzinie kosmetyki, badania naukowe dotyczące kosmetyków,
badania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie kosmetologii, badania w dziedzinie pielęgnacji włosów, kontrola kosmetyków, projektowanie dekoracji wnętrz, 44 salony fryzjerskie, salony
kosmetyczne, salony piękności, salony piękności, salony fryzjerskie,
świadczenie usług przez salony piękności, usługi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne, konsultacje dotyczące kosmetyków, doradztwo
dotyczące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla włosów, męskie salony
fryzjerskie.

(111) 317445
(220) 2018 08 20
(210) 489525
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) MADPOL B. ŚLUSARSKA, D. ŚLUSARSKI, R. MATERNA SPÓŁKA
JAWNA, Lublin, PL.
(540) MADPOL
(510), (511) 1 emulgatory, emulgatory do produktów żywnościowych, emulgatory do celów przemysłowych, emulgatory do stosowania w produkcji żywności, emulgatory stosowane w przemyśle
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przetwórstwa spożywczego, białka regulacyjne do użytku przemysłowego, białka spożywcze jako surowce, 5 błonnik pokarmowy,
30 przyprawy, solanka do gotowania, solanka do marynat, mieszanki
przyprawowe, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów masarskich: noży, siatek, przędzy, maszynek do mięsa i części, pojemników,
ostrzałek, folii celulozowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna przypraw, mieszanek przyprawowych, solanki, błonnika, białek, emulgatorów.

(111) 317446
(220) 2018 08 27
(210) 489738
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) KALISKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
INTERJAREK GRUPA INTERJAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jedlec, PL.
(540) Natural
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.11.02, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 30 przyprawy.
(111) 317447
(220) 2018 08 27
(210) 489739
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) MATULA ADRIAN, Wrocław, PL.
(540) mTłumacz
(510), (511) 41 tłumaczenia, tłumaczenia językowe, tłumaczenia
(usługi-), usługi tłumaczeń ustnych, tłumaczenie ustne [język], tłumaczenia językowe ustne, tłumaczenie języka migowego, usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych,
świadczenie usług w zakresie tłumaczeń, tłumaczenie w alfabecie
Braille’a, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych.
(111) 317448
(220) 2018 08 24
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) ŁOWKIEWICZ JADWIGA, Konikowo, PL.
(540) Fixpen
(540)

(210) 489699

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 20.01.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 pióra i długopisy (artykuły biurowe), pióra kulkowe,
pióra ze stali, pióra do rysowania (grafiony).
(111) 317449
(220) 2018 08 24
(210) 489700
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) Hansol Paper CO., Ltd., Seul, KR.
(540) Subli-Mate
(510), (511) 16 papier i tektura, wyroby z papieru i tektury, papier
i tektura do użytku domowego i przemysłowego, papier i tektura do użytku w przemyśle graficznym i działalności artystycznej,
papier do wydruków cyfrowych, papier na metki i etykiety, papier
do termotransferu, papier do wydruku termosublimacyjnego, papier
do drukowania, papier do drukarek atramentowych, wszystkie ww.
towary zawarte w klasie 16.
(111) 317450
(220) 2018 08 20
(210) 489536
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 24
(732) G-CON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) G-CON
(510), (511) 6 metalowe budynki przenośne oraz metalowe wielofunkcyjne budynki modułowe, metalowe kontenery mieszkalne,
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metalowe kontenery biurowe, przenośne metalowe kontenery z instalacjami sanitarnymi, metalowe kontenery budowlane, metalowe
kontenery magazynowe, przedszkola i szkoły kontenerowe z metalu, przenośne konstrukcje metalowe, prefabrykowane konstrukcje
metalowe, metalowe, przenośne konstrukcje budowlane, modułowe przenośne konstrukcje budowlane z metalu, konstrukcje stalowe, modułowe konstrukcje metalowe, 35 sprzedaż metalowych
budynków przenośnych, metalowych kontenerów mieszkalnych,
metalowych kontenerów biurowych, przenośnych metalowych
kontenerów z instalacjami sanitarnymi, metalowych kontenerów
budowlanych, metalowych kontenerów magazynowych, przedszkoli i szkół kontenerowych z metalu, przenośnych konstrukcji
metalowych, prefabrykowanych konstrukcji metalowych, modułowych przenośnych konstrukcji budowlanych z metalu, konstrukcji stalowych, modułowych konstrukcji metalowych, 36 wynajem
powierzchni biurowych w metalowych kontenerach, 43 wynajem
budynków przenośnych, 44 wynajem kontenerów z instalacjami
sanitarnymi.

(111) 317451
(220) 2018 08 27
(210) 489742
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) ANNA HYLA, Zakopane, PL.
(540) Kosmopolis
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej następujących towarów: ołówki kosmetyczne, barwniki kosmetyczne, maski
kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kremy kosmetyczne, mydła
kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyczne środki nawilżające, bawełniane płatki kosmetyczne, nawilżane chusteczki kosmetyczne, kosmetyczne preparaty fryzjerskie, kremy kosmetyczne
odżywcze, preparaty nawilżające [kosmetyczne], ołówki [kredki]
kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne wspomagające odchudzanie, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, płyny kosmetyczne do demakijażu, preparaty
kosmetyczne do samoopalania, kosmetyczne żele pod oczy, podkłady kosmetyczne do twarzy, kosmetyki i preparaty kosmetyczne,
preparaty kosmetyczne do twarzy, kremy i balsamy kosmetyczne,
kosmetyczne peelingi do ciała, żele do użytku kosmetycznego, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji paznokci, preparaty kosmetyczne do odnowy skóry, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji twarzy,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji ciała, preparaty kosmetyczne do ujędrniania biustu, preparaty kosmetyczne do złuszczania
naskórka, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
kosmetyczne do oczyszczania skóry, kremy do twarzy do użytku
kosmetycznego, płukanki do włosów [do użytku kosmetycznego],
preparaty kosmetyczne do włosów i skóry głowy, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, maski do ciała w płynie
[do użytku kosmetycznego], maska do ciała w proszku [do użytku
kosmetycznego], przybory kosmetyczne, pędzle kosmetyczne,
szpatułki kosmetyczne, gąbki kosmetyczne, aplikatory kosmetyczne, kosmetyczne puderniczki [kompakty], gąbki do mikrodermabrazji, do użytku kosmetycznego, kosmetyczne szpatułki do użytku
z produktami do depilacji, urządzenia kosmetyczne do mikrodermabrazji, urządzenia kosmetyczne do mezoterapii (mikroigłowej
i bezigłowej), urządzenia kosmetyczne do elektrokoagulacji, urządzenia kosmetyczne do prądów dransonvala, urządzenia kosmetyczne do peelingu kawitacyjnego.
(111) 317452
(220) 2018 08 27
(210) 489740
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) ANNA HYLA, Zakopane, PL.
(540) Żywia
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki nielecznicze, kosmetyki upiększające, kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, koncentraty
nawilżające [kosmetyki], olejki mineralne [kosmetyki], żele nawilżające [kosmetyki], kosmetyki funkcjonalne, płynne kremy [kosmetyki],
kosmetyki w formie olejków, kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli, płyny do twarzy [kosmetyki], maseczki do skóry [kosmetyki], toniki do twarzy [kosmetyki], peelingi do twarzy [kosmetyki], kosmetyki w postaci kremów, kremy na noc [kosmetyki],
kosmetyki do użytku osobistego, kosmetyki w postaci płynów, olejki
do ciała [kosmetyki], kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
do pielęgnacji urody, kremy do twarzy [kosmetyki], kremy do ciała
[kosmetyki], kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], nawil-
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żające balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy do skóry
[kosmetyki], kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy
do twarzy i ciała [kosmetyki], maseczki zwężające pory stosowane
jako kosmetyki.

(111) 317453
(220) 2018 07 09
(210) 488012
(151) 2018 12 04
(441) 2018 08 13
(732) JR FOOD COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) GLUTEN APPETIT
(510), (511) 29 zupy z makaronem, zupy i wywary, ekstrakty mięsne, zupy, sałatki warzywne, mięso i wędliny, ryby, drób, jaja, mleko, mleczne produkty, kefir [napój mleczny], jogurt, buliony, nabiał
i substytuty nabiału, 30 suche i świeże makarony, kluski i pierogi,
mąka, makarony, świeży makaron, potrawy z makaronu, kluski
gnocchi, gnocchi na bazie mąki, makarony do zup, pierożki ravioli, świeże pierożki, pierożki na bazie mąki, przekąski z produktów
zbożowych, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, ciasta, ciastka, desery z muesli, naleśniki, placki, lody, pierogi, kluski,
35 zarządzanie biznesowe restauracjami, doradztwo w zakresie
działalności gospodarczej dotyczące zakładania restauracji, doradztwo w zakresie działalności gospodarczej dotyczące prowadzenia restauracji, wsparcie w dziedzinie 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 zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, pomoc w komercjalizacji produktu
w ramach kontraktu franczyzowego, usługi doradztwa biznesowego związane z zakładaniem i prowadzeniem franczyz, wsparcie
w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami działającymi w oparciu o franczyzę, usługi świadczone przez franczyzodawcę, 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, dokonywanie 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, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, bary.
(111) 317454
(220) 2018 07 10
(210) 488025
(151) 2019 01 21
(441) 2018 09 24
(732) CADXPERT P. GURGA M. DUKAT SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) CADXPERT
(510), (511) 7 drukarki 3D, 9 skanery 3D, 37 konserwacja i naprawa
drukarek 3D, 40 drukowanie 3D, wynajem drukarek 3D.
(111) 317455
(220) 2018 07 10
(210) 488026
(151) 2019 01 21
(441) 2018 09 24
(732) CADXPERT P. GURGA M. DUKAT SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) CX CADXPERT
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 drukarki 3D, 9 skanery 3D, 37 konserwacja i naprawa
drukarek 3D, 40 drukowanie 3D, wynajem drukarek 3D.
(111) 317456
(220) 2018 07 10
(210) 488035
(151) 2019 01 21
(441) 2018 09 24
(732) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Delecta PROSTO Z SERCA PYSZNY BUDYŃ INSTANT O SMAKU
CZEKOLADOWE BROWNIE z Serca NATURY 100% NATURALNE
SKŁADNIKI BELGIJSKA CZEKOLADA WYJĄTKOWO MLECZNY
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(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, zielony, biały, szary,
brązowy
(531) 08.01.15, 08.07.15, 11.03.20, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 budynie, budynie w proszku, budynie instant, budynie w proszku instant, budynie deserowe, budynie deserowe
w proszku, budynie deserowe instant, desery, mianowicie budynie,
desery w proszku, mianowicie budynie, desery instant, mianowicie
budynie, koncentraty i półprodukty w formie proszku do przygotowywania budyniów, gotowe desery, mianowicie budynie.
(111) 317457
(220) 2018 07 11
(210) 488098
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 10
(732) COMMUNICATION UNLIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) CU
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.18
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi agencji reklamowej.
(111) 317458
(220) 2018 07 11
(210) 488099
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 10
(732) COMMUNICATION UNLIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZDROWIE TO SIĘ SPRAWDZA
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, zielony
(531) 26.04.04, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, reklama, usługi marketingowe,
Usługi public relations, Zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(111) 317459
(220) 2018 07 11
(210) 488107
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 10
(732) WORKTIMEPLANNER.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) work time planner
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(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 06.19.17, 17.01.01, 17.01.05, 17.01.09, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, komputerowe zarządzanie plikami, outsourcing [doradztwo biznesowe],
statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych
bazach danych, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej,
41 doradztwo zawodowe, kształcenie praktyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie
kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], udostępnianie filmów
online nie do pobrania, 42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, doradztwo dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, doradztwo
w dziedzinie bezpieczeństwa internetowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, monitorowanie systemów komputerowych w celu wykrywania nieautoryzowanego dostępu lub
naruszeń bezpieczeństwa danych, usługi podmiotów zewnętrznych
w dziedzinie informatyki, usługi doradcze w dziedzinie technologii
komputerowej, tworzenie zapasowych kopii danych poza lokalizacją
użytkownika.
(111) 317460
(220) 2018 07 11
(210) 488110
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 10
(732) KAMIŃSKI TOMASZ TRENDI YOU, Wrzosowa, PL.
(540) Madame Sue
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 25 bielizna osobista, bluzki, koszule, kurtki, obuwie, nakrycia głowy, odzież, paski, rękawiczki, skarpetki,, spodnie, swetry,
szaliki, T-shirty, 35 usługi prowadzenia punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej z artykułami odzieżowymi, prowadzenie sprzedaży
wysyłkowej artykułów odzieżowych.
(111) 317461
(220) 2018 07 11
(210) 488122
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 10
(732) CRACO-COLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) CRACO COLA CRACO-COLA UGAŚ SMOCZE PRAGNIENIE
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 06.07.04, 06.07.25, 27.05.01, 29.01.12, 04.05.05, 04.05.15
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(510), (511) 25 odzież, odzież sportowa, podkoszulki, obuwie, buty
sportowe, nakrycia głowy, czapki sportowe, 32 napoje bezalkoholowe, aromatyzowane napoje gazowane, soki, wody, aperitify
bezalkoholowe, koktajle bezalkoholowe, napoje dla sportowców,
napoje energetyzujące [nie do celów medycznych], niegazowane
napoje bezalkoholowe, preparaty do produkcji napojów, esencje
do produkcji napojów, pastylki do napojów gazowanych, proszki
do sporządzania napojów, wyciągi do sporządzania napojów, syropy
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, 33 napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), preparaty do produkcji napojów alkoholowych.

(111) 317462
(220) 2018 07 11
(210) 488129
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 10
(732) PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków, PL.
(540) FORBIT
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, konstrukcje niemetalowe, belki niemetalowe, kątowniki i inne kształtowniki niemetalowe, profile niemetalowe dla budownictwa, listwy niemetalowe,
płyty budowlane niemetalowe, niemetalowe dystanse i podkładki
dla budownictwa, siatki niemetalowe dla budownictwa, taśmy niemetalowe dla budownictwa, szalunki niemetalowe do betonu, płyty
szalunkowe niemetalowe, kosze szalunkowe niemetalowe, produkty
bitumiczne dla budownictwa, płyty z PCV i bitumiczne, płyty wiórowo-cementowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa, betonowe elementy budowlane, beton, asfalt, bitum, cegła, cement, kamień
budowlany, drewno do celów budowlanych, niemetalowe konstrukcje zbrojeniowe dla budownictwa, nadproża i wieńce niemetalowe,
stropy i sufity niemetalowe, dachy niemetalowe, stemple budowlane
niemetalowe, rury i kształtki rurowe niemetalowe.
(111) 317463
(220) 2018 07 12
(210) 488136
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 10
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO TYNKBUD-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) T1 DEWELOPER
(540)

(531) 26.01.17, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wynajmowanie mieszkań, wycena nieruchomości, zarządzanie
majątkiem nieruchomym, 37 budowlany (nadzór), budownictwo,
informacja budowlana, izolowanie budynków, murowanie, nadzór
budowlany, zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie przed korozją, 42 opracowanie projektów technicznych, projektowanie budynków.
(111) 317464
(220) 2018 07 12
(210) 488138
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 10
(732) WYDAWNICTWO IUVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Kraków, PL.
(540) IUVI
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 zapisane cyfrowe i analogowe nośniki informacji, publikacje elektroniczne, 16 książki, czasopisma, gazety, afisze, albumy,
atlasy, broszury, druki, fotografie, kalendarze, karty pocztowe, karty
muzyczne, karty okolicznościowe z życzeniami, katalogi, komiksy,
mapy, plakaty, podręczniki, prospekty, publikacje jednorazowe,
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publikacje nieperiodyczne, reprodukcje graficzne, ulotki, zakładki
do książek, 41 usługi wydawnicze, publikowanie książek i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, mikro-wydawnictwa, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków oraz
tekstów innych niż reklamowe.

(111) 317465
(220) 2018 07 12
(210) 488155
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 10
(732) FUNDACJA GRUPY UNIBEP UNITALENT, Bielsk Podlaski, PL.
(540) Drewnopolis
(510), (511) 16 afisze, plakaty, albumy, atlasy, blankiety, broszury,
prospekty, druki, formularze, fotografie, obrazy, czasopisma, gazety,
karty reklamowe, mapy, plany, naklejki adresowe, notatniki, notesy
podręczne, kalendarze, katalogi, torebki do pakowania z papieru
lub tworzyw sztucznych, taśmy papierowe, kartki okolicznościowe,
41 edukacja, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie konkursów, organizowanie wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, usługi w zakresie doradztwa zawodowego, usługi edukacyjne dotyczące ekonomii i prawa, organizacja oprawy medialnej targów i wystaw, organizacja i prowadzenie
szkoleń, konferencji, sympozjów i innych zorganizowanych form dokształcania, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków,
prowadzenie muzeum z zakresu historii budownictwa, udostępnianie zbiorów muzealnych, organizacja imprez kulturalnych, 42 tworzenie informacyjno-promocyjnych witryn internetowych, projektowanie stoisk wystawienniczo-targowych, rejestracja nazw domen
internetowych w celu identyfikowania ich przez użytkowników.
(111) 317466
(220) 2018 07 12
(210) 488171
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) STABLA-MACIEJAK EWA YAKONA, Rybnik, PL.
(540) YAKONA
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.06
(510), (511) 3 mydła i żele, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, chusteczki
jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy,
chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu,
chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych,
emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki funkcjonalne, oczyszczające maseczki do twarzy, olejki do ciała i twarzy,
olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki do masażu ciała,
olejki do masażu 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 kąpieli, żele do ciała, żele do rąk, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy nielecznicze, krem bazowy, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy perfumowane, kremy złuszczające, kremy oczyszczające,
kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy samoopalające, kremy kosmetyczne, kremy BB, kremy korygujące, kremy nawilżające, mleczka
nawilżające, mleczka kosmetyczne, nielecznicze mleczka, mleczka
do demakijażu, mleczka do ciała, mleczka do pielęgnacji skóry,
mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczka do opalania.
(111) 317467
(220) 2018 07 13
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 10
(732) FYRKLÖVERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POLSKA 100
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.07.01, 27.05.01, 29.01.06

(210) 488194
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(510), (511) 21 porcelana, ozdoby z porcelany, statuetki z porcelany,
terakoty i szkła (talerze, talerzyki, salaterki, wazy, miseczki, półmiski,
sosjerki z podstawkami, pieprzniczki, solniczki, bulionówki, naczynia
żaroodporne, dzbanki do kawy, dzbanki do herbaty, dzbanki do mleka, cukiernice, talerzyki deserowe, filiżanki do kawy z podstawkami,
patery, tace, świeczniki, szklanki, kieliszki, wazony, wyroby szklane).

(111) 317468
(220) 2018 07 13
(210) 488195
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 10
(732) FYRKLÖVERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POLSKA 100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
1918-2018
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 27.05.01, 27.07.01, 29.01.06
(510), (511) 21 porcelana, ozdoby z porcelany, statuetki z porcelany,
terakoty i szkła (talerze, talerzyki, salaterki, wazy, miseczki, półmiski,
sosjerki z podstawkami, pieprzniczki, solniczki, bulionówki, naczynia
żaroodporne, dzbanki do kawy, dzbanki do herbaty, dzbanki do mleka, cukiernice, talerzyki deserowe, filiżanki do kawy z podstawkami,
patery, tace, świeczniki, szklanki, kieliszki, wazony, wyroby szklane).
(111) 317469
(220) 2018 07 13
(210) 488225
(151) 2019 01 21
(441) 2018 09 17
(732) GWIZDAŁA HONORATA HAIROO, Bielsko-Biała, PL.
(540) hairoo
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 aktówki, aktówki, teczki, bandolety, artykuły podróżne [walizki, torby], bagaż, bagaże podróżne, bag bigle do torebek,
chlebaki na ramię [torby], chusty do noszenia niemowląt, dyplomatki, etui na klucze, etui na karty, etui na banknoty, etui na dokumenty,
komplety podróżne, kopertówki, kosmetyczki, kuferki, kuferki na kosmetyki [bez wyposażenia], kufry bagażowe, kufry podróżne, laski,
nosidełka dla dzieci, nosidełka do noszenia niemowląt, oznaczenia
bagażowe, parasole, plecaki, plecaki turystyczne, pojemniki na wizytówki, pokrowce na parasole, pokrowce na bagaż, pokrowce podróżne na ubrania, portfele, portmonetki, portmonetki z siatki oczkowej,
przeciwsłoneczne parasole, pudełka z fibry, pusła, puśliska, rączki
do parasoli, rączki walizek, sakiewki z siatki oczkowej, sakwy, sakiewki, saszetki, siatki na zakupy, torby, torby alpinistyczne, torby na kółkach, torby na ubranie [podróżne], torby na zakupy, torby plażowe,
torby podróżne, torby sportowe, torby turystyczne, torby pamiątkowe, torby gimnastyczne, torby płócienne, torby przenośne, torby
biwakowe, torby uniwersalne, torby na książki, torby na ramię, torby do pracy, torebki, torebki podróżne, torebki wieczorowe, torebki
męskie, torebki damskie, torebki na ramię, torebki do ręki, tornistry
szkolne, trzosy, walizki, walizy, wizytowniki, worki podróżne, zestawy
podróżne.
(111) 317470
(220) 2018 07 16
(210) 488282
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 24
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA HEALTHY HAIR
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do stylizacji włosów, maski kosmetyczne, preparaty do farbowania
włosów, 5 preparaty farmaceutyczne, maski do celów leczniczych,
lecznicze preparaty do włosów.
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(111) 317471
(220) 2018 07 17
(210) 488307
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) MyFlat
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(111) 317472
(220) 2018 07 17
(210) 488308
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) MyRent
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(111) 317473
(220) 2018 07 17
(210) 488310
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) MyProperty
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(111) 317474
(220) 2018 07 17
(210) 488311
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) MyHealth
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(111) 317475
(220) 2018 07 17
(210) 488312
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) MyHouse
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(111) 317476
(220) 2018 07 17
(210) 488313
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) ITravel
(510), (511) 36 ubezpieczenia.
(111) 317477
(220) 2018 07 17
(210) 488314
(151) 2019 01 25
(441) 2018 09 10
(732) KŁAPA KRZYSZTOF, Warszawa, PL.
(540) SZKLARSKA PARK
(510), (511) 36 wynajem domów, mieszkań, powierzchni mieszkalnych, 43 domy turystyczne, hotele, pensjonaty, pobyt czasowy (wynajmowanie pomieszczeń), turystyczne (domy), motele.
(111) 317478
(220) 2018 07 11
(210) 488112
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 10
(732) UDH-UNITED DISTRIBUTION HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) Alma de mojito
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 317479
(151) 2019 01 22

(220) 2018 07 11
(441) 2018 09 10

(210) 488117
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(732) EAT ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Be Diet catering
(540)

Kolor znaku: niebieski, różowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie z kotletów rybnych, warzyw, gotowanych jajek i bulionu (oden), zupy, 30 dania na bazie ryżu, gotowe
dania z makaronu, dania liofilizowane, których głównym składnikiem
jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem
jest ryż, dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie ryż,
gotowe potrawy na bazie makaronu i ryżu, kanapki, gotowy lunch
w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw,
43 usługi kateringowe, doradztwo kulinarne, usługi cateringu zewnętrznego, usługi restauracyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu
na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie żywności i napojów
w restauracjach.
(111) 317480
(220) 2018 07 17
(210) 488332
(151) 2019 01 07
(441) 2018 08 20
(732) STAL RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Rzeszów, PL.
(540) STAL RZESZÓW S.A.
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.18, 26.13.25, 03.07.07, 03.07.16
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
album na autografy, albumy fotograficzne, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, arkusze informacyjne biuletyny informacyjne, bloczki
do pisania, broszury, chorągiewki papierowe, drukowane emblematy,
drukowane foldery informacyjne, folia samoprzylegająca z tworzyw
sztucznych, rozciągliwa, do paletyzacji, formularze [blankiety, druki], fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, gazety,
kalendarze, kalendarze drukowane, kalendarze na biurko, materiały
piśmienne, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], plakaty reklamowe, plansze, płytki grawerskie, prospekty, reprodukcje graficzne, 25 biustonosze sportowe
pochłaniające wilgoć, bluzy sportowe, buty sportowe, czapki i czapeczki sportowe, czapki sportowe, komplety sportowe, koszule sportowe, koszule sportowe pochłaniające wilgoć, koszulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, koszulki sportowe z krótkimi rękawami,
kurtki sportowe, obuwie do uprawiania sportów, obuwie sportowe,
odzież sportowa, płaszcze sportowe, podkoszulki sportowe, rajstopy
sportowe, skarpetki dla sportowców, skarpetki sportowe, skarpety
sportowe, spodnie sportowe, spodnie sportowe pochłaniające wilgoć,
staniki sportowe, stroje sportowe, szorty sportowe, znaczniki [narzutki] sportowe, 35 usługi reklamowe, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, promocja sportu, organizowanie i urządzanie stoisk reklamowych, organizowanie targów w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, 41 dostarczanie
informacji na temat aktywności sportowych, organizacja aktywności
sportowych na obozach letnich, organizowanie imprez sportowych,
zawodów i turniejów sportowych, organizowanie imprez w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie społecznych
imprez sportowych i kulturalnych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych, udostępnianie wydarzeń sportowych za pomocą strony
internetowej, udzielanie informacji dotyczących osobistości sportowych, usługi rozrywkowe w postaci wydarzeń sportowych usługi rozrywkowe, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi sportowe i kulturalne
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usługi sportowe i w zakresie fitnessu, usługi w zakresie rozrywki sportowej, zajęcia sportowe i kulturalne, 43 hotele, domy turystyczne, motele, noclegi, restauracje, stołówki, bary i inne usługi gastronomiczne,
eksploatacja terenów kempingowych, usługi w zakresie zakwaterowania obozów wakacyjnych, wynajmowanie sal na posiedzenia, wypożyczanie namiotów.

(111) 317481
(220) 2018 07 17
(210) 488333
(151) 2019 01 24
(441) 2018 09 10
(732) LASLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cerkwica, PL.
(540) # RWO RODZINNE WARSZTATY OGRODNICZE
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.02, 24.17.25
(510), (511) 16 książki, podręczniki, skrypty, notatniki, broszury, druki, informatory, katalogi, materiały informacyjne, materiały i wydawnictwa naukowe, materiały szkoleniowe, dydaktyczne i instruktażowe przydatne do praktycznego wykorzystania oraz propagowania
wiedzy ogrodniczej, 41 organizowanie i prowadzenie cyklicznych
i otwartych rodzinnych warsztatów ogrodniczych, mających na celu
propagowanie wiedzy ogrodniczej, organizowanie i prowadzenie
seminariów, konferencji i szkoleń, organizowanie pokazów, konkursów dotyczących ogrodnictwa, doradztwo w zakresie ogrodnictwa,
organizowanie i prowadzenie internetowych forów informacyjno-edukacyjnych, dotyczących ogrodnictwa.
(111) 317482
(220) 2018 07 18
(210) 488359
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 24
(732) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa, PL.
(540) Masgutova Reflex Screening
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów specjalistycznych, publikowanie
książek i tekstów, organizowanie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne.
(111) 317483
(220) 2018 07 18
(210) 488358
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 24
(732) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa, PL.
(540) Terapia NeuroTaktylna dr Masgutovej
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie praktyczne, organizowanie i prowadzenie warsztatów specjalistycznych, publikowanie
książek i tekstów, organizowanie i prowadzenie sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia, porady psychologiczne, usługi terapeutyczne.
(111) 317484
(220) 2018 07 19
(210) 488409
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 24
(732) MEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Konotopa, PL.
(540) MEWA od 1961 roku
(540)

(531) 26.11.02, 26.11.13, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 24 dzianiny, tkaniny, wyroby na bazie dzianin i tkanin zawarte w tej klasie, 25 bielizna, odzież, ubrania.
(111) 317485
(220) 2018 07 20
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 03
(732) RATAJCZAK PAWEŁ DR MELLER, Śmigiel, PL.
(540) dr Meller
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(510), (511) 5 suplementy diety zawierające: alginiany, białko, lecytynę, pyłek kwiatowy, siemię lniane.

(111) 317486
(220) 2018 07 24
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) BUKOWSKA ANETA, Warszawa, PL.
(540) Starych mebli czar
(540)

(210) 488588

Kolor znaku: biały, ciemnobrązowy, pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.07, 12.01.09
(510), (511) 20 meble, w tym meble dawne i antyki, akcesoria meblowe do wyposażenia domu, lustra, ramy do obrazów, 37 konserwacja
mebli, renowacja mebli, naprawa mebli, tapicerowanie mebli, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkoleń).
(111) 317487
(220) 2018 07 25
(210) 488658
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) SYNOPTIS PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Magne Kic Kic
(510), (511) 5 kosmetyki lecznicze, produkty farmaceutyczne, leki,
witaminy, preparaty mineralne do celów leczniczych,mineralne
wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych,
substancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe
do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty
biologiczne, bakteriobójcze, krwiopochodne, biotechnologiczne
do celów medycznych, szczepionki, surowice, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, płyny farmaceutyczne, plastry, opatrunki gipsowe, materiały opatrunkowe, środki sanitarne do celów
medycznych, środki odkażające, leki weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, kremy lecznicze, 10 wyroby medyczne,
aparaty i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna do celów
medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, aparatura
i instrumenty chirurgiczne, aparatura i instrumenty dentystyczne,
przyrządy do fizykoterapii, przyborniki lekarskie, artykuły ortopedyczne, bandaże elastyczne oraz ortopedyczne, poduszki do celów
leczniczych, strzykawki do celów medycznych, aparaty i narzędzia
weterynaryjne, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, kawa nienaturalna,
wyroby cukiernicze i słodycze, żelki, lizaki, lody, miód, melasa (syropy), suplementy diety do celów spożywczych w postaci słodyczy.
(111) 317488
(220) 2018 07 25
(210) 488664
(151) 2019 01 18
(441) 2018 10 01
(732) ENTICODE.BIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) ENTICODE.BIZ
(510), (511) 42 usługi informatyczne, projektowanie oprogramowania komputerowego, aktualizacja, instalacja i konserwacja oprogramowania komputerowego.
(111) 317489
(220) 2018 07 25
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 17
(732) 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Meggy
(540)

(210) 488665

(210) 488456
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, lakier hybrydowy, lakier zwykły, akcesoria.
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(111) 317490
(220) 2018 07 26
(210) 488687
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 10
(732) TELLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piaseczno, PL.
(540) GAVIN KAIQIN
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.
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(510), (511) 35 działalność usługowa w zakresie promocji organizacji
społecznej zajmującej się: propagowaniem zasad państwa demokratycznego, promocji idei państwa demokratycznego, organizowanie
i prowadzenie wydarzeń promocyjnych mających na celu propagowanie historii radomskiego czerwca 1976 roku w społeczeństwie.

(111) 317496
(220) 2018 07 27
(210) 488713
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) STOWARZYSZENIE RADOMSKI CZERWIEC 76, Radom, PL.
(540) STOWARZYSZENIE RADOMSKI CZERWIEC 76
(540)

(111) 317491
(220) 2018 07 26
(210) 488692
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) JANUSZCZAK MARCIN STARA WĘDZARNIA, Frysztak, PL.
(540) Stara Wędzarnia FRYSZTAK
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 mięso wędzone, kiełbasy wędzone, mięsa wędzone, suszone mięso, mięso kiełbasiane, mięso konserwowane, mięso
świeże, smażone mięso, mięso gotowane, paczkowane mięso, mięso pieczone, mięso i wędliny, kiełbasy, kiełbasa swojska, szynka,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna mięsa i wędlin, sprzedaż hurtowa
i detaliczna wędzonych mięs i wędlin.
(111) 317492
(220) 2018 07 27
(210) 488708
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) G24 GRUPA MACHOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki, PL.
(540) SILOMACH
(510), (511) 7 maszyny budowlane, 8 narzędzia ręczne budowlane,
37 tynkowanie.
(111) 317493
(220) 2018 07 27
(210) 488709
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) G24 GRUPA MACHOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ząbki, PL.
(540) MACH
(510), (511) 7 maszyny budowlane, 8 narzędzia ręczne budowlane,
37 tynkowanie.
(111) 317494
(220) 2018 07 27
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 10
(732) ŁYSIAK SYLWERIUSZ, Warszawa, PL.
(540) KiF sport
(540)

(210) 488711

(531) 27.05.01
(510), (511) 16 czasopisma (periodyki).

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony, biały
(531) 01.17.25, 25.07.04, 26.01.04, 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 35 działalność usługowa w zakresie promocji organizacji
społecznej zajmującej się: propagowaniem zasad państwa demokratycznego, promocji idei państwa demokratycznego, prowadzenie
i organizowanie wydarzeń promocyjnych mających na celu propagowanie historii radomskiego czerwca 1976 roku w społeczeństwie.
(111) 317497
(220) 2018 07 27
(210) 488718
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 10
(732) BAZY I SYSTEMY BANKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, PL.
(540) BSB amlSPERT
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy komputerowe, 42 projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie systemów informatycznych i sprzętu komputerowego, usługi w zakresie
oprogramowania komputerowego, modernizacja i konserwacja
oprogramowania, w szczególności z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, finansowego oraz sektora publicznego w zakresie rozliczeń międzybankowych, sprawozdawczości i nadużyć finansowych.
(111) 317498
(220) 2018 07 27
(210) 488723
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) BROTHERS AND SISTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Brothers &amp; Sisters
(510), (511) 30 herbaty, wyciągi z herbaty, napoje na bazie herbaty
z owocowymi dodatkami smakowymi, herbaty ziołowe [napary], preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], wyciągi z herbaty (nielecznicze).

(111) 317495
(220) 2018 07 27
(210) 488712
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) STOWARZYSZENIE RADOMSKI CZERWIEC 76, Radom, PL.
(540) RADOMSKI CZERWIEC ‚76
(540)

(111) 317499
(220) 2018 07 27
(210) 488725
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) BROTHERS AND SISTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BROTHERS & SISTERS
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 24.07.01, 24.07.23, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.08, 27.07.01, 29.01.01

(531) 27.05.01, 02.07.02
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(510), (511) 30 herbaty, wyciągi z herbaty, napoje na bazie herbaty
z owocowymi dodatkami smakowymi, herbaty ziołowe-napary, preparaty do sporządzania napojów [na bazie herbaty], wyciągi z herbaty (nielecznicze).

(111) 317500
(220) 2018 07 27
(210) 488729
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 10
(732) OPERA TOWARZYTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) opera.pl
(510), (511) 36 agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe,
banki (kasy) oszczędnościowe, banki z dostępem bezpośrednim
na przykład przez Internet (home banking), doradztwo w sprawach
finansowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, ekspertyzy dla celów fiskalnych, emisja bonów wartościowych, emisja czeków
podróżnych, emisja kart kredytowych, informacje finansowe, usługi
finansowe, tworzenie funduszy, pośrednictwo giełdowe, informacja
o ubezpieczeniach, informacje bankowe, inwestycje kapitałowe, obsługa kart debetowych, obsługa kart kredytowych, kredytowanie,
kredyty ratalne, usługi w zakresie likwidacji przedsiębiorstw (operacje finansowe), lokaty kapitału, maklerstwo, maklerstwo giełdowe,
notowania giełdowe, operacje bankowe, operacje finansowe, operacje walutowe, oszacowanie wartości dla celów fiskalnych, wyceny
do celów podatkowych, usługi powiernicze, pożyczki (finansowanie), pożyczki pod zastaw, spłaty ratalne, operacje rozrachunkowe
(wymiana), transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków
finansowych, tworzenie kapitałów, ubezpieczenia, ubezpieczenia
zdrowotne, umowy kredytowe, usługi ubezpieczeniowe, weryfikacja
czeków, wycena w zakresie ubezpieczeń, bankowości, nieruchomości, zarządzanie majątkiem, zarządzanie majątkiem nieruchomym.
(111) 317501
(220) 2018 07 24
(210) 488576
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) JASKÓLSKI PAWEŁ, Milanówek, PL.; RUSZKOWSKI TOMASZ,
Warszawa, PL.
(540) HEWELIUSZE NAUKI
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, kształcenie praktyczne (pokazy), nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie forów z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenia), organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, pisanie scenariuszy do celów innych niż reklamowe, publikowanie tekstów, inne niż reklamowe, usługi artystów
estradowych, usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie), usługi rozrywkowe, usługi trenerskie, usługi w zakresie obozów wakacyjnych
(rozrywka), usługi w zakresie oświaty (nauczanie), wystawianie spektakli na żywo, budowanie zespołu (edukacja), edukacja, rozrywka
i sport, szkolenia edukacyjne, szkolenia nauczycieli, prowadzenie
warsztatów (szkolenia), pokazy edukacyjne, popularyzacja nauki,
wykłady naukowe, pokazy naukowe, warsztaty naukowe, spektakle
naukowe, kuglarstwo naukowe (Science Booking).		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 317502
(220) 2018 07 26
(210) 488695
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 17
(732) LEWANDOWSKI TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻY
DRZEWNEJ DREW-TOM, Biała Góra, PL.
(540) DREW-TOM BIAŁA GÓRA www.drew-tom.com
(540)
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(732) GAWLIK PIOTR SDI STREFA DYSTRYBUCJI INŻYNIERYJNEJ,
Rzeszów, PL.
(540) SDi STREFA DYSTRYBUCJI INŻYNIERYJNEJ
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 hurtowa sprzedaż materiałów budowlanych-bez magazynu.
(111) 317504
(220) 2018 07 30
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) WIELGUS SEBASTIAN, Warszawa, PL.
(540) OUT OFF MY MIND
(540)

(210) 488756

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, bielizna osobista
i kąpielowa, szaliki, kurtki, bluzy, koszulki, skarpety, koszule, dresy,
spodnie, rękawice.
(111) 317505
(220) 2018 07 27
(210) 488796
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) WRONIECKI ANDRZEJ WYKREOWANI, Łódź, PL.
(540) wykreowani.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 01.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne.
(111) 317506
(220) 2018 08 06
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 01
(732) REISNER ROBERT, Budzyń, PL.
(540) FORMAT
(540)

(210) 489083

(531) 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 6 metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, drobne wyroby metalowe, 40 obróbka i przetwarzanie materiałów.
(111) 317507
(220) 2018 08 08
(210) 489139
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) ENGRAM MMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540) CUBE Supply Solutions
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 05.01.20, 14.07.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 19 tarcica suszona, tarcica, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna tarcicy suszonej.
(111) 317503
(151) 2019 01 03

(220) 2018 07 26
(441) 2018 09 10

(210) 488701

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne, brzeszczoty do pił, dłuta,
frezy, ekspandery, gwintownice, głowice frezarskie, narzędzia skra-
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wające i ścierne, nitownice, noże, noże tokarskie i kowalskie, nożyce,
obcinarki do rur obsługiwane ręcznie, piły wyrzynarki ręczne, płytki
tokarskie i frezarskie, obudowy do pił ręcznych, oprawki do rozwiertaków i wierteł, osełki do ostrzenia, ostrza noże do strugów, pasy na narzędzia, pilniki, piły ręczne, przecinacze, przyrządy do ostrzenia, rączki
do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, strugi, śrubokręty, wiertła, wiertła
płytkowe i węglikowe, wybijaki, 9 mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, żetonu oraz poprzez użycie karty
magnetycznej, mechanizmy do maszyn i maszyny uruchamiane przez
wrzucenie monety lub żetonu oraz poprzez użycie karty magnetycznej, przeznaczonych dla narzędzi do obróbki skrawaniem.

(111) 317508
(220) 2018 08 08
(210) 489167
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, Kraków, PL.
(540) Małopolski System Informacji Medycznej
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 19.13.22
(510), (511) 38 dostęp do platformy wymiany danych medycznych,
zapewnianie dostępu do elektronicznej sieci on-line w celu wyszukiwania danych medycznych, informacji medycznych, usługi elektronicznej transmisji danych, dostęp do treści, stron internetowych i portali, przydzielanie dostępu do baz danych w Internecie, zapewnianie
dostępu do danych lub dokumentów przechowywanych elektronicznie w plikach centralnych do zdalnego wglądu, usługi komunikacyjne w zakresie dostępu do baz danych, usługi w zakresie dostępu
do rozwiązania programowego online lub zdalnego, do platformy
wymiany danych, elektroniczna wymiana akt medycznych w ramach
sieci informacji zdrowotnej, zapewnianie dostępu do elektronicznej
wymiany danych medycznych w ramach sieci informacji zdrowotnej, udostępnianie informacji medycznych za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej, 44 informacja medyczna, udzielanie
informacji medycznej, organizowanie leczenia medycznego, usługi
udostępniania placówek medycznych, usługi w zakresie analiz medycznych, usługi w zakresie wyszukiwania informacji medycznych,
udostępnianie informacji medycznych w dziedzinie opieki zdrowotnej, usługi opieki medycznej świadczone przez kliniki i szpitale,
świadczenie usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej
online, z wyjątkiem stomatologii, udostępnianie raportów dotyczących badań medycznych osób, usługi w zakresie przygotowywania
raportów medycznych, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia,
elektroniczne zarządzanie dokumentacją medyczną.
(111) 317509
(220) 2018 08 08
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) TELEWIZJA PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) JUNIOR TV
(540)

(210) 489178

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czarny, czerwony,
ciemnopomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.15, 04.05.21, 09.09.11, 26.01.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy: reklama telewizyjna i online za pośrednictwem Internetu, organizacja i prowadzenie kampanii
i targów reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe we wszystkich środkach masowego przekazu, usługi
w zakresie projektowania, opracowania graficznego, uaktualniania
i produkcji audycji i filmów reklamowych oraz materiałów reklamowych dla radia, telewizji, kina, Internetu, programów związanych
z telezakupami, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, usługi w zakresie zarządzania działalnością artystyczną i gospodarczą, usługi w zakresie zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi badania opinii publicznej, badania rynku
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mediów i reklamy, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, gier komputerowych, interaktywnych gier komputerowych,
nagrań obrazu i dźwięku utrwalonych w metodą znaną w stanie
techniki i na znanych w stanie techniki nośnikach, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, usługi agencji informacyjnych dotyczące działalności gospodarczej, handlowej i usługowej, usługi promowania i udostępniania aplikacji mobilnych
i internetowych, włączając promowanie i udostępnianie aplikacji
za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonych do tych celów,
usługi świadczone w systemie on-line w zakresie kupna i sprzedaży
usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do Internetu,
usług telewizji cyfrowej i analogowej, usług udostępniania materiałów audio i video na żądanie, przenośnych urządzeń elektronicznych
oraz akcesoriów do nich, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie prowadzenia archiwum, 38 usługi telekomunikacyjne obejmujące: nadawanie i rozpowszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych
i sportowych oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, obsługę przekazu dźwięku i obrazu, obsługę przekazu cyfrowego, organizowanie systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechnianie programów i informacji za pośrednictwem
sieci informatycznych-Internetu, multimedialne transmisje strumieniowe, komunikację przez terminale komputerowe poprzez transmisje cyfrowe lub satelitarne, techniczne zarządzanie systemami telekomunikacyjnymi, transmisję radiową i telewizyjną, w tym z imprez
informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali oraz pokazów, usługa polegająca na emisji radiowej
i telewizyjnej, przesyłaniu dźwięku i/lub obrazu za pomocą kanałów
naziemnych i przekazów satelitarnych, łączy światłowodowych i linii
miedzianych, w tym nadawanie przez Internet, usługi w zakresie odbioru lub transmisji informacji tekstowych i obrazowych niezależnie
od ich rodzaju, za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej,
wypożyczanie czasu dostępu do światowej sieci, usługi ogłoszeń
elektronicznych, przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji
tekstowych, obrazowych, dźwiękowych i multimedialnych z zakresu
wiadomości bieżących, hobby, rozrywki i stylu życia, usługi poczty
elektronicznej, udostępnianie internetowych forów dyskusyjnych,
przydzielanie dostępu do baz danych, organizacja i przekazywanie
serwisów internetowych www, prowadzenie portalu internetowego,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, obsługa telekonferencji i wideokonferencji, usługi agencji informacyjnych polegające na zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji dotyczących wydarzeń w kraju i na świecie, usługi VOD, w tym świadczone przez
kanały dystrybucji takie, jak set-top-box, strony internetowe, telewizję hybrydową (Connected TV) i aplikacje mobile (smartfony, tablety), usługi telekomunikacyjne spersonalizowane-zakres dostępu
do treści informacyjnych 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 przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi dostarczania informacji on-line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego
poprzez interaktywny portal telewizyjny, udzielanie informacji
i usługi konsultacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, wynajem miejsca na strony www, dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Internecie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w Internecie,
zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci
lokalnej (Local Area Network) jak również umożliwianie dostępu
do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożliwianie dostępu
do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych,
41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki, usługi w zakresie działalności kulturalnej, tj. organizowanie wystaw, wydarzeń
kulturalnych oraz koncertów, usługi w zakresie organizowania zawartych w tej klasie imprez informacyjnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów, nagrań
dźwiękowych i treści multimedialnych, z wykorzystaniem wszystkich
metod słownych, dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, dla
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celów edukacyjnych, kulturalnych lub rozrywkowych, usługi organizowania, prowadzenia i obsługi wideokonferencji, seminariów, konkursów i koncertów, spotkań biznesowych, szkoleniowych, usługi
produkcji i montażu filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów,
organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem telewizji i Internetu, dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych w systemie on-line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi
świadczone przez studia filmowe i studia nagrań, usługi wypożyczania nagrań dźwiękowych, filmowania i nagrywania obrazu i dźwięku
na znanych w stanie techniki nośnikach informacji, usługi organizowania konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, w tym konkursów za pośrednictwem sms’ów, usługi produkcji telewizyjnych, programów rozrywkowych, realizacji i wystawiania spektakli, pisania
scenariuszy, usługi agencji informacyjnych o rozrywce, edukacji, programach radiowych i telewizyjnych, imprezach sportowych i rekreacji, ww. usługi prowadzone, gdzie to możliwe, również za pośrednictwem strony internetowej, udostępnianie filmów on-line
nie do pobrania, publikacja tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line nie do pobrania, fotoreportaże, usługi gier
on-line, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja, obsługa
i prezentacja konkursów, gier i quizów dla celów edukacyjnych i rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, usługi automatycznego zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie odtwarzanie
ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu w postaci plików MP3 i MP4 ze stron www poprzez Internet, usługi organizacji
imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych,
usługi wydawnicze: publikowanie książek magazynów, czasopism,
gazet i innych materiałów drukowanych niereklamowych, w tym
w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci internetowej,
usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyjnej
i filmowej, usługi reporterskie, 42 opracowywanie opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej, prowadzenie badań
w dziedzinie usług medialnych-prace badawczo-wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania nowych technologii w dziedzinie
usług medialnych, usługi udostępniania czasu dostępu do sieci Internet-kawiarenka internetowa, usługi dostarczania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i portali internetowych.

(111) 317510
(220) 2018 08 09
(210) 489207
(151) 2019 01 21
(441) 2018 09 17
(732) VITAMA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Estecelle Dermal Filler First Line
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne [pokazy], nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizacja konkursów edukacyjnych, doradztwo zawodowe [edukacja],
doradztwo zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne, organizacja
i przeprowadzanie seminariów szkoleniowych, organizacja konferencji edukacyjnych, organizacja warsztatów i seminariów.
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(111) 317512
(220) 2018 08 14
(210) 489401
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) DOBROWOLSCY ADAM I KRZYSZTOF LOGISTYKA SPÓŁKA
CYWILNA, Wadowice Górne, PL.
(540) SPIŻARNIA braci z dumą poleca
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 06.07.04, 06.07.07, 06.07.08, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16,
27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 29 buliony, buliony gotowe, buliony mięsne, galaretki,
flaki, mięso i wędliny, kiełbasy, konserwy mięsne, krwawa kiszka, oleje i tłuszcze jadalne, szynka, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec),
przetworzone produkty mięsne, potrawy mięsne gotowane, podroby, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej towarów obejmujących: buliony, buliony gotowe, buliony mięsne, galaretki, flaki, mięso
i wędliny, kiełbasy, konserwy mięsne, krwawą kiszkę, oleje i tłuszcze
jadalne, szynkę, pasty mięsne (w tym pasztety, smalec), przetworzone produkty mięsne, potrawy mięsne gotowane, podroby, reklama,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie targów, wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży.
(111) 317513
(220) 2018 08 21
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) PUPIL FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowe Skalmierzyce, PL.
(540) PUPIL CLASSIC Natural
(540)

(210) 489563

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i substancje weterynaryjne, dodatki do żywności i preparaty uzupełniające codzienną dietę dla zwierząt, suplementy diety dla zwierząt, 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) 317511
(220) 2018 08 09
(210) 489212
(151) 2019 01 21
(441) 2018 09 17
(732) MĄKA ANNA F.U.H. POD TATRAMI, Białka Tatrzańska, PL.
(540) Pod Tatrami
(540)

(111) 317514
(220) 2018 08 22
(210) 489595
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 01
(732) JERZYK GRZEGORZ AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA
LION, Śrem, PL.
(540) LION AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA
(540)

(531) 06.01.02, 05.05.02, 05.05.20, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, oferowanie żywności i napojów dla gości,
organizowanie zakwaterowania wakacyjnego dla turystów, ośrodki
wypoczynkowe: pensjonaty, domy gościnne, rezerwacja pokoi, zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, wynajmowanie kwater.

Kolor znaku: biały, żółty, czerwony, czarny
(531) 24.01.05, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.99, 29.01.14
(510), (511) 45 usługi bezpieczeństwa dla ochrony osób i mienia.
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(111) 317515
(220) 2018 08 22
(210) 489606
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ, Warszawa, PL.
(540) FNP
(510), (511) 35 produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama
on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, tworzenie tekstów
reklamowych, usługi w zakresie promowania projektów naukowych
w kraju i za granicą, wsparcie projektów badawczych, doradztwo
w sprawach finansowych i organizacyjnych, zarządzanie finansami,
41 usługi w zakresie szkoleń i upowszechniania nauki, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, konferencji,
kongresów, seminariów, sympozjów, warsztatów [szkolenie], konkursów [edukacja], publikowanie książek, 42 wspieranie badań z min.
zakresu badań biologicznych chemicznych geologicznych, badań
technicznych, w dziedzinie fizyki, w dziedzinie mechaniki, w zakresie
ochrony środowiska naturalnego i innych badań naukowych.
(111) 317516
(220) 2018 08 22
(210) 489644
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) World Trade Centers Association, Inc., Nowy Jork, US.
(540)
(540)

(531) 01.17.02
(510), (511) 35 organizacja targów handlowych, wystaw, pokazów,
zjazdów, warsztatów i konferencji w celach handlowych lub reklamowych, ekonomiczne prognozy, doradztwo biznesowe związane z importem i eksportem i inne doradztwo biznesowe, badania rynkowe,
badania w zakresie biznesu, wynajem maszyn biurowych i sprzętu
sekretarskiego, usługi sekretarskie, maszynopisania, przetwarzania
tekstu, wykonywania fotokopii i odbierania telefonów, udostępnianie statystyk handlowych i biznesowych i innych porównywalnych
informacji biznesowych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych, reklama i reklamowanie towarów i usług osób trzecich, udostępnianie komputerowej bazy danych online zawierającej międzynarodowe informacje handlowe, usługi zarządzania biurowego,
rachunkowość, powielanie dokumentów, biura pośrednictwa pracy,
komputerowe zarządzanie plikami, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej i usługi informacyjne o działalności gospodarczej, usługi wspomagające dla przedsiębiorstw gospodarczych,
usługi marketingowe i reklamowe, usługi wsparcia w zakresie marketingu i reklamy, dostarczanie informacji handlowych, usługi w zakresie prowadzenia handlu, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów
między przedsiębiorstwami gospodarczymi, organizowanie i udostępnianie możliwości do nawiązania współpracy pomiędzy firmami
i partnerami biznesowymi oraz zarządzanie nimi, zarządzanie, prowadzenie i organizowanie spotkań biznesowych i imprez w celu nawiązywania kontaktów w celach handlu międzynarodowego, inwestycyjnych, finansowych i biznesowych, zarządzanie, organizowanie
i prowadzenie spotkań biznesowych związanych z kupowaniem
i sprzedażą produktów i usług, usługi w zakresie analiz dotyczących
działalności gospodarczej, analiza statystyk dotyczących działalności
gospodarczej, usługi public relations, analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, przygotowanie i sporządzanie raportów handlowych, udzielanie informacji i rekomendacji
związanych z handlem zagranicznym, usługi zarządzania w działalności gospodarczej związane z organizowaniem firm, rozwojem firm
i zarządzaniem nimi, udzielanie informacji, porad i rekomendacji
związanych z organizowaniem firm, rozwojem firm i zarządzaniem
nimi, identyfikowanie, poszukiwanie i generowanie szans biznesowych i możliwości na rzecz osób trzecich, gromadzenie izb handlowych, stowarzyszeń handlowych, agencji rozwoju regionalnego
i firm w celu analizowania nowych możliwości biznesowych, usługi
doradztwa biznesowego w celu pomocy i wsparcia relacji handlowych i inwestycji handlowych, administrowanie programów członkowskich, w ramach których świadczone są wszystkie wyżej wymie-
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nione usługi, usługi świadczone przez stowarzyszenia, mianowicie
popieranie i promowanie międzynarodowych kontaktów biznesowych, administrowanie planów członkowskich w dziedzinie handlu
międzynarodowego, organizacji i prowadzenia targów kulturalnych
i edukacyjnych, wystaw, pokazów, zjazdów, konferencji i warsztatów
w dziedzinie handlu międzynarodowego, tłumaczeń, tłumaczeń ustnych, edukacji, organizowania szkoleń, zajęć rozrywkowych, sportowych i kulturalnych, usług edukacyjnych i rozrywkowych, usług rozrywkowych i edukacyjnych, mianowicie udostępniania materiałów
tekstowych, wideo, audio i multimedialnych, usług rozrywkowych
i edukacyjnych, mianowicie udostępniania elektronicznych książek,
magazynów, gazet, czasopism, periodyków i innych publikacji, usług
rozrywkowych i edukacyjnych, mianowicie udostępniania informacji, baz danych, spisów i podcastów w dziedzinie rozrywki, wiadomości, wydarzeń bieżących, historii, sportu, gier, mediów, imprez i działalności kulturalnej, hobby, publikacji, usług rozrywkowych
i edukacyjnych, mianowicie występów na żywo, imprez sportowych,
imprez kulturalnych i wykładów, udostępniania publikacji elektronicznych (nie do pobrania), udostępniania elektronicznych publikacji
online, publikowania elektronicznych książek i czasopism online,
udostępniania publikacji ze światowej sieci komputerowej lub Internetu, które można przeglądać, komputerowych i wspomaganych
komputerowo usług edukacyjnych, instruktażowych i szkoleniowych, usług edukacyjnych wspomaganych komputerowo, usług instruktażowych wspomaganych komputerowo, usług szkoleniowych
wspomaganych komputerowo, usług edukacyjnych opartych
na komputerach, usług instruktażowych wspomaganych tabletem,
usług szkoleniowych wspomaganych tabletem, usług edukacyjnych
i szkoleniowych związanych z handlem i inwestowaniem, prowadzenia, zarządzania, organizowania i zapewniania kursów edukacyjnych,
kursów szkoleniowych, seminariów, warsztatów, wykładów, wystaw
i konferencji, prowadzenia, zarządzania, organizowania i zapewniania kursów edukacyjnych, kursów szkoleniowych, seminariów,
warsztatów, wykładów, wystaw i konferencji związanych z handlem,
inwestowaniem, ekonomią i systemami infrastruktury, prowadzenia,
zarządzania, organizowania i zapewniania kursów językowych, prowadzenia, zarządzania, organizowania i zapewniania kursów i warsztatów w celach kulturalnych, prowadzenia, zarządzania, organizowania i zapewniania kursów i warsztatów w celu promowania powiązań
kulturalnych pomiędzy krajami, usług nauki zdalnej, organizowania
edukacji online z komputerowych baz danych lub za pośrednictwem
Internetu lub ekstranetów, udostępniania materiałów edukacyjnych
i szkoleniowych nie do pobrania, publikowania książek, tekstów i innych druków, publikowania materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące
wszystkich uprzednio wymienionych, 36 doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo finansowe związane z handlem, doradztwo
finansowe dotyczące inwestycji, świadczenie usług doradztwa finansowego dla firm, świadczenie usług doradztwa finansowego dla firm
w celu zachęcania do handlu i inwestowania, sponsorowanie finansowe, doradztwo finansowe związane ze sponsorowaniem, finansowe administrowanie programami członkowskimi, w ramach których
świadczone są wszystkie wyżej wymienione usługi, usługi w zakresie
informacji, doradztwa i poradnictwa dotyczące uprzednio wymienionych, leasing wynajmu nieruchomości, agencje nieruchomości,
zarządzanie nieruchomością, administrowanie domami czynszowymi, wynajem nieruchomości, wynajmowanie pomieszczeń biurowych [nieruchomości], sprzedaż mieszkań, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego, wycena nieruchomości, agencje
pośrednictwa w handlu nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami, funduszami, finansami i inwestycjami, usługi w zakresie
udostępniania inwestycji związanych z handlem, 37 usługi budowlane, budowanie domów, nadzór budowlany, usługi instalacyjne, usługi konserwacyjne, usługi naprawcze, usługi w zakresie sprzątania,
usługi w zakresie remontowania i restaurowania, instalacja, naprawy
i konserwacja sprzętu i urządzeń biurowych, naprawy i konserwacja
biurowców, informacja, doradztwo i konsultacje w zakresie wyżej
wymienionych usług, 41 prowadzenie seminariów w dziedzinie handlu międzynarodowego, organizowanie i prowadzenie targów w celach kulturalnych i edukacyjnych, wystaw, pokazów, zjazdów, konferencji i warsztatów w dziedzinie handlu międzynarodowego,
tłumaczenia, usługi tłumaczeń ustnych, nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna, usługi szkoleniowe i rozrywkowe, usługi rozrywkowe i edukacyjne, mianowicie dostarczanie
tekstu, wideo, audio i materiałów multimedialnych, usługi rozrywko-
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we i edukacyjne, mianowicie dostarczanie książek elektronicznych,
magazynów, gazet, dzienników, periodyków i innych publikacji, usługi rozrywkowe i edukacyjne, mianowicie, dostarczanie informacji,
baz danych, katalogów i podcastów z zakresu rozrywki, wiadomości,
bieżących wydarzeń, historii, sportu, gier, mediów, wydarzeń kulturalnych i zajęć, hobby, publikacji, usługi rozrywkowe i edukacyjne,
mianowicie przedstawienia na żywo, wydarzenia sportowe, wydarzenia kulturalne i wykłady, udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), udostępnianie publikacji elektronicznych
[nie do pobrania], publikowanie on-line elektronicznych książek
i czasopism, udostępnianie z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą być przeglądane, oparte o komputer
i wspomagane komputerowo usługi w dziedzinie edukacji, nauczania i szkolenia, usługi edukacyjne wspomagane komputerowo, nauczanie wspomagane komputerowo, szkolenia wspomagane komputerowo, komputerowe usługi edukacyjne, usługi nauczania
wspomagane tabletem, usługi szkoleniowe wspomagane tabletem,
usługi edukacyjne i szkoleniowe związane z handlem i inwestowaniem, prowadzenie, zarządzanie, organizowanie i zapewnianie kursów edukacyjnych, kursów szkoleniowych, seminariów, warsztatów,
wykładów, wystaw i konferencji, prowadzenie, zarządzanie, organizowanie i zapewnianie kursów edukacyjnych, kursów szkoleniowych, seminariów, warsztatów, wykładów, wystaw i konferencji
związanych z handlem, inwestowaniem, ekonomią i systemami infrastruktury, prowadzenie, zarządzanie, organizowanie i zapewnianie
kursów językowych, prowadzenie, zarządzanie, organizowanie i zapewnianie kursów i warsztatów w celach kulturalnych, prowadzenie,
zarządzanie, organizowanie i zapewnianie kursów i warsztatów
w celu promowania powiązań kulturalnych pomiędzy krajami, kursy
korespondencyjne, organizowanie edukacji online z komputerowej
bazy danych lub za pośrednictwem Internetu lub ekstranetów, materiały edukacyjne i szkoleniowe nie do pobrania, publikowanie książek, materiałów drukowanych i tekstów, publikowanie materiałów
edukacyjnych i szkoleniowych, mentoring biznesowy, zarządzanie,
organizowanie i zapewnianie konferencji, seminariów, webinariów
i zarządzanie nimi, zarządzanie i organizowanie imprez towarzyskich
w postaci spotkań, konferencji i seminariów dotyczących handlu
międzynarodowego, inwestycji, finansów i biznesu i zarządzanie
nimi, organizowanie i prowadzenie konferencji wideo, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące wszystkich uprzednio
wymienionych.

(111) 317517
(220) 2018 08 09
(210) 489235
(151) 2019 01 21
(441) 2018 09 17
(732) STOWARZYSZENIE POLSKIEGO BRAFITTINGU,
Biała Podlaska, PL.
(540) SPB Stowarzyszenie Polskiego Brafittingu
(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 25 biustonosze, biustonosze samonośne, biustonosze bez ramiączek, biustonosze miękkie, nieusztywniane, opaski
na biust, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, ramiączka
do biustonoszy, bielizna, bielizna damska, bielizna osobista, bielizna
nocna, bielizna dla kobiet, ciążowa bielizna nocna, bielizna ciążowa,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz internetowa bielizny damskiej,
biustonoszy oraz akcesoriów do biustonoszy, 45 usługi brafittingu,
usługi dobierania biustonoszy.
(111) 317518
(220) 2018 08 10
(151) 2019 01 21
(441) 2018 09 17
(732) EURO-CART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) EURO-CART

(210) 489251
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(540)

Kolor znaku: biały, szary, czerwony
(531) 18.01.19, 26.01.01, 26.01.16, 26.04.02, 26.04.04, 26.04.22,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 12 wózki dziecięce, pokrowce wózków dziecięcych, pokrycia wózków dziecięcych, osłony do wózków dziecięcych, uprzęże
do wózków dziecięcych, samochodowe foteliki dziecięce, dziecięce
siedziska podwyższające do siedzeń pojazdów, 20 łóżka dziecięce,
krzesełka dla niemowląt, krzesełka do karmienia dla dzieci.
(111) 317519
(220) 2018 08 10
(210) 489256
(151) 2019 01 21
(441) 2018 09 17
(732) CARSMILE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) RATA WSZYSTKOMAJĄCA
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, pojazdy służące do poruszania się
po lądzie, samochody i ich części, amortyzatory zawieszenia w pojazdach, resory i sprężyny amortyzujące do samochodów, urządzenia
antypoślizgowe do opon pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, autoalarmy,
bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów, pasy
bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, bieżniki do pojazdów, błotniki, drążki skrętne do pojazdów, drzwi do pojazdów, foteliki bezpieczeństwa dla dzieci do pojazdów, furgonetki, hamulce do pojazdów,
klocki i szczęki hamulcowe do pojazdów, instalacje hydrauliczne
do pojazdów, karoserie samochodowe, kierownice pojazdów, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, kolce do opon, koła
pojazdów, kołpaki, korbowody do pojazdów lądowych, inne niż części silników, lusterka wsteczne, łańcuchy przeciwpoślizgowe, maski
silników samochodowych, maski do pojazdów, mechanizmy napędowe do pojazdów lądowych, obręcze kół pojazdów, opony do pojazdów, poduszki powietrzne do pojazdów, podwozia samochodów,
siedzenia do pojazdów, sygnalizatory jazdy wstecz do pojazdów,
zderzaki do pojazdów, przekładnie redukcyjne do pojazdów lądowych, przyczepy do pojazdów, nadwozia do samochodów, podwozia do samochodów, silniki do pojazdów lądowych, silniki elektryczne do pojazdów lądowych, skrzynie biegów do pojazdów lądowych,
samochody sportowe, sprzęgła do pojazdów lądowych, tapicerka
samochodowa, lusterka wsteczne, wycieraczki do szyb pojazdów,
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, usługi bankowe, pośrednictwo
finansowe, usługi elektronicznego transferu środków finansowych
i walut, rozliczanie transakcji finansowych za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi elektronicznych płatności w Internecie, bankowość internetowa, bankowość telefoniczna,
kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne,
leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, analiza finansowa, doradztwo finansowe,
świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi funduszy inwestycyjnych,
usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, wykonywanie
terminowych operacji finansowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
usługi dzierżawy majątku nieruchomego, usługi finansowe związane
z leasingiem, kupnem, sprzedażą pojazdów, 37 naprawa pojazdów,
bieżnikowanie opon, czyszczenie pojazdów, konserwacja pojazdów,
mycie samochodów, mycie pojazdów, obsługa pojazdów, obsługa
i naprawa samochodów, polerowanie pojazdów, informacja o naprawach, smarowanie pojazdów, wulkanizacja opon, usługi stacji obsługi samochodów (tankowanie i obsługa), zabezpieczanie przed korozją, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie
podróży, transport osób lub towarów (drogą powietrzną, lądową lub
wodną), organizacja transportu osób lub towarów (drogą powietrzną, lądową lub wodną), wynajem pojazdów w celu poruszania się
drogą powietrzną, lądową lub wodną, wynajem samochodów, rowerów, motocykli, kempingowych przyczep, ciężarówek, furgonów,
autobusów, przyczep turystycznych, wynajem pojazdów, organizacja wynajmu pojazdów w celu poruszania się drogą powietrzną, lądową lub wodną, wypożyczanie sprzętu i akcesoriów do pojazdów,
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rezerwacja pojazdów i transportu, usługi szoferskie, wynajem pojazdów z kierowcami, zarządzanie taborem jako logistyka transporu,
usługi frachtowe, usługi przewozowe, usługi kurierskie (wiadomości
lub towary), usługi holowania pojazdów, wynajem transportowych
pojazdów, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie
wszystkich, uprzednio wymienionych usług.

(111) 317520
(220) 2018 08 10
(210) 489306
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GSW Office
(510), (511) 6 profile metalowe, profile aluminiowe, listwy profilowane metalowe dla budownictwa, podkładki regulacyjne [dystansowe], prowadnice do drzwi przesuwnych z metalu, rolki, prowadnice
do okien przesuwnych, zaciski metalowe do mocowania tafli szklanych, zatrzaski metalowe, zatyczki metalowe, zatrzaski metalowe
do mocowania tafli szklanych, 19 szkło izolacyjne, szkło budowlane,
alabastrowe szkło, szkło bezodpryskowe, szkło emaliowane do celów
budowlanych, szkło okienne do użytku w budownictwie, szklane ściany, drzwi szklane, panele szklane, szklane witryny (okna), balustrady
szklane, elementy szklane do okien, bloki szklane do budownictwa,
elementy szklane do paneli budowlanych, płytki szklane do użytku
w budownictwie, budynki szklane przenośne, budowlane elementy
wykończeniowe ze szkła, szklane listwy, niemetalowe konstrukcje
szklarni, niemetalowe materiały na pokrycia dachowe, niemetalowe
słupy, niemetalowe obudowy kominków, okna witrażowe, okna żaluzjowe niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, platformy prefabrykowane, niemetalowe, podłogi niemetalowe, szklane płyty podłogowe, profile niemetalowe dla budownictwa, sufity
niemetalowe, profile pokładowe, nie z metalu, profile niemetalowe
dla budownictwa, ścianki działowe niemetalowe, ścianki szczelne
niemetalowe, szklarnie przenośne niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, 20 zatyczki niemetalowe
do mocowania tafli szklanych, 37 wstawianie szkła i wstawianie szyb,
instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, montaż i naprawa budowlanych tafli szklanych, konsultacje budowlane, montaż
drzwi i okien, uszczelnianie budynków.
(111) 317521
(220) 2018 06 20
(210) 487351
(151) 2019 01 14
(441) 2018 08 20
(732) MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz, PL.
(540) MOTOBUS
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 smarownice, czopy, miechy, żeliwne części do rur, łyżki,
błotniki, podajniki, bębny, gniazda, szpule jako części maszyn, cewki
jako części maszyn, czółenka jako części maszyn, wieszaki jako części maszyn, wahacze jako części silników, łożyska jako części maszyn,
osie jako części maszyn, zawory jako części maszyn, kolektory jako
części silników, dławnice jako części maszyn, pokrywy jako części
maszyn, chlapacze jako części maszyn, maźnice jako części maszyn,
szczotki jako części maszyn, wyłapywacze pyłu jako części maszyn,
krążki jako części do silników, popychacze jako części silników pojazdów, wahacze jako części silników pojazdów, złącza uszczelniające jako części silników, wielokliny kwadratowe jako części maszyn,
walce jako części maszyn, regulatory ciśnienia jako części maszyn,
uchwyty stałe jako części maszyn, uszczelnienia mechaniczne jako
części maszyn, zawory zamykające jako części maszyn, zawory klapowe jako części maszyn, łapacze cieczy jako części maszyn, magnetyczne pozycjonery jako części maszyn, filtry bębnowe, filtry olejowe, filtry paliwa, prasy filtracyjne, filtry do silników, filtry do maszyn,
filtry oleju jako części maszyn, filtry stanowiące części maszyn, filtry
będące częściami silników, filtry powietrza do silników, filtry oleju
do silników, 35 usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami
samochodowymi, administrowanie sprzedażą, usługi zarządzania
sprzedażą, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej,
administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi
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biurowe dotyczące przyjmowania zamówień sprzedaży, doradztwo
w zakresie wyceny zamówień sprzedaży, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż
towarów i usług, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży
hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży
detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej w zakresie części zamiennych do pociągów,
usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do tramwajów, autobusów
szynowych, wagonów i lokomotyw.

(111) 317522
(220) 2017 01 13
(210) 466260
(151) 2019 01 24
(441) 2018 09 17
(732) CARBOLINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) carboline POLSKA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 pasty ognioochronne, 2 materiały antykorozyjne, farby
ognioodporne, farby chroniące przed ogniem, farby ogniochronne,,
6 metalowe ognioochronne kratki wentylacyjne, 17 niemetalowe
materiały izolacyjne: opaski ogniochronne, kołnierze ogniochronne,
płyty ognioodporne i dźwiękoszczelne, pianki ogniochronne, pasty
izolacyjne, uszczelki ogniochronne, ogniochronne kratki wentylacyjne, łączniki do ścianek szklanych, uszczelnia dylatacji, 35 usługi
sprzedaży materiałów ognioochronnych, ognioodpornych, izolacyjnych, antykorozyjnych, usługi reklamowe materiałów ognioochronnych, ognioodpornych, izolacyjnych, antykorozyjnych.
(111) 317523
(220) 2018 09 10
(210) 490346
(151) 2019 03 07
(441) 2018 10 29
(732) DRESÓWKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Głuchołazy, PL.
(540) szyciokawiarnia
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, koszule z krótkimi
rękawami, koszulki z krótkim rękawem, 30 kawa, herbata, herbata
mrożona, kanapki, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kawy,
aromaty kawowe, cukier, ciasto [masa do pieczenia], ciasto na słodkie
wypieki, ciasto na wypieki, wyroby cukiernicze, 35 prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
usługi marketingowe, 40 krawiectwo, krojenie tkanin, obrębianie
tkanin, szycie odzieży na miarę, 43 kafeterie [bufety], usługi barowe,
usługi restauracyjne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem,
produktami i transportem.
(111) 317524
(220) 2018 09 25
(210) 490965
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) RYBICKI ADAM, Lublin, PL.
(540) JUST JUMP FITNESS
(510), (511) 41 prowadzenie zajęć fitness, usługi fitness klubów, usługi szkoleniowe i trenerskie w zakresie klubu fitness.
(111) 317525
(220) 2018 09 26
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) MARCOŃ DARIUSZ EUROHOME, Mielec, PL.
(540) EUROHOME
(540)

(531) 07.01.08, 07.01.12, 27.05.01

(210) 491018
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(510), (511) 36 agencje nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, inwestowanie w nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, planowanie finansów w zakresie
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, usługi
ubezpieczeniowe dotyczące nieruchomości, pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie nieruchomości, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą ziemi, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, administrowanie
domami czynszowymi, agencje kredytowe, agencje nieruchomości,
inwestycje kapitałowe, organizowanie wynajmu nieruchomości,
pobieranie czynszu, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, powiernictwo, transakcje finansowe,
usługi finansowania, wycena finansowa w branży ubezpieczeń, bankowości i nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania
[mieszkań], zarządzanie finansami.

(111) 317526
(220) 2018 09 26
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) MARCOŃ DARIUSZ EUROHOME, Mielec, PL.
(540) emotel
(540)

(210) 491019

(531) 12.01.03, 27.05.01
(510), (511) 43 motele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, usługi hoteli i moteli, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, usługi obiektów gościnnych, usługi w zakresie zakwaterowania, tymczasowe zakwaterowanie, rezerwacja
zakwaterowania, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, udostępnianie informacji na lemat zakwaterowania przez Internet, udzielanie informacji w zakresie hoteli, domy
opieki dla osób w podeszłym wieku, domy turystyczne, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
restauracje samoobsługowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego
zakwaterowania, wynajmowanie sal na zebrania .
(111) 317527
(220) 2018 01 12
(151) 2018 07 11
(441) 2018 02 19
(732) GRYGIEŃĆ KAMIL, Łomianki Dolne, PL.
(540) SaleSystem
(540)
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hoa chuoi, gotowe desery, w tym wietnamski deser banh trung thu,
wietnamski deser banh flan, wietnamski deser tao pho, wientamski
deser thach den, wietnamski deser banh troi, wietnamski deser banh
chay, wietnamski deser banh khao mon, wietnamski deser thach rau
cau, wietnamski deser ruou nep, wietnamski deser o mai, 30 dania
gotowe w tym sajgonki, wietnamskie danie gotowe goi cuon, wietnamskie danie gotowe mi xao, wietnamskie danie gotowe doi tiet,
wietnamskie danie gotowe tiet canh, wietnamskie danie gotowe cha
la lot, wietnamskie danie gotowe ca tim kho to, wietnamskie danie
gotowe bun thit nuong, wietnamskie danie gotowe banh bao, wietnamskie danie gotowe banh chung, wietnamskie danie gotowe banh
mi, wietnamskie danie gotowe com rang, wietnamskie danie gotowe
dau phu sot ca chua, wietnamskie danie gotowe thi kho tau, wietnamskie danie gotowe trung vit lon, wietnamskie danie gotowe doi
tiet, wytrawne przekąski, w tym wietnamska wytrawna przekąska
banh tet, wietnamska wytrawna przekąska pho cuon, wietnamska
wytrawna przekąska bahn cuon, wietnamska wytrawna przekąska
chao, wietnamska wytrawna przekąska banh ran, wietnamska wytrawna przekąska banh bot loc, wietnamska wytrawna przekąska
banh te, wietnamska wytrawna przekąska banh beo, wietnamska
wytrawna przekąska banh duc, wietnamska wytrawna przekąska
banh mi, wietnamska wytrawna przekąska banh xeo, wietnamska
wytrawna przekąska goi cuon, wietnamska wytrawna przekąska
banh gio, wietnamska wytrawna przekąska nem chua, wietnamska
wytrawna przekąska quay, kawa, w tym wietnamska kawa ca phe sua
da, wietnamska kawa ca phe trung, herbata, 32 napoje orzeźwiające,
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, w tym wietnamski napój
owocowy sinh to, napoje półmrożone, lemoniada, w tym wietnamska lemoniada chanh muoi, 41 szkolenia w zakresie kuchni wietnamskiej, 43 restauracje, usługi barowe, bary, usługi kateringowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.

(111) 317529
(220) 2018 05 04
(151) 2019 03 27
(441) 2018 09 17
(732) ROTOMO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Walendów, PL.
(540) VIETMAMA
(540)

(210) 485609

(210) 481071

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży w zakresie fiskalnych
urządzeń rejestrujących, komputerów, sprzętu komputerowego,
oprogramowania komputerowego i elektronicznych urządzeń wyposażenia sklepów i biur, 37 usługi instalowania i serwisowania
fiskalnych urządzeń rejestrujących, komputerów, sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i elektronicznych urządzeń wyposażenia sklepów i biur, 42 usługi doradztwa w zakresie
fiskalnych urządzeń rejestrujących, komputerów, sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego i elektronicznych urządzeń wyposażenia sklepów i biur.
(111) 317528
(220) 2018 05 04
(210) 485608
(151) 2019 03 26
(441) 2018 09 17
(732) ROTOMO 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Walendów, PL.
(540) Vietmama
(510), (511) 29 zupy, w tym wietnamska zupa pho, wietnamska zupa
bun bo hue, wietnamska zupa bun tra ha noi, wietnamska zupa bun
bo nam bo, wietnamska zupa bun mang vit, wietnamska zupa hu
tieu, wietnamska zupa bun rieu, wietnamska zupa bun oc, wietnamska zupa canh chua, wietnamska zupa sup yen sao, napoje mleczne,
desery owocowe, w tym wietnamski deser owocowy che, wietnamski deser owocowy banh chuoi, wietnamski deser owocowy nom

(531) 27.05.01, 26.11.02, 02.03.04, 02.03.11, 08.07.01
(510), (511) 29 zupy, w tym wietnamska zupa pho, wietnamska zupa
bun bo hue, wietnamska zupa bun tra ha noi, wietnamska zupa bun
bo nam bo, wietnamska zupa bun mang vit, wietnamska zupa hu
tieu, wietnamska zupa bun rieu, wietnamska zupa bun oc, wietnamska zupa canh chua, wietnamska zupa sup yen sao, napoje mleczne,
desery owocowe, w tym wietnamski deser owocowy che, wietnamski deser owocowy banh chuoi, wietnamski deser owocowy nom
hoa chuoi, gotowe desery, w tym wietnamski deser banh trung thu,
wietnamski deser banh flan, wietnamski deser tao pho, wientamski
deser thach den, wietnamski deser banh troi, wietnamski deser banh
chay, wietnamski deser banh khao mon, wietnamski deser thach rau
cau, wietnamski deser ruou nep, wietnamski deser o mai, 30 dania
gotowe w tym sajgonki, wietnamskie danie gotowe goi cuon, wietnamskie danie gotowe mi xao, wietnamskie danie gotowe doi tiet,
wietnamskie danie gotowe tiet canh, wietnamskie danie gotowe cha
la lot, wietnamskie danie gotowe ca tim kho to, wietnamskie danie
gotowe bun thit nuong, wietnamskie danie gotowe banh bao, wietnamskie danie gotowe banh chung, wietnamskie danie gotowe banh
mi, wietnamskie danie gotowe com rang, wietnamskie danie gotowe
dau phu sot ca chua, wietnamskie danie gotowe thi kho tau, wietnamskie danie gotowe trung vit lon, wietnamskie danie gotowe doi
tiet, wytrawne przekąski, w tym wietnamska wytrawna przekąska
banh tet, wietnamska wytrawna przekąska pho cuon, wietnamska
wytrawna przekąska bahn cuon, wietnamska wytrawna przekąska
chao, wietnamska wytrawna przekąska banh ran, wietnamska wy-
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trawna przekąska banh bot loc, wietnamska wytrawna przekąska
banh te, wietnamska wytrawna przekąska banh beo, wietnamska
wytrawna przekąska banh duc, wietnamska wytrawna przekąska
banh mi, wietnamska wytrawna przekąska banh xeo, wietnamska
wytrawna przekąska goi cuon, wietnamska wytrawna przekąska
banh gio, wietnamska wytrawna przekąska nem chua, wietnamska
wytrawna przekąska quay, kawa, w tym wietnamska kawa ca phe sua
da, wietnamska kawa ca phe trung, herbata, 32 napoje orzeźwiające,
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe, w tym wietnamski napój
owocowy sinh to, napoje półmrożone, lemoniada, w tym wietnamska lemoniada chanh muoi, 41 szkolenia w zakresie kuchni wietnamskiej, 43 restauracje, usługi barowe, bary, usługi kateringowe,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem.
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(732) MASTALERZ-SZCZEPANEK MONIKA MARIA, Kochanówka, PL.
(540) POLKA MASTALERZ 1974
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy, biały, złoty
(531) 02.03.04, 24.07.11, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 29 ajvar [pasta z papryki, bakłażanów i czosnku], alginiany do celów kulinarnych, aloes spożywczy, anchois, nieżywe, bekon,
białka jajek, białko do celów kulinarnych, bita śmietana, bulgogi (koreańskie danie z wołowiny), preparaty do produkcji bulionu, cebula
konserwowana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane, czipsy o niskiej zawartości tłuszczu, czosnek konserwowy, daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna, dżem imbirowy, dżemy, ekstrakty alg do celów spożywczych, ekstrakty mięsne, enzymy mlekowe do celów
spożywczych, escamoles [jadalne larwy mrówek, przygotowane],
falafel, fasolka konserwowa, filety rybne, flaki, frankfurterki, galaretki,
galaretki owocowe, galarety mięsne, galbi [danie z grillowanego mięsa], groszek konserwowy, grzyby konserwowane, guacamole [pasta
z awokado], homary, nieżywe, hot dogi w cieście kukurydzianym,
hummus [pasta z ciecierzycy], ikra rybia przetworzona, jadalne
gniazda ptaków, jadalne owady, nieżywe, jagody, konserwowane,
jaja, jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku, jogurt, kapusta kwaszona,
karczochy konserwowe, kaszanka, kawior, kefir [napój mleczny], kiełbaski do hotdogów, kiełbaski w cieście, kiszone warzywa [kimchi],
klej rybi spożywczy, klipfisz [solony i suszony dorsz], koktajle jajeczne
bezalkoholowe, koktajle mleczne, kompot żurawinowy, kompozycje
owoców przetworzonych, koncentraty rosołowe, konserwowane
ryby, konserwowane warzywa, konserwy rybne, korniszony, kotlety
sojowe, kotlety z tofu, krążki z cebuli, krem na bazie masła, krewetki
[nieżywe], krewetki różowe [nieżywe], krokiety, kukurydza cukrowa,
przetworzona, kumys [napój mleczny], kwaśna śmietana, langusty,
nieżywe, lecytyna do celów kulinarnych, liofilizowane mięso, liofilizowane warzywa, łosoś, nieżywy, łój spożywczy, małże (mięczaki) nieżywe, małże [nieżywe], margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokosowe [olej kokosowy], miąższ
owoców, mięso i wędliny, mięso konserwowane, mięso liofilizowane,
mięso solone, migdały mielone, mleczne produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko kokosowe do celów kulinarnych,
mleko migdałowe, mleko migdałowe do celów kulinarnych, mleko
owsiane, mleko ryżowe, mleko ryżowe do celów kulinarnych, mleko
sfermentowane, mleko skondensowane, mleko sojowe, mleko
w proszku, mleko z orzeszków ziemnych, mleko z orzeszków ziemnych do celów kulinarnych, mrożone owoce, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego, napoje na bazie
mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orzechowego, nasiona
słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzone, nieżywe małże,
olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych], olej kostny, jadalny,
olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy jadalny, olej rzepakowy
jadalny, olej słonecznikowy do celów spożywczych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha palmowego do żywności,
olej z siemienia lnianego do celów kulinarnych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki konserwowane, orzechy
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aromatyzowane, orzechy kandyzowane, orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy ziemne przetworzone, osłonki
kiełbas, naturalne lub sztuczne, ostrygi, nieżywe, owoce gotowane,
owoce konserwowane, owoce konserwowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta z bakłażana, pasta z cukinii, pasta
z oberżyny, pasta z owoców tłoczonych, pasty do kromek zawierające tłuszcz, pasty na bazie orzechów, pasztet z wątróbki, pektyna
do celów kulinarnych, pierożki na bazie ziemniaków, pikle, placki
ziemniaczane, płatki ziemniaczane, poczwarki jedwabnika do spożycia przez ludzi, podpuszczka, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi,
produkty serowarskie, przecier jabłkowy, przecier pomidorowy,
przeciery rybne, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców,
przetwory do zup jarzynowych, pyłki kwiatowe jako żywność, raki,
nieżywe, riażenka [prażone zsiadłe mleko], rodzynki, ryby, ryby solone, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sardynki, nieżywe, serwatka,
skorupiaki, nieżywe, skórki owocowe, smalec, smażone placuszki
twarogowe, soczewica konserwowana, soja konserwowana spożywcza, sok cytrynowy do celów kulinarnych, sok pomidorowy do gotowania, soki roślinne do gotowania, spożywczy olej kokosowy, spożywczy olej kukurydziany, spożywczy olej sezamowy, strzykwy
nieżywe, substytuty mleka, surowce do produkcji tłuszczy jadalnych,
szpik kostny zwierzęcy jadalny, szynka, śledzie, nieżywe, śmietana
[produkty mleczarskie], śmietana na bazie warzyw, tahini [pasta
z ziarna sezamowego], tłuszcze jadalne, tofu, trufle konserwowane,
tuńczyk, nieżywy, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba, wieprzowina, wiórki
kokosowe, wodorosty konserwowe, wywar, bulion, yakitori, yuba
[skórka z tofu], zsiadłe mleko, zupy, składniki do sporządzania zup,
żelatyna, żółtka jajek, żywność przygotowywana z ryb, 30 anyż, anyż
gwiaździsty, preparaty aromatyczne do żywności, aromaty do ciast,
inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne
niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze),
batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], preparaty
usztywniające do bitej śmietany, bloki lodu, budyń ryżowy, bułeczki
słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa, cheeseburgery, chipsy
[produkty zbożowe], chleb, chleb bezdrożdżowy, chow-chow [przyprawa], chutney [ostry, gęsty sos], ciasto [masa do pieczenia], ciasto
na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, cukier, cukier
palmowy, cukierki miętowe, curry [przyprawa], cykoria [substytut
kawy], cynamon [przyprawa], czekolada, czekolada pitna, czosnek
mielony [przyprawa], dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki glutenowe
do celów kulinarnych, dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki
eteryczne, drożdże, dulce de leche [kajmak], enzymy do ciast, esencje do artykułów żywnościowych, inne niż esencje eteryczne i olejki
eteryczne, gałka muszkatołowa, gimbap [koreańskie danie z ryżu],
glazury do szynki, glukoza do celów kulinarnych, gluten jako artykuł
spożywczy, gofry, gotowe potrawy na bazie makaronu, goździki
[przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki, guma do żucia, guma
do żucia odświeżająca oddech, herbata, herbata mrożona, herbatniki
petit-beurre, imbir [przyprawa], jadalny papier ryżowy, jęczmień
gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, kanapki z parówką [hot dog],
kapary, karmelki [cukierki], kasza bulgur, kasza kukurydziana, kasza
manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nienaturalna, kawa niepalona,
keczup, kiełki pszeniczne do celów spożywczych dla ludzi, kostki
lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukurydza palona, kukurydza
prażona [popcorn], kurkuma, kuskus [kasza], kwiaty i liście jako substytuty herbaty, liofilizowane dania, których głównym składnikiem
jest makaron, liofilizowane dania, których głównym składnikiem jest
ryż, lody, lomper [podpłomyk na bazie ziemniaków], lód naturalny
lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną czerwoną fasolą, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [polewa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, makaron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, marcepan, marynaty, mąka,
mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów spożywczych, mąka
jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzechowa, mąka pszenna,
mąka z tapioki, mąka ziemniaczana, mieszanki ciasta do okonomiyaki [japońskich wytrawnych naleśników ], mięsne sosy, mięso zapiekane w cieście, mięta do wyrobów cukierniczych, miętówki odświeżające oddech, miód, mleczko pszczele, muesli, musy czekoladowe,
musy deserowe, musztarda, naleśniki, napary, inne niż do celów leczniczych, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem,
napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
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kawy, napoje na bazie rumianku, nielecznicze napoje na bazie herbaty, ocet, ocet piwny, okonomiyaki [japońskie wytrawne naleśniki],
onigiri [kulki ryżowe], orzechy w czekoladzie, owies łuskany, owocowe (galaretki-) [słodycze], pałeczki lukrecjowe [wyroby cukiernicze],
papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinarnych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przyprawy], pasty czekoladowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady,
pastylki [wyroby cukiernicze], pastyła [wyroby cukiernicze], pasztet
w cieście (pâté en croûte), pesto [sos], piccalilli [marynowane warzywa w pikantnym sosie musztardowym], pielmieni [pierogi z nadzieniem mięsnym], pieprz, piernik, pierożki na bazie mąki, pierożki ravioli, pizza, placki, placki z kimchi [kimchijeon], płatki kukurydziane,
pomadki [cukierki], potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, pralinki, preparaty do zmiękczania mięsa do użytku
domowego, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty spożywcze na bazie owsa, produkty wiążące do kiełbas, propolis, proszek
do pieczenia, proszki do sporządzania lodów, przekąski na bazie
ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przyprawy, przyprawy
korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki [ciasteczka],
puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie makaronu), mączka z roślin strączkowych, ryż, ryż błyskawiczny, sago, sajgonki, senbei
[ciastka ryżowe], siemię lniane do celów kulinarnych [przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skrobia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spożywczych, soba [japoński makaron z gryki], soda oczyszczona [wodorowęglan sodu
do pieczenia], mąka sojowa, sorbety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sos sojowy, sos żurawinowy [przyprawa], sosy [przyprawy], sosy
do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sałatkowe,
sól do konserwowania żywności, sól kuchenna, sól selerowa, spaghetti, suchary, sushi, syrop z agawy [słodzik naturalny], syropy i melasa, szafran [przyprawa], środki wiążące do lodów spożywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], tapioka, tarty
(z owocami), tortille, udon [makaron japoński], wafle ryżowe, wanilia
[aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki [pierogi z nadzieniem], woda morska do gotowania, wodorowinian potasowy
do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze
do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na bazie
migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów spożywczych, zboża, zefir [wyroby cukiernicze], ziarna sezamu
[przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy], 31 algarobilla [pasza dla zwierząt], algi, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, aloes [roślina],
artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, bagassa z trzciny cukrowej
[w stanie surowym], burak, cebula świeża [warzywa], cebulki kwiatowe, chleb świętojański, surowy, chmiel, choinki, cukinie świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek, świeży, darń naturalna, drewno
nieobrobione, drożdże jako pasza dla zwierząt, preparaty zwiększające niesienie się drobiu, drób [żywy], drzewa [rośliny], fasola, świeża,
groch świeży, grzybnia do rozmnażania, grzyby świeże, homary
żywe, ikra rybia, jadalne owady, żywe, jadalne siemię lniane, nieprzetworzone, jagody jałowca, jagody, świeże owoce, jaja do wylęgania,
zapłodnione, jajeczka jedwabników, jedwabniki, jęczmień, kabaczki,
świeże, karczochy, świeże, karmy i pasze dla zwierząt, karpie koi,
żywe, kasze dla drobiu, kasztany jadalne świeże, kiełki pszenicy jako
pasza dla zwierząt, kompozycje świeżych owoców, kopra, kora surowa, korek jako surowiec, korzenie cykorii, korzenie do spożycia przez
zwierzęta, krzewy, krzewy róż, kukurydza, kwiaty, kwiaty suszone
do dekoracji, langusty [żywe], łosoś, żywy, łupiny orzechów kokosowych, makuchy, makuchy rzepaku dla bydła, makuchy z kukurydzy
dla bydła, małże żywe, mączka dla zwierząt, mączka lniana [pasza],
mączka lniana jako pasza dla zwierząt, mączka rybna na pasze dla
zwierząt, mączka z orzechów arachidowych dla zwierząt, mąka
z ryżu [pasza], menażeria [dzikie, egzotyczne, żywe zwierzęta do celów wystawowych lub naukowych], mesz dla tuczonych zwierząt hodowlanych, migdały [owoce], napoje dla zwierząt domowych, nasienie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona komosa
ryżowa, nieprzetworzone kolby kukurydzy [łuskane lub niełuskane],
odpady z gorzelni [pasza dla zwierząt], ogórki świeże, oliwki świeże,
orzechy, orzechy kokosowe, orzechy koli, orzechy laskowe, makuchy
z orzeszków arachidowych dla zwierząt, orzeszki arachidowe świeże,
osad gorzelniany [pozostałości w czasie produkcji wina], ostrygi
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żywe, ości mątwy dla ptactwa, otręby [pokarm dla zwierząt], otręby
zbożowe, owies, owoce cytrusowe świeże, owoce świeże, palmy, palmy [liście palmowe], papier pokryty piaskiem [ściółka] dla zwierząt
domowych, papryki [rośliny], pasza dla zwierząt tucznych, piasek
aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, pnie drzew, pokarm
dla ptaków, pokarm dla zwierząt domowych, pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, produkty do tuczenia zwierząt, produkty uboczne
z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, przynęty dla
wędkarstwa [żywe], pszenica, pyłek [materiał surowy], rabarbar świeży, raki żywe, rośliny, rośliny suszone do dekoracji, ryby żywe, ryż nieprzetworzony, sadzonki, sałata świeża, sardele, żywe, sardynki, żywe,
sezam jadalny, nieprzetworzony, siano, siemię lniane jako pasza dla
zwierząt, skorupiaki [żywe], słoma [pasza], słoma na ściółkę, słomiana
mierzwa [do przykrycia humusu], słód dla piwowarstwa i gorzelni,
soczewica świeża [warzywa], sól dla bydła, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt, strzykwy żywe, suchary dla psów, surowe drewno, szpinak świeży, szyszki chmielowe, szyszki sosnowe, ściółka dla
zwierząt, śledzie, żywe, świeże ziemniaki, trufle świeże, trzcina cukrowa, tuńczyk, żywy, wapno do pasz, warzywa świeże, wieńce z kwiatów naturalnych, winogrona świeże, winorośle, wióry drewniane
do wyrobu miazgi drzewnej, wodorosty, nieprzetworzone, do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, wysłodziny, wytłoki z owoców, zarodki
[botanika], zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], ziarno
do żywienia zwierząt, ziarno kakaowe w stanie surowym, zioła ogrodowe świeże, zwierzęta hodowlane do reprodukcji, zwierzęta żywe,
32 aperitify bezalkoholowe, barley wine [piwo], bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka piwna, brzeczka słodowa, wyciąg z chmielu
do wytwarzania piwa, cydr bezalkoholowy, drinki na bazie piwa,
esencje do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], lemoniada, preparaty do sporządzania likieru, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku kawy,
napoje energetyzujące, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izotoniczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi,
inne niż substytuty mleka, napoje odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków
owocowych, owocowe nektary, bezalkoholowe, pastylki do napojów
gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok pomidorowy jako napój, preparaty do produkcji napojów, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli,
soki, soki warzywne [napoje], sorbety [napoje], syrop do lemoniady,
syropy do napojów, moszcz winogronowy niesfermentowany, woda
[napoje], woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej,
woda litowa, woda mineralna [napoje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol ryżowy, alkohole wysokoprocentowe
[napoje], ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [likier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy), brandy, curaçao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe inne
niż na bazie piwa, gruszecznik [wino], kirsz [alkohol na bazie wiśni],
koktajle, likiery, likier miętowy, miód pitny, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cukrowej], piquette [wino z wytłoczyn
winogronowych], rum, sake, alkohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka.
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(540)

(531) 03.07.23, 27.05.01
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe.
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(111) 317532
(220) 2018 08 09
(210) 489226
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) STABLA-MACIEJAK EWA YAKONA, Rybnik, PL.
(540) YLA
(510), (511) 3 mydła i żele, preparaty do kąpieli, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, preparaty do włosów, chusteczki
jednorazowe nasączone mieszankami oczyszczającymi do twarzy,
chusteczki nasączone olejkami eterycznymi, do użytku kosmetycznego, chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu,
chusteczki nawilżane do celów higienicznych i kosmetycznych,
emulsje do mycia ciała nie zawierające mydła, kosmetyki do pielęgnacji urody, kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki funkcjonalne, oczyszczające maseczki do twarzy, olejki do ciała i twarzy,
olejki do kąpieli i pod prysznic [nielecznicze], olejki do masażu ciała,
olejki do masażu 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 kąpieli, żele do ciała, żele do rąk, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy nielecznicze, krem bazowy, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy perfumowane, kremy złuszczające, kremy oczyszczające,
kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy samoopalające, kremy kosmetyczne, kremy BB, kremy korygujące, kremy nawilżające, mleczka
nawilżające, mleczka kosmetyczne, nielecznicze mleczka, mleczka
do demakijażu, mleczka do ciała, mleczka do pielęgnacji skóry,
mleczka oczyszczające do pielęgnacji skóry, mleczka do opalania.
(111) 317533
(220) 2018 08 09
(210) 489227
(151) 2019 01 21
(441) 2018 09 17
(732) ŁASKAWSKI BOGDAN POSBET PROJEKTOWANIE
I WYKONAWSTWO BUDOWLANE, Zalesie, PL.
(540) POSBET
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, szary, czarny
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.09, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 19 podłogi betonowe, podłogi niemetalowe, beton,
beton zbrojony, beton ogniotrwały, beton syntetyczny, sklepienia
betonowe, pokrycia betonowe, bloczki betonowe, betonowe przewody, belki betonowe, ściany betonowe, panele betonowe, płyty
betonowe, betonowe elementy brukowe, kostki brukowe betonowe, kamienie brukowe betonowe, betonowe materiały budowlane,
beton do odlewania, betonowe elementy budowlane, formy niemetalowe do betonu, mieszanka do łatania betonu wykonana z zasad
smołowych, beton samopoziomujący do użytku w budownictwie,
piasek do użytku w przygotowywaniu betonu, budowlane elementy z betonu, wymieszany beton wylewany na miejscu, 37 nakładanie wylewki posadzkowej, szlifowanie podłóg, piaskowanie podłóg,
budowa podłóg, czyszczenie powierzchni podłóg, układanie płytek
podłogowych, montaż podłóg drewnianych, usługi w zakresie powlekania podłóg, przygotowanie powierzchni podłóg do położenia
podkładów i pokryć, usługi konserwacji podłóg, układanie podłóg
warstwowych, montaż podłóg podniesionych, konserwacja podłóg
drewnianych, naprawa podłóg laminowanych, konserwacja podłóg
laminowanych, udzielanie informacji związanych z usługami polerowania podłóg, usługi naprawcze w zakresie pokryć podłóg, naprawa
lub konserwacja maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, nakładanie antypoślizgowych podłogowych warstw uszczelniających, udzielanie informacji związanych z naprawą lub konserwacją
maszyn o napędzie silnikowym do czyszczenia podłóg, polerowanie
podłóg, wypożyczanie maszyn do czyszczenia podłóg, udzielanie
informacji związanych z wynajmem maszyn do czyszczenia podłóg,
betonowanie, powlekanie betonu, polerowanie betonu, sprężanie
betonu, wyrównywanie betonu, renowacja betonu, uszczelnianie
betonu, naprawy betonu, kruszenie betonu, pompowanie betonu,
usługi poziomowania betonu, usługi spulchniania betonu, naprawy
elementów betonowych, instalacja betonowych systemów formujących, montaż deskowania do betonowania, montaż szalunku do betonowania, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez
formowanie betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej
poprzez kładzenie betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu, wynajem maszyn do pompowa-
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nia betonu, wynajem sprzętu do betonowania, wynajem betoniarek,
naprawa i uszczelnianie betonu żywicą.

(111) 317534
(220) 2018 08 22
(210) 489654
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) KLUSKA RAFAŁ, Kraków, PL.
(540) evston
(510), (511) 9 stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, panele
słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej, baterie elektryczne,
baterie elektryczne do pojazdów, elektryczne urządzenia kontrolno-sterujące, gniazdka, wtyczki i inne kontakty, złącza do przewodów
elektrycznych.
(111) 317535
(220) 2018 08 22
(210) 489655
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 01
(732) Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd., Dongguan City, CN.
(540) Haylou
(510), (511) 9 słuchawki [zakładane na głowę], radia [odbiorniki radiowe], obudowy głośników, wagi łazienkowe, wagi analizujące
masę ciała, kijki do robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne),
urządzenia do komunikacji wewnętrznej, pliki muzyczne do pobierania, publikacje elektroniczne, do pobrania.
(111) 317536
(220) 2018 08 24
(210) 489692
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) CUKIERNIA SOWA SPÓŁKA JAWNA, Bydgoszcz, PL.
(540) Sowa
(510), (511) 43 usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, rezerwacja
zakwaterowania tymczasowego, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego za pośrednictwem Internetu, wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, udostępnianie apartamentów
hotelowych, winiarnie.
(111) 317537
(220) 2018 08 27
(210) 489709
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VET-AGRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) fiprex duo
(510), (511) 3 kosmetyki dla zwierząt, 5 preparaty weterynaryjne,
biocydy.
(111) 317538
(220) 2018 08 27
(210) 489741
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) AKCINE BENDROVE „KREKENAVOS AGROFIRMA”,
Mantviloniu, LT.
(540) WILEŃSKIE SMAKI
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, czerwony, zielony
(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24,
26.01.02, 26.01.04, 26.01.16, 26.01.18, 08.05.02, 26.07.21
(510), (511) 29 mięso, drób i dziczyzna, ekstrakty mięsne, galarety
mięsne, produkty mięsne, mięso i wyroby z mięsa konserwowane,
mrożone, suszone, wędzone, solone, gotowane, kiełbasy, cienkie
kiełbasy, wątroba, pasztet z wątróbki, szynka, bulion, koncentraty
bulionu, zupy, koncentraty zup, preparaty do sporządzania zup, łój
spożywczy, kaszanka.
(111) 317539
(220) 2018 05 22
(210) 486186
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 24
(732) TRZCIONKA PIOTR, Toruń, PL.
(540) PTDom Piotr Trzcionka
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami.
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(441) 2018 08 06
(732) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SO BIC
(540)
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(210) 486283

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, soda kaustyczna, bezwodna, amoniakalna, kalcynowana, wodorotlenek sodu do celów przemysłowych,
węglan sodu, 30 soda oczyszczona, wodorowęglan sodu do celów
spożywczych (soda oczyszczona), 35 zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie
specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, promocja sprzedaży towarów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów
takich jak: produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie,
leśnictwie, ogrodnictwie, soda kaustyczna, bezwodna, amoniakalna,
kalcynowana, wodorotlenek sodu do celów przemysłowych, węglan
sodu, soda oczyszczona, wodorowęglan sodu do celów spożywczych (soda oczyszczona) pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności:
z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej, usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie.
(111) 317541
(220) 2018 05 27
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 20
(732) TOPTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) AT
(540)

(210) 486417

(540) FGB FIGURKOWE GRY BITEWNE
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 02.01.23, 02.01.02, 02.07.20, 21.01.25, 23.01.05, 23.03.03,
26.01.14, 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 28 gry, gry planszowe, gry karciane, 35 zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych, organizowanie usług wynikających z umów z osobami trzecimi [handel], promocja sprzedaży, usługi zarządzania sprzedażą, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące
farb, 41 usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klubowe
[rozrywka].
(111) 317543
(220) 2018 05 28
(210) 486462
(151) 2019 01 24
(441) 2018 10 01
(732) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) r.Burn
(510), (511) 17 akrylowe żywice, ciepłochronne (materiały), dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtracyjne (materiały),
folie metalowe izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków,
izolacyjne (materiały), materiały ciepłochronne, mineralna wełna
(izolator), ognioodporne materiały izolacyjne, piankowe podpórki,
szklana (wata) do izolacji, szklane (włókno) do izolacji, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, tkaniny izolacyjne.
(111) 317544
(220) 2018 05 28
(210) 486475
(151) 2018 10 23
(441) 2018 07 09
(732) AT ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) one
(540)

(531) 27.05.01, 24.01.05
(510), (511) 22 materiały na obicia (z wyjątkiem gum lub tworzyw
sztucznych), materiały tapicerskie, w tym materiały wodoodporne
i impregnowane, 24 materiały włókiennicze, tkaniny, w tym tkaniny
obiciowe, okładziny do mebli z materiałów tekstylnych, mianowicie
pokrowce oraz narzuty do mebli, tkaniny ognioodporne, tkaniny
trudnopalne, materiały tapicerskie, materiały i tkaniny wodoodporne, obrusy, serwety, materiały na pościel, pościel, ręczniki, pokrowce, śpiwory, materiały i tkaniny impregnowane, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz import i eksport: materiałów i tkanin na obicia,
materiałów i tkanin tapicerskich, w tym materiałów wodoodpornych
i impregnowanych, materiałów i tkanin włókienniczych, okładzin
do mebli z materiałów tekstylnych, pokrowców oraz narzut do mebli, materiałów i tkanin ognioodpornych, materiałów i tkanin trudnopalnych, obrusów, serwet, materiałów na pościel, pościeli, ręczników,
pokrowców i śpiworów, 41 usługi szkoleniowe, edukacyjne, organizacja seminariów, konferencji, szkolenia branżowe, zwłaszcza dotyczące materiałów i tkanin na obicia, materiałów i tkanin tapicerskich
i włókienniczych.
(111) 317542
(220) 2018 05 28
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) NEW URSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(210) 486433

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 18.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 alby, antypoślizgowe akcesoria do obuwia, apaszki
[chustki], bandany na szyję, berety, bielizna osobista, bielizna wchłaniająca pot, biustonosze, boa na szyję, body [bielizna], bokserki, botki, bryczesy, buty narciarskie, buty sportowe, buty sznurowane, buty
za kostkę, cholewki do obuwia, chustki [apaszki], cylindry [kapelusze], czapki [nakrycia głowy], czepki kąpielowe, czepki pod prysznic,
czubki do butów, daszki [nakrycia głowy], daszki do czapek, długie
luźne stroje, dzianina [odzież], espadryle, etole [futra], fartuchy
[odzież], fulary [ozdobne krawaty], futra [odzież], gabardyna [odzież],
garnitury, getry [ochraniacze] zakładane na buty, gorsety, gorsety
[bielizna damska], gorsy koszul, halki [bielizna], halki, półhalki, kalosze [wkładane na obuwie], kamizelki, kamizelki dla rybaków, kapelusze papierowe [odzież], kaptury [odzież], karczki koszul, kąpielówki,
kieszenie do odzieży, kimona, kimona do karate, kimona japońskie,
kołnierzyki przypinane, kombinezony, kombinezony [odzież], kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, korki do butów piłkarskich,
kostiumy kąpielowe, koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki
z krótkim rękawem, krawaty, krótkie haleczki na ramiączkach, kurtki,
kurtki [odzież], kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem,
kwefy, podwiki, legginsy, liberie, majtki, majtki damskie, majtki dziecięce [odzież], manipularze [liturgia], mankiety, mantyle, maski
na oczy do spania, mitry [nakrycia głowy], mufki [odzież], mundury,
mycki, piuski, nakrycia głowy, napiętki do obuwia, narzutki na ramiona, nauszniki [odzież], obuwie, obuwie gimnastyczne, obuwie piłkarskie, obuwie plażowe, obuwie wykonane z drewna, ocieplacze,
odzież, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla rowerzy-
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stów, odzież gimnastyczna, odzież gotowa, odzież papierowa, odzież
z imitacji skóry, odzież ze skóry, ogrzewacze stóp, nieelektryczne,
okrycia wierzchnie [odzież], okucia metalowe do obuwia, opaski
na głowę, ornaty, palta, pantofle domowe, pantofle kąpielowe, paski
[odzież], pasy do obuwia łączące podeszwę z cholewką [obuwie pasowe], pasy do przechowywania pieniędzy [odzież], pasy elastyczne
wyszczuplające [bielizna], pelerynki, peleryny fryzjerskie, pelisy, pięty do pończoch, pikowane kurtki [odzież], piżamy, płaszcze kąpielowe, podeszwy butów, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe, podszewki gotowe [część garderoby], podwiązki, podwiązki
do skarpetek, poncza, pończochy, pończochy wchłaniające pot, poszetki, potniki, pulowery, rajstopy, rękawice narciarskie, rękawiczki,
rękawiczki z jednym palcem, sandały, sandały kąpielowe, sari, sarongi, skarpetki, skarpetki wchłaniające pot, spódnice, spódnico-spodenki, stroje do judo, stroje na maskaradę, stroje plażowe, stroje
przeciwdeszczowe, sukienka na szelkach do noszenia na bluzkę, swetry, szale, szaliki, szarfy [do ubrania], szkielety kapeluszy, szlafroki,
śliniaki niepapierowe, śliniaki, z rękawami, nie z papieru, taśmy
do spodni pod stopy, togi, trykoty, trykoty [ubrania], turbany, walonki
[buty filcowe], woalki, welony [odzież], wyprawki dziecięce [odzież],
wyroby pończosznicze, 28 akcesoria nadmuchiwane do basenów,
amunicja do broni paintballowej [artykuły sportowe], artykuły gimnastyczne, automaty do gier hazardowych, automaty do gier na monety, automaty do gier wideo, automaty do gry, balony, bandy stołów bilardowych, bańki mydlane [zabawki], baseny kąpielowe
[zabawki], bąki [zabawki], bloki startowe [artykuły sportowe], bobsleje, bodyboard, broń do szermierki, broń harpunowa [artykuły sportowe], broń paintballowa [artykuły sportowe], broń zabawkowa, butelki do karmienia lalek, buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami,
choinki z materiałów syntetycznych, ciastolina, czujniki brania [sprzęt
wędkarski], deski do paddleboardingu, deski do pływania, deski surfingowe, deskorolki, dętki do piłek do gry, domki dla lalek, drony (zabawki), dyski latające, dyski sportowe, dzwonki na choinkę, dżojstiki
do gier wideo, ekrany maskujące [artykuły sportowe], ekspandery
[ćwiczenia], figurki do zabawy, folie ochronne przystosowane
do ekranów gier przenośnych, gra w domino, gra w kulki, gry planszowe, gry polegające na budowaniu, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi, gry towarzyskie, gry z obręczami, grzechotki, gwizdki [wabiki] myśliwskie, haczyki wędkarskie, hantle, hulajnogi
[zabawki], huśtawki, igły do pompek do pompowania piłek do gier,
kalafonia używana przez sportowców, kalejdoskopy, kapiszony
do pistoletów [zabawki], kapiszony wybuchowe [zabawki], kapoki
do pływania, karty do bingo, karty do gry, karuzele do wesołych miasteczek, kije do gier, kije do snookera, kije golfowe, kije hokejowe,
klocki do zabawy [konstrukcyjne], koła do ruletki, kołowrotki wędkarskie, konfetti, konie na biegunach [zabawki], kontrolery do konsoli gier, końcówki do kijów bilardowych, kosmetyki zabawkowe
[nie do stosowania], kości do gry, krawędzie nart, kreda do kijów bilardowych, kręgle, kubki na kości do gry, kule bilardowe, lalki, latawce, lotki [gry], lotnie, łóżka dla lalek, łuki do strzelania, łyżworolki,
łyżwy, madżong, marionetki, maski szermiercze, maski teatralne, maski zabawkowe, maszty do desek windsurfingowych, maszyny
do ćwiczeń sprawnościowych, maszyny do rzucania piłek, maszyny
i urządzenia do kręgli, matrioszki [rosyjskie drewniane lalki umieszczone jedna w drugiej], maty z zabawkami dla niemowląt, misie pluszowe, modele będące zabawkami, modele pojazdów w zmniejszonej skali, naciągi do rakiet, nagolenniki [artykuły sportowe],
nakolanniki [artykuły sportowe], narty, narty skiboardowe, ochraniacze [części strojów sportowych], ochraniacze na łokcie [artykuły
sportowe], ozdoby choinkowe [z wyjątkiem artykułów oświetleniowych i słodyczy], pachinko [japońska gra automatowa], pałeczki mażoretkowe, papierowe czapeczki na przyjęcia, paralotnie, pasy
do pływania, pasy do podnoszenia ciężarów [artykuły sportowe],
pierścienie do rzucania [gry], piłki do gier, piłki do gier i zabaw, piniaty, plansze do gry w warcaby, plastelina do zabawy, pluszowe zabawki z przymocowanym kocykiem, płetwy do pływania, pneumatyczne
pistolety [zabawki], podbieraki dla wędkarzy, pojazdy zdalnie sterowane do zabawy, pokrycie ślizgów nart, pompki specjalnie przystosowane do pompowania piłek do gier, proce [artykuły sportowe],
przenośne gry i zabawki posiadające funkcje telekomunikacyjne,
przybory do łucznictwa, przyrządy do naprawy darni na polu golfowym [akcesoria golfowe], przyrządy do wyrzucania rzutek strzelniczych, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych, rakiety śnieżne,
rękawice baseballowe, rękawice bokserskie, rękawice dla pałkarzy
[akcesoria do gier], rękawice do gier, rękawice do szermierki, rękawi-
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ce golfowe, roboty zabawkowe, rolki do stacjonarnych rowerów treningowych, rowery trójkołowe dla dzieci [zabawki], rzut podkową
[gry], rzutki strzelnicze [tarcze], rzutki, strzałki [gra], samochody
do zabawy, sanki [artykuły sportowe], siatki do sportów, siatki na motyle, siatki tenisowe, skóra focza [pokrycia na narty], smycze do desek
surfingowych, spławiki wędkarskie, sprzęt do gier wideo, sprzęt wędkarski, stacjonarne rowery treningowe, sterowniki do zabawek, stojaki do choinek, stoły bilardowe, stoły bilardowe uruchamiane monetami lub żetonami, stoły do piłkarzyków, stoły do tenisa stołowego,
strzelające zabawki bożonarodzeniowe w kształcie cukierków, suspensoria dla sportowców, szachownice, szachy, szpule do latawców,
sztuczne przynęty wędkarskie, śmieszne gadżety do zabawy, śmieszne gadżety na imprezy, śnieg sztuczny na choinki, śnieżne kule, tarcze elektroniczne, tarcze strzelnicze, torby na kije golfowe, na kółkach lub bez, torby na narty i deski surfingowe, torby na sprzęt
do krykieta, trampoliny, trampoliny [artykuły sportowe], trapezy
[uprząż] do desek windsurfingowych, tryktrak [gra], tuby strzelające
na imprezy, tyczki do uprawiania skoku o tyczce, ubranka dla lalek,
uchwyty na świeczki choinkowe, układanki [puzzle], uprząż wspinaczkowa, urządzenia do gier, urządzenia do sztuczek magicznych,
urządzenia do wyrzucania piłek tenisowych, urządzenia do zaznaczania punktów w bilardzie, urządzenia pływackie do pływania,
urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], wabiki do myślistwa lub rybołówstwa, warcaby, wąskie kajaki do surfski, wędki,
wiązania do nart, więcierze [pułapki na ryby], wiszące karuzele dla
dzieci [mobile], worki treningowe, wózki na torby golfowe, wrotki,
wskaźniki brania [sprzęt wędkarski], wstążki do gimnastyki artystycznej, zabawki, zabawki dla zwierząt domowych, zabawki wypchane,
zapachowe przynęty do łowiectwa i wędkarstwa, zdrapki do gier loteryjnych, zestawy modeli w zmniejszonej skali do składania [zabawki], zjeżdżalnie [przedmioty do zabawy], żetony do gier hazardowych, żyłki wędkarskie, żyroskopy i stabilizatory lotu do modeli
samolotów w pomniejszonej skali.

(111) 317545
(220) 2018 05 30
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) MIŚKOWIEC IRENEUSZ ARTUR VELOPROFIT,
Jastrzębie-Zdrój, PL.
(540) OTOROWER.com
(540)

(210) 486573

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 18.01.01, 18.01.05, 09.01.25, 10.03.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi handlowe online w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Internetu, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, organizowanie i przeprowadzanie aukcji za pośrednictwem Internetu, organizowanie aukcji
internetowych, marketing internetowy, usługi sprzedaży: rowerów,
akcesoriów rowerowych oraz części rowerowych.
(111) 317546
(220) 2018 05 24
(151) 2019 01 30
(441) 2018 08 06
(732) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SO BIC TEC
(540)

(210) 486284

Kolor znaku: granatowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.02.07
(510), (511) 1 wodorowęglan do celów chemicznych, produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, produkty chemiczne stosowane do użytku w przemyśle skórzanym, wodorotlenek sodu do celów przemysłowych, węglan sodu,
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3 soda kaustyczna, wybielająca, soda krystaliczna do czyszczenia,
35 zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, promocja sprzedaży towarów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: wodorowęglan
do celów chemicznych, produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, produkty chemiczne stosowane do użytku w przemyśle skórzanym, wodorotlenek sodu do celów przemysłowych, węglan sodu, soda kaustyczna, wybielająca,
soda krystaliczna do czyszczenia pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem
usługi elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią
sklepową, na stronie internetowej, usługi pośrednictwa w powyższym zakresie.

(111) 317547
(220) 2018 05 24
(151) 2019 01 30
(441) 2018 08 06
(732) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SO BIC FOOD
(540)

(210) 486285

(111) 317548
(220) 2018 05 24
(151) 2019 01 30
(441) 2018 08 06
(732) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SO BIC FEED
(540)

promocja sprzedaży towarów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich
towarów takich jak: produkty chemiczne stosowane w przemyśle,
rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, wodorowęglan sodu do celów spożywczych (soda oczyszczona), soda kaustyczna, bezwodna,
amoniakalna, kalcynowana, węglan sodu pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary,
w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio
poza siecią sklepową, na stronie internetowej, usługi pośrednictwa
w powyższym zakresie.

(111) 317549
(220) 2018 05 25
(210) 486374
(151) 2019 01 31
(441) 2018 08 13
(732) OSHEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) I możesz tak bez końca
(510), (511) 32 wody mineralne i gazowane, wody stołowe, napoje
izotoniczne, napoje izotoniczne w proszku, napoje bezalkoholowe,
napoje energetyzujące, preparaty do produkcji napojów, esencje
do produkcji napojów, napoje i soki owocowe, soki warzywne, syropy do napojów, owocowe nektary.
(111) 317550
(220) 2018 05 27
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 03
(732) TOPTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Toptextil AKADEMIA
(540)

Kolor znaku: granatowy, zielony
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 soda oczyszczona spożywcza, wodorowęglan sodu
do celów spożywczych (soda oczyszczona), 35 zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, promocja sprzedaży towarów, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów takich jak: soda oczyszczona spożywcza, wodorowęglan sodu do celów spożywczych (soda oczyszczona) pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się z opisem oraz
kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów,
w sklepie, za pośrednictwem usługi elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej,
usługi pośrednictwa w powyższym zakresie.
(210) 486286

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, wodorowęglan sodu do celów spożywczych (soda oczyszczona), soda kaustyczna, bezwodna, amoniakalna, kalcynowana, węglan sodu, 35 zarządzanie w działalności
handlowej, administrowanie działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego,
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(210) 486416

(531) 27.05.01
(510), (511) 22 materiały na obicia (z wyjątkiem gum lub tworzyw
sztucznych), materiały tapicerskie, w tym materiały wodoodporne
i impregnowane, 24 materiały włókiennicze, tkaniny, w tym tkaniny
obiciowe, okładziny do mebli z materiałów tekstylnych, mianowicie
pokrowce oraz narzuty do mebli, tkaniny ognioodporne, tkaniny
trudnopalne, materiały tapicerskie, materiały i tkaniny wodoodporne, obrusy, serwety, materiały na pościel, pościel, ręczniki, pokrowce, śpiwory, materiały i tkaniny impregnowane, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz import i eksport: materiałów i tkanin na obicia,
materiałów i tkanin tapicerskich, w tym materiałów wodoodpornych
i impregnowanych, materiałów i tkanin włókienniczych, okładzin
do mebli z materiałów tekstylnych, pokrowców oraz narzut do mebli, materiałów i tkanin ognioodpornych, materiałów i tkanin trudnopalnych, obrusów, serwet, materiałów na pościel, pościeli, ręczników,
pokrowców i śpiworów, 41 usługi szkoleniowe, edukacyjne, organizacja seminariów, konferencji, szkolenia branżowe, zwłaszcza dotyczące materiałów i tkanin na obicia, materiałów i tkanin tapicerskich
i włókienniczych.
(111) 317551
(220) 2018 06 04
(151) 2019 01 15
(441) 2018 08 13
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) mElements
(540)

(210) 486675

Kolor znaku: czerwony, czarny, pomarańczowy, ciemnoczerwony,
niebieski, zielony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.08, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie do integracji systemów zewnętrznych z systemami bankowymi, oprogramowanie wspierające sprzedaż i zakup on-line, oprogramowanie
do kontrolowanego dostępu partnerów zewnętrznych do danych
bankowych, urządzenia i oprogramowanie do akceptacji płatności
on-line, urządzenia i oprogramowanie do integracji przez platformę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży ratalnej, 36 usługi
świadczone w sprawach finansowych i monetarnych, usługi akcep-
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tacji płatności on-line, usługi transakcji finansowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi, usługi transakcji finansowych pomiędzy
podmiotami gospodarczymi i klientami indywidualnymi, 42 projektowanie oprogramowania i sprzętu komputerowego, doradztwo
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, projektowanie stron
internetowych, automatyzacja oprogramowania wspierającego proces handlu elektronicznego, usługi projektowania i programowania
w zakresie cyfrowego handlu (e-commerce), doradztwo i zarządzanie systemami informatycznymi w zakresie: integracji systemów
zewnętrznych z systemami bankowymi, sprzedaży i zakupu on-line,
kontrolowanego dostępu partnerów zewnętrznych do danych bankowych, akceptacji płatności on-line oraz integracji przez platformę sprzedaży internetowej procesu sprzedaży ratalnej, doradztwo
i usługi tworzenia interfejsów programowania aplikacji (APl).

(111) 317552
(220) 2018 06 04
(210) 486697
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 17
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) TIOCOLIS
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 317553
(220) 2018 06 04
(210) 486757
(151) 2019 01 22
(441) 2018 08 06
(732) CUDZICH MIROSŁAW, SMOLEŃ SŁAWOSZ SYMPTOM 2
SPÓŁKA CYWILNA, Nowy Targ, PL.
(540) SympTom APLIKUJEMY DOBRĄ REKLAMĘ
(540)

Kolor znaku: zielony, pomarańczowy, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie
reklam, publikowanie tekstów reklamowych, wynajem bilbordów
(tablic reklamowych), projektowanie materiałów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych.
(111) 317554
(220) 2018 06 05
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) ME INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Złotów, PL.
(540) AURA PARK
(540)

(210) 486760

Kolor znaku: pomarańczowy, zielony
(531) 05.01.03, 05.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 materiały drukowane, publikacje reklamowe, katalogi, prospekty, gazetki reklamowe, katalogi prezentujące produkty,
materiały do opakowywania, torby papierowe, torby z tworzyw
sztucznych, 35 zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie w działalności handlowej, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia handlu i działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie centrum handlowo-usługowo-rozrywkowym, administrowanie
działalnością gospodarczą w zakresie sklepów detalicznych, zgromadzenie na rzecz osób trzecich towarów pozwalające na ich swobodne
oglądanie i kupowanie w sklepie wielobranżowym, takich jak: produkty spożywcze, napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, odzież
i akcesoria, obuwie, nakrycia głowy, artykuły tekstylne, artykuły pościelowe, dywany, farmaceutyki, kosmetyki, artykuły higieniczne,
środki czystości, gry i zabawki, książki, artykuły papierowe, artykuły
szkolne, rośliny, zwierzęta, karma dla zwierząt, artykuły dla zwierząt,
sprzęt elektryczny i elektroniczny, oświetlenie, sprzęt komputerowy,
nośniki danych, sprzęt RTV, AGD, przybory kuchenne, pojazdy, wyro-
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by jubilerskie, wyroby gospodarstwa domowego, chemikalia, narzędzia, meble, szkło, artykuły sportowe, części samochodowe, artykuły
motoryzacyjne, wyroby budowlane, wykładziny, panele, chemia budowlana, płytki ceramiczne, towary przemysłowe, artykuły i sprzęt
ogrodniczy, artykuły do majsterkowania, artykuły podróżne, walizki,
gazety, organizacja i zarządzanie kwestami i akcjami charytatywnymi, organizacja i zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów (przedsięwzięć) budowlanych polegających na budowie
i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych do wynajmowania, użyczenia, sprzedaży, zarządzanie biznesowe dla sklepów, biznesowe zarządzanie dotyczące
nieruchomości, marketing, organizacja i przeprowadzanie promocji
sprzedaży jak i doradztwo w tym zakresie, promocja obrotu nieruchomościami, rozpowszechnianie informacji handlowej, informacja
handlowa i doradztwo w zakresie działalności gospodarczej, promocja sprzedaży, dekoracja wystaw sklepowych, organizowanie pokazów mody, dystrybucja materiałów reklamowych i promocyjnych,
rozpowszechnianie próbek towarów, doradztwo w zakresie planów
promocyjnych oraz akcji reklamowych, reklama, reklama billboardowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna, reklama za pośrednictwem środków elektronicznych, rozprowadzanie ulotek reklamowych, usługi reklamy i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich
w sieciach komputerowych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, wynajmowanie dystrybutorów automatycznych, organizacja
pokazów towarów i usług, organizacja targów i wystaw w celach
handlowych, zarządzanie halami targowymi i targowiskami, usługi
sprzedaży detalicznej następujących towarów: produkty spożywcze,
napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe, odzież i akcesoria, obuwie, nakrycia głowy, artykuły tekstylne, artykuły pościelowe, dywany, farmaceutyki, kosmetyki, artykuły higieniczne, środki czystości,
gry i zabawki, książki, artykuły papierowe, artykuły szkolne, rośliny,
zwierzęta, karma dla zwierząt, artykuły dla zwierząt, sprzęt elektryczny i elektroniczny, oświetlenie, sprzęt komputerowy, nośniki danych,
sprzęt RTV, AGD, przybory kuchenne, pojazdy, wyroby jubilerskie,
wyroby gospodarstwa domowego, chemikalia, narzędzia, meble,
szkło, artykuły sportowe, części samochodowe, artykuły motoryzacyjne, wyroby budowlane, wykładziny, panele, chemia budowlana,
płytki ceramiczne, towary przemysłowe, artykuły i sprzęt ogrodniczy, artykuły do majsterkowania, artykuły podróżne, walizki, gazety,
36 usługi w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami w tym kompleksami handlowymi, lokalami, powierzchniami
użytkowymi, organizowanie zbiórek funduszy na cele dobroczynne,
organizowanie zbiórek na inne cele niż dobroczynne, wynajmowanie nieruchomości do celów handlowych, wynajmowanie powierzchni biurowych, użytkowych oraz pomieszczeń mieszkalnych,
usługi wyceny powierzchni w centrum handlowo-usługowo-rozrywkowych, wynajem powierzchni dla osób trzecich wynajmujących
w celach prywatnych lub handlowych, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, prowadzenie kwest, zarządzanie nieruchomościami,
prowadzenie i administracja osiedla mieszkaniowego, usługi finansowe, usługi finansowe w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i przygotowaniu kompleksów handlowych,
obiektów niemieszkalnych i mieszkalnych do wynajmowania, użyczenia, sprzedaży, pośrednictwo w sprawach kupna i sprzedaży nieruchomości, pośrednictwo w sprawach najmu budynków, lokali i powierzchni mieszkalnych, handlowych, użytkowych, dzierżawa, najem
oraz wszelkie usługi finansowe w zakresie wynajmu majątku nieruchomego, zbieranie czynszu, pośrednictwo w sprawach majątku nieruchomego (sprzedaż i zakup nieruchomości), zarządzanie organizacją i codzienną działalnością biur i nieruchomości, usługi w zakresie
sprzedaży i zakupu nieruchomości, zarządzanie i administracja nieruchomościami w celach handlowych dla osób trzecich, pośrednictwo kredytowe, 37 usługi budowlane, naprawy urządzeń i instalacji
stosowanych w budynkach komercyjnych, biurach i magazynach
w zakresie urządzeń i instalacji do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, do uzdatniania powietrza, do chłodzenia, zamrażania, suszenia, oczyszczania i uzdatniania wody, do zmiękczania wody, do zaopatrywania w wodę i sanitacji, łazienkowych,
sanitarnych, kanalizacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych,
grzewczych, do gotowania, oświetleniowych, elektrycznych, elektronicznych, elektrycznych i elektronicznych do wideomonitoringu, pod
instalację sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych,
audiowizualnych i w zakresie technologii informacyjnej, alarmowych,
zabezpieczających, sygnalizacyjnych, ochronnych, ostrzegawczych,
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zbrojeniowych, elektrycznego okablowania, przeciwpożarowych,
do transportu linowego, instalowanie i naprawa wind i dźwigów, usługi instalacyjne dotyczące urządzeń i instalacji stosowanych w budynkach komercyjnych, biurach i magazynach w zakresie urządzeń i instalacji do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, do uzdatniania powietrza, do chłodzenia, zamrażania,
suszenia, oczyszczania i uzdatniania wody, do zmiękczania wody,
do zaopatrywania w wodę i sanitacji, łazienkowych, sanitarnych, kanalizacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych,
do gotowania, oświetleniowych, elektrycznych, elektronicznych,
elektrycznych i elektronicznych do wideomonitoringu, pod instalację sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, audiowizualnych i w zakresie technologii informacyjnej, alarmowych, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, ochronnych, ostrzegawczych,
zbrojeniowych, elektrycznego okablowania, przeciwpożarowych,
do transportu linowego, instalowanie i naprawa wind i dźwigów, informacja budowlana, budowa stoisk targowych i sklepów, informacja o naprawach w zakresie urządzeń i instalacji stosowanych w budynkach komercyjnych, biurach i magazynach, renowacja punktów
sprzedaży detalicznej, montaż urządzeń i instalacji do ogrzewania,
wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, do uzdatniania powietrza, do chłodzenia, zamrażania, suszenia, oczyszczania i uzdatniania wody, do zmiękczania wody, do zaopatrywania w wodę i sanitacji,
łazienkowych, sanitarnych, kanalizacyjnych, wodno-kanalizacyjnych,
gazowych, grzewczych, do gotowania, oświetleniowych, elektrycznych, elektronicznych, elektrycznych i elektronicznych do wideomonitoringu, pod instalację sprzętu komputerowego i urządzeń telekomunikacyjnych, audiowizualnych i w zakresie technologii informacyjnej,
alarmowych, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, ochronnych,
ostrzegawczych, zbrojeniowych, elektrycznego okablowania, przeciwpożarowych, do transportu linowego, w zakresie wind i dźwigów,
informacja o naprawach w zakresie urządzeń i instalacji stosowanych
w budynkach komercyjnych, 39 wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, powierzchni i obiektów magazynowych, administrowanie miejscami parkingowymi, dostarczanie zgodnie z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrum, pakowanie
i przepakowywanie, usługi transportowe, doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług, informacja o wyżej wymienionych usługach, 41 usługi w zakresie rozrywki, sportu i rekreacji, edukacja
[kształcenie], usługi w zakresie oświaty [nauczanie], rozrywka, zajęcia
kulturalne i sportowe, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, usługi dziecięcych placów zabaw, usługi rozrywkowe dla dzieci,
organizowanie i prowadzenie kongresów, rozrywka muzyczna, usługi prezentacji nagród rozrywkowych, usługi klubów (rozrywka lub
edukacja), organizowanie i obsługa loterii, konkursów, organizowanie zawodów (edukacja lub rozrywka), obsługa sal kinowych, salonów gier, centra rozrywki, wypożyczalnia filmów, salony fitness, pokazy mody, usługi w zakresie szkoleń, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów
w celach kulturalnych, przygotowanie wydarzeń kulturalnych, imprezy kulturalne, 42 architektura, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie budowlane, miernictwo, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, doradztwo w zakresie wyżej wymienionych
usług, informacja o wyżej wymienionych usługach, 43 usługi gastronomiczne, restauracje, kawiarnie, bary, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, doradztwo w zakresie wyżej wymienionych usług, informacja o wyżej wymienionych usługach, 44 usługi optyczne,
usługi kosmetyczne, salony fryzjerskie, salony piękności, usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi, doradztwo w zakresie wyżej
wymienionych usług, informacja o wyżej wymienionych usługach.

(111) 317555
(220) 2018 06 06
(210) 486779
(151) 2019 01 22
(441) 2018 08 06
(732) COTE AZUR PARFUM DANIEL SPÓŁKA JAWNA, Zabrze, PL.
(540) 2moro
(540)

(531) 06.01.04, 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 25 artykuły odzieżowe takie, jak: szale, szaliki, chusty, chustki i bandany na szyję, szarfy, szelki, pasy, paski, rękawiczki,
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opaski, nakrycia głowy, w tym kapelusze, chusty i bandany na głowę,
czapki, czapki z daszkiem i osłony przed słońcem (daszki).

(111) 317556
(220) 2018 06 11
(210) 486976
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) BC KULINARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) BODY CHIEF
(510), (511) 25 odzież, nakrycia głowy, 43 usługi gastronomiczne,
usługi kateringowe, usługi gastronomiczne polegające na regularnym dostarczaniu klientom gotowych dietetycznych potraw o ustalonej wcześniej ilości kalorii.
(111) 317557
(220) 2018 06 11
(210) 486984
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) WĘGROCKI KAROL FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA A&A,
Rzeszów, PL.
(540) A&A
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 37 budowa i rozbudowa stacji bazowych wieżowych
i dachowych telefonii komórkowej, specjalistyczne usługi budowlane, montaż konstrukcji stalowych, 42 usługi projektowania budynków, usługi projektowania instalacji sanitarnych i elektrycznych,
usługi polegające na projektowaniu wzornictwa przemysłowego, usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz i dekorowania
wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i pomiary
geologiczne, pomiary geodezyjne, pomiary inwentaryzacyjne budowlane, usługi doradztwa w zakresie ochrony środowiska, usługi
opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną
środowiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego, projektowanie hoteli, projektowanie architektoniczne, projektowanie
budynków, projektowanie domów, projektowanie urbanistyczne,
przygotowywanie projektu architektonicznego, usługi projektowania architektonicznego, zarządzanie projektami architektonicznymi,
opracowywanie projektów budowlanych, projektowanie budynków przemysłowych, usługi projektowania dotyczące architektury,
usługi w zakresie projektowania domów, planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych, planowanie i projektowanie obiektów
sportowych, projektowanie architektoniczne w zakresie planowania
miasta, doradztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego,
doradztwo w zakresie projektowania konstrukcyjnego, usługi architektoniczne w zakresie projektowania centrów handlowych, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, usługi
architektoniczne w zakresie projektowania budynków, planowanie
i projektowanie pomieszczeń do sprzedaży detalicznej, projektowanie wież antenowych dla nowych obiektów, przeglądy konstrukcji
stalowych, ekspertyzy konstrukcji stalowych.
(111) 317558
(220) 2018 06 13
(151) 2019 01 23
(441) 2018 08 20
(732) CZYŻYK MICKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540) CMW
(540)

(210) 487038

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 36 doradztwo podatkowe (nie dotyczy prowadzenia
rachunków), 45 obsługa prawna podmiotów gospodarczych, usługi
prawne, sporządzanie opinii, ekspertyz i analiz prawnych, zastępstwo przed sądami i urzędami, mediacje, usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
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(111) 317559
(220) 2018 06 13
(151) 2019 01 23
(441) 2018 08 20
(732) CZYŻYK MICKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Szczecin, PL.
(540) CMW LEGAL
(540)

(210) 487052

Kolor znaku: brązowy, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 doradztwo podatkowe (nie dotyczy prowadzenia
rachunków), 45 obsługa prawna podmiotów gospodarczych, usługi
prawne, sporządzanie opinii, ekspertyz i analiz prawnych, zastępstwo przed sądami i urzędami, mediacje, usługi prawne związane
z negocjacją kontraktów dla osób trzecich, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych.
(111) 317560
(220) 2018 06 13
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 01
(732) PAWLAK ANDRZEJ, Katowice, PL.
(540) Give more
(540)

(210) 487071

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 torebki papierowe i z tworzyw sztucznych ozdobne
lub tylko papierowe ozdobne, papier do pakowania prezentów, kartki okolicznościowe.
(111) 317561
(220) 2018 06 14
(210) 487097
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 13
(732) KROTGAZ ROZLEWNIA GAZU PŁYNNEGO SPÓŁKA JAWNA
HANNA LINKIEWICZ, M.D. KAWAŁEK, Krotoszyn, PL.
(540) KROTGAZ
(510), (511) 4 gaz płynny, 39 usługi w zakresie dystrybucji gazów
płynnych.
(111) 317562
(220) 2018 06 14
(210) 487100
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 13
(732) UTRACKI WOJCIECH P.W. MOTOLEGEND, Tarnowskie Góry, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.01.02, 29.01.12
(510), (511) 18 plecaki, podróżne torby na ubranie, sakwy, sakwy
motocyklowe, sakwy rowerowe, torby, torby turystyczne, zestawy
podróżne [wyroby skórzane], 25 bielizna wchłaniająca pot, bielizna
ocieplająca, buty za kostkę, kurtki [odzież], kombinezony [odzież],
ocieplacze, odzież dla kierowców samochodowych, odzież dla motocyklistów, odzież gotowa, odzież przeciwdeszczowa, odzież z imitacji skóry, odzież ze skóry, rękawiczki, trykoty, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej, wysyłkowej, internetowej artykułów takich jak:
bielizna wchłaniająca pot, bielizna ocieplająca, buty za kostkę, kurtki [odzież], kombinezony [odzież], ocieplacze, odzież dla kierowców
samochodowych, odzież dla motocyklistów, odzież gotowa, odzież
przeciwdeszczowa, odzież sportowa, trykoty odzież z imitacji skóry,
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odzież ze skóry, rękawiczki, trykoty, galanteria odzieżowa, dodatki odzieżowe, ozdoby, odzież specjalistyczna, odzieży sportowa,
plecaki, torby specjalistyczne, torby motocyklowe, podróżne torby
na ubranie, sakwy, sakwy motocyklowe, sakwy rowerowe, torby, torby turystyczne, zestawy podróżne [wyroby skórzane].

(111) 317563
(220) 2018 06 14
(210) 487124
(151) 2019 01 21
(441) 2018 09 17
(732) TEMZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) ZOŁZA
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoróżowy
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 kubki do napojów, 25 odzież, koszulki, bluzy, skarpetki.
(111) 317564
(220) 2018 06 15
(210) 487136
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 13
(732) ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE UNIA SPÓŁDZIELNIA PRACY,
Warszawa, PL.
(540) Unituss Junior
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 317565
(220) 2018 06 15
(210) 487166
(151) 2019 01 21
(441) 2018 09 17
(732) ŻELICHOWSKI MACIEJ, WOŁOSZ SYLWESTER P.P.H.U. SLY
SPÓŁKA CYWILNA, Łódź, PL.
(540) SLY
(510), (511) 25 odzież dziecięca.
(111) 317566
(220) 2018 06 18
(210) 487210
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 13
(732) SPECJALISTYKA CZECHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) SPECJALISTYKA CZECHÓW Sp. z o.o.
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 317567
(220) 2018 06 18
(210) 487219
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 13
(732) SPÓŁDZIELNIA PRACY HUTA SZKŁA SŁAWA, Kielce, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 26.04.03, 26.11.12, 29.01.04
(510), (511) 4 świece, parafina, 11 lampiony na świece, 21 wyroby
szklane: słoje i słoiki do różnych artykułów spożywczych, słoje i słoiki
do parafiny, znicze nagrobne.
(111) 317568
(151) 2019 01 04

(220) 2018 06 18
(441) 2018 08 13

(210) 487220
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(732) SPÓŁDZIELNIA PRACY HUTA SZKŁA SŁAWA, Kielce, PL.
(540) SŁAWA
(510), (511) 4 świece, parafina, 11 lampiony na świece, 21 wyroby
szklane: słoje i słoiki do różnych artykułów spożywczych, słoje i słoiki
do parafiny, znicze nagrobne.
(111) 317569
(220) 2018 06 19
(210) 487251
(151) 2019 01 21
(441) 2018 08 20
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) FENIRAMIX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 317570
(220) 2018 06 19
(210) 487252
(151) 2019 01 21
(441) 2018 08 20
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) PRIMARUTIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 317571
(220) 2018 06 19
(210) 487253
(151) 2019 01 21
(441) 2018 08 20
(732) BIOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) TAMIVIR
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych.
(111) 317572
(220) 2018 06 19
(210) 487259
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 13
(732) HIT TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SPEDYCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wolsztyn, PL.
(540) HiT TRANSPORT SPEDYCJA HUBERT SZAWARYŃSKI TOMASZ
ZIELIŃSKI
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, czerwony, biały, szary
(531) 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 39 logistyka transportu, organizacja transportu drogą
lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu, organizowanie transportu drogą lądową, morską i powietrzną, przewożenie
i dostarczanie towarów, transport drogowy, transport i dostawy
towarów, transport lądowy, transport samochodowy, usługi doradcze związane z transportem drogowym, usługi doradcze związane
z transportem, usługi konsultacyjne związane z transportem, usługi transportu drogowego, usługi transportowe, usługi w zakresie
transportu drogowego, usługi w zakresie transportu samochodami
ciężarowymi, wynajmowanie transportu drogowego, dystrybucja
[transport] towarów drogą lądową, odbiór, transport i dostawa towarów, organizacja dostarczania towarów, organizowanie transportu
ładunków, organizowanie transportu towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz towarów, przewożenie, spedycja towarów, transport towarów, transport pojazdami do ciężkich ładunków,
transport samochodami ciężarowymi, usługi agencji spedycyjnej,
usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu towarów,
usługi informacyjne związane z transportem towarów, usługi przeładunkowe, usługi przewozowe towarów, usługi spedycyjne, usługi
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transportu drogowego ładunków, usługi transportu niebezpiecznych odpadów, usługi w zakresie spedycji towarów, usługi w zakresie
transportu towarów, usługi transportu pojazdami silnikowymi.

(111) 317573
(220) 2018 06 19
(210) 487269
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 13
(732) HIT TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I SPEDYCJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Wolsztyn, PL.
(540) Hit Transport i spedycja. Hubert Szawaryński, Tomasz
Zieliński
(510), (511) 39 logistyka transportu, organizacja transportu drogą
lądową, morską i powietrzną, organizowanie transportu, organizowanie transportu drogą lądową, morską i powietrzną, przewożenie
i dostarczanie towarów, transport drogowy, transport i dostawy
towarów, transport lądowy, transport samochodowy, usługi doradcze związane z transportem drogowym, usługi doradcze związane
z transportem, usługi konsultacyjne związane z transportem, usługi transportu drogowego, usługi transportowe, usługi w zakresie
transportu drogowego, usługi w zakresie transportu samochodami
ciężarowymi, wynajmowanie transportu drogowego, dystrybucja
[transport] towarów drogą lądową: odbiór, transport i dostawa towarów, organizacja dostarczania towarów, organizowanie transportu
ładunków, organizowanie transportu towarów, przewóz samochodami ciężarowymi, przewóz towarów, przewożenie, spedycja towarów, transport towarów, transport pojazdami do ciężkich ładunków,
transport samochodami ciężarowymi, usługi agencji spedycyjnej,
usługi agencyjne w zakresie organizowania transportu towarów,
usługi informacyjne związane z transportem towarów, usługi przeładunkowe, usługi przewozowe towarów, usługi spedycyjne, usługi
transportu drogowego ładunków, usługi transportu niebezpiecznych odpadów, usługi w zakresie spedycji towarów, usługi w zakresie
transportu towarów, usługi transportu pojazdami silnikowymi.
(111) 317574
(220) 2018 06 19
(210) 487282
(151) 2019 01 29
(441) 2018 10 15
(732) OSEWSKI TOMASZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA WIBAR,
Warszawa, PL.
(540) WIBAR
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, trasy kablowe, oświetlenie
ogólne i awaryjne, rozdzielnie energii elektrycznej, aplikacje monitorujące i zarządzające budynkiem wraz z ich wizualizacją, 37 usługi instalacji systemów ogrzewania, klimatyzacji, zasilania, instalacje
teletechniczne, instalacje systemów alarmowych, instalacje przeciwpożarowe, usługi budowlane, usługi remontowe w branży budowlanej, wznoszenie i remontowanie budynków, instalowanie połączeń
wyrównawczych, naprawa lub konserwacja generatorów energii
elektrycznej, naprawa i konserwacja aparatów elektrycznych, energetycznych oraz sterowniczych, 42 doradztwo techniczne, projektowanie techniczne, projektowanie budowlane, projektowanie konstrukcji, projektowanie budynków mieszkalnych, przemysłowych,
technicznych, projektowanie wnętrz.
(111) 317575
(220) 2018 06 19
(151) 2019 01 28
(441) 2018 08 20
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) TOKYOTO
(540)

(210) 487301

(531) 27.05.01, 27.05.17
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje
i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, buliony,
grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy,
konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa
konserwowe, mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy,
mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, bambus
krojony, bambus konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki ziemniaczane, suszone owoce, bakalie, wiórki kokosowe, jaja w proszku,
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przecier pomidorowy, warzywa suszone, grzyby suszone, oleje jadalne, kostki bulionowe, płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), rozdrobnione ziarna sezamu, dania orientalne, tempura, 30 przyprawy
spożywcze, mieszanki przypraw, przyprawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy w płynie, sosy, sosy dodatki smakowe, sosy
do makaronów, sosy do ryżu, ryż i potrawy na bazie ryżu, makaron
i potrawy na bazie makaronu, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, potrawy ryżowe, cukier trzcinowy, mąka kukurydziana, mąka ryżowa,
mąka pszenna, preparaty zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, makarony, słodycze, lody, miód, drożdże, proszki
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, majonezy, chrupki kukurydziane, chrupki ryżowe, sushi, imbir suszony, imbir marynowany, prażone i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy, 31 orzechy
ziemne, orzechy laskowe, orzechy włoskie, migdały, ziarna sezamu,
orzechy arachidowe, wodorosty jadalne, imbir, sezam, naturalne dodatki uszlachetniające do potraw, ciast, pieczywa i innych wypieków
takie jak ziarna zbóż, ziarna słonecznika, maku, orzechy, migdały,
daktyle, grzyby świeże, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi, koncentraty i ekstrakty owocowe, wody mineralne
i gazowane, soki owocowe, syropy, 33 alkohole, napoje alkoholowe.

(111) 317576
(220) 2018 07 18
(210) 488346
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 10
(732) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko-Biała, PL.
(540) CBi Centrum Badań i Innowacji
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, pomarańczowy
(531) 26.11.01, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 6 aluminium profilowane wytłaczane, architektoniczne
elementy konstrukcyjne wykonane z metali nieszlachetnych i ich stopów, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświetlania lub informacyjnych,
belki metalowe do celów budowlanych, budowlane elementy konstrukcyjne z metalu, budowlane materiały metalowe, kratownice metalowe, kształtowniki metalowe, listwy metalowe, metale do powlekania, metalowe elementy budowlane, metalowe elementy fasadowe,
metalowe elementy podłogowe, metalowe elementy sufitowe, metalowe elementy usztywniające i wzmacniające konstrukcję, metalowe
elementy wykończeniowe [obramienia] stosowane w budownictwie,
metalowe elewacje ścienne, metalowe konstrukcje budowlane, metalowe materiały budowlane, metalowe materiały konstrukcyjne, ogniotrwałe, metalowe okładziny do fasad, metalowe okładziny elewacyjne,
metalowe profile, metalowe szkielety budowlane, okładziny metalowe [budowlane], okładziny metalowe [konstrukcyjne i budowlane],
panele z metalu, płytki metalowe do użytku w budownictwie, profile
aluminiowe, profile metalowe, profile metalowe do użytku w budownictwie, ściany (pokrycia-) metalowe [budownictwo], termoizolowane
profile metalowe, wsporniki metalowe dla budownictwa, wytłoczki
aluminiowe, aluminium (folia-), aluminium i jego stopy, stopy aluminium, płyty aluminiowe, stopy metali do dalszej produkcji, aluminiowe
ramy do okien przesuwnych, metalowe obramowania okien, metalowe ościeżnice do drzwi, metalowe ościeżnice okienne, metalowe ramy
do drzwi, metalowe ramy okienne, odrzwia metalowe, ościeżnice metalowe, rolety metalowe, żaluzje zwijane metalowe, żaluzje metalowe
do użytku zewnętrznego, konstrukcje budowlane z metalu, ramy metalowe do budynków, przenośne osłony metalowe, przenośne metalowe
konstrukcje budowlane, 41 komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, kursy korespondencyjne, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
konferencji, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie, publikacja prac naukowych, publikowanie arkuszy informacyjnych, publikowanie książek i czasopism elektronicznych w systemie on-line, publikowanie literatury instruktażowej,
publikowanie materiałów drukowanych, innych niż teksty reklamowe,
publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, publikowanie
podręczników szkoleniowych, publikowanie recenzji, publikowanie
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tekstów edukacyjnych, redagowanie tekstów pisanych, innych niż reklamowe, udostępnianie publikacji elektronicznych, udostępnianie
publikacji on-line, wydawanie katalogów, organizacja konkursów edukacyjnych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i prowadzanie konferencji
i seminariów, organizowanie i prowadzenie wykładów, organizowanie
konferencji związanych z biznesem, organizowanie konkursów w celach edukacyjnych, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych,
organizowanie seminariów, organizowanie seminariów dotyczących
biznesu, organizowanie wykładów, organizowanie zjazdów w celach
biznesowych, organizowanie zjazdów w celach szkoleniowych, prowadzenie seminariów i kongresów, prowadzenie wystaw w celach
edukacyjnych, prowadzenie kursów, seminariów i warsztatów, szkolenia komputerowe, szkolenia w zakresie projektowania, usługi doradcze w zakresie szkoleń, usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące zarządzania, usługi edukacyjne związane z architekturą, usługi
edukacyjne związane z przetwarzaniem danych, usługi edukacyjne
w zakresie szkoleń biznesowych, usługi szkolenia w dziedzinie zarządzania, warsztaty w celach szkoleniowych, zapewnianie kursów instruktażowych, 42 analizy komputerowe, badania związane ze skomputeryzowaną automatyzacją procesów przemysłowych, usługi
diagnostyki komputerowej, usługi komputerowe do analizy danych,
usługi w zakresie badań komputerowych, analizy chemiczne, badania
naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie mechaniki, kalibrowanie [pomiary], kontrola jakości, projektowanie budowlane, testowanie materiałów, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi
konsultacyjne dotyczące architektury, wzornictwo przemysłowe, diagnozowanie problemów ze sprzętem komputerowym przy użyciu
oprogramowania, doradztwo, konsultacje i informacja w zakresie
technologii informacyjnych, eksploracja danych, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, projektowanie i opracowywanie systemów przetwarzania danych, projektowanie i opracowywanie systemów
do wprowadzania danych, projektowanie i opracowywanie oprogramowania do elektronicznych baz danych, projektowanie systemów magazynowania danych, przygotowywanie programów komputerowych
do przetwarzania danych, systemy komputerowe (analizy-), zarządzanie
projektami informatycznymi w dziedzinie elektronicznego przetwarzania danych [EDP], zarządzanie projektami komputerowymi, usługi techniczne w zakresie pobierania danych cyfrowych, usługi techniczne w zakresie pobierania oprogramowania, zapewnianie ocen ekspertów
w zakresie przetwarzania danych, analityczne ushigi laboratoryjne,
analiza powietrza w środowisku budowlanym, analiza zachowania
konstrukcji budynków, analizy naukowe wspomagane komputerowo,
analizy wody, audyt energetyczny, badania chemicznotechnologiczne, badania dotyczące maszyn budowlanych, badania dotyczące technologii, badania laboratoryjne, badania i opracowywanie projektów
technicznych, badania i analizy naukowe, badania materiałowe, badania nad procesami przemysłowymi, badania nad oprzyrządowaniem,
badania naukowe i przemysłowe, badania naukowe prowadzone przy
użyciu baz danych, badania naukowe wspomagane komputerowo, badania przemysłowe wspomagane komputerowo, badania technologiczne, badania technologiczne związane z przemysłem budowlanym,
badania w dziedzinie spawania, badania w dziedzinie technologii pomiarowych, badania w dziedzinie techniki, badania w zakresie konstrukcji budynków lub urbanistyki, badania w zakresie metali, badania
w zakresie nowych produktów, doradztwo naukowe, doradztwo technologiczne, doradztwo w zakresie badań przemysłowych, doradztwo
w zakresie badań naukowych, konsultacje techniczne z zakresu rozwoju produktu, laboratoria badawcze, laboratoria naukowe (usługi świadczone przez-), laboratoryjne usługi analityczne, monitorowanie konstrukcji budowlanych, monitorowanie wydarzeń mających wpływ
na środowisko w obrębie budynków, opracowywanie badań technicznych, opracowywanie projektów technicznych, prace badawcze nad
produktami, pomiary środowiska w obrębie budynków, prace badawczo-rozwojowe dla osób trzecich, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii,
projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych, projektowanie konstrukcji, projektowanie naukowe i technologiczne, przemysłowe analizy i usługi badawcze, przeprowadzanie doświadczeń
przemysłowych, przeprowadzanie technicznych studiów wykonalności, przeprowadzanie testów przemysłowych, przygotowywanie badań dotyczących analizy projektu, przygotowywanie raportów dotyczących badań technologicznych, przygotowywanie rysunków
technicznych, świadczenie usług badawczych, udostępnianie informacji naukowych, udzielanie informacji na temat usług analiz i badań
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przemysłowych, udzielanie informacji związanych z badaniami technologicznymi, usługi analiz przemysłowych wspomaganych komputerowo, usługi badawcze, usługi badawcze związane z budownictwem,
usługi badawczo-rozwojowe, usługi doradcze dotyczące badań technologicznych, usługi konsultacyjne w zakresie technologii kontroli,
usługi laboratoriów analitycznych, usługi laboratoryjne, usługi technologiczne i projektowanie w tym zakresie, usługi technologiczne i dotyczące ich badania, usługi w zakresie analizy przemysłowej, usługi w zakresie badań technicznych, usługi w zakresie monitorowania procesów
przemysłowych, usługi w zakresie testów naukowych, usługi w zakresie testów laboratoryjnych, badania dotyczące budynków, badania architektoniczne, doradztwo w zakresie projektów architektonicznych
i budowlanych, projektowanie urbanistyczne, usługi doradcze z zakresu architektury, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, analiza materiałów, analiza metalurgiczna, analiza zachowania
struktury materiałów budowlanych, chemiczne badania analityczne,
prowadzenie badań naukowych, usługi w zakresie analiz i badań chemicznych, analiza i ocena dotycząca projektowania produktów, audyt
jakości, badania przemysłowe obiektów technicznych, certyfikacja
[kontrola jakości], doradztwo w dziedzinie kontroli jakości, doradztwo
w zakresie zapewniania jakości, inspekcja towarów w zakresie kontroli
jakości, kontrola i testowanie jakości, kontrola jakości materiałów budowlanych, ocena jakości, ocena jakości produktów, projektowanie
i testowanie nowych produktów, przeprowadzanie badań jakościowych, przeprowadzanie testów kontroli jakości, testowanie bezpieczeństwa produktów, testowanie i analiza materiałów, testowanie materiałów w celu wykrywania usterek, testowanie nowych produktów,
testowanie naukowe wspomagane komputerowo, testowanie produktów, testowanie przemysłowe, testowanie przemysłowe wspomagane komputerowo, usługi doradcze w zakresie testowania materiałów, usługi pomiarów technicznych, usługi w zakresie pomiarów
i testów technicznych, usługi w zakresie testów nieniszczących, usługi
w zakresie testów wspomaganych komputerowo, usługi w zakresie
testowania materiałów, usługi w zakresie testów technicznych, usługi
zapewnienia jakości, doradztwo projektowe, doradztwo techniczne
związane z projektowaniem, doradztwo w zakresie projektowania
konstrukcyjnego, oceny techniczne związane z projektowaniem, projektowanie i opracowywanie metod do testów i analiz, świadczenie
usług w zakresie projektowania wnętrz budynków, udzielanie informacji w dziedzinie projektowania produktów, usługi doradcze w zakresie wzornictwa przemysłowego, usługi konsultacyjne w zakresie
projektowania, usługi projektowe związane z opracowywaniem skomputeryzowanych systemów do przetwarzania informacji, usługi technologiczne w zakresie projektowania, usługi w zakresie architektury i projektowania wnętrz, usługi w zakresie projektowania budynków, usługi
w zakresie projektowania wspomaganego komputerowo, wspomagane komputerowo usługi projektowe związane z architekturą.

(111) 317577
(220) 2018 07 16
(210) 488263
(151) 2019 01 25
(441) 2018 09 10
(732) WĘGRZYN ANDRZEJ, Kraków, PL.
(540) MASter PROFESSIONAL Flex line AKRYL MASA DO
SPOINOWANIA WYPEŁNIANIA I USZCZELNIANIA
(540)

(510), (511) 1 kity szklarskie, plastyfikatory do zapraw tynkarskich,
preparaty do klejenia, gruntowania, środki zabezpieczające przed
wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, 2 emalie, lakiery, emulsje podkładowe, farby, farby akrylowe, farby lateksowe, farby
podkładowe, farby podkładowe-gruntujące, grunty akrylowe, kit rzeźbiarski, kit stolarski, 17 masy do spoinowania, wypełniania i uszczelniania, masy uszczelniające, masy uszczelniające akrylowe, masy wypełniająco-naprawcze, 19 gips, gładzie szpachlowe, masy szpachlowe,
pokrycia niemetalowe dla budownictwa, pokrycia niemetalowe ścienne, tynk, tynk mozaikowy, zaczyn cementowy, zaprawy budowlane.

(111) 317578
(220) 2018 07 18
(210) 488368
(151) 2019 01 23
(441) 2018 08 20
(732) FUNDACJA MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ, Wrocław, PL.
(540) FUNDACJA MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnofioletowy, fioletowy, pomarańczowy,
żółty, czerwony, ciemnoczerwony
(531) 01.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 Zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 41 publikowanie książek, 44 pomoc medyczna.
(111) 317579
(220) 2018 07 18
(210) 488369
(151) 2019 01 23
(441) 2018 08 20
(732) FUNDACJA ROSA, Wrocław, PL.
(540) RakTRACK
(510), (511) 39 transport, mobilny punkt badania znamion, środek
transportu w którym odbywają się badania profilaktyczne dotyczące chorób nowotworowych, 44 usługi medyczne, badanie znamion
pod kątem czerniaka skóry za pomocą dermatoskopu, badanie wykonywane z udziałem lekarza dermatologa lub onkologa.
(111) 317580
(220) 2018 07 18
(210) 488370
(151) 2019 01 23
(441) 2018 08 20
(732) FUNDACJA ROSA, Wrocław, PL.
(540) UVaga-wyprzedź czerniaka!
(510), (511) 35 publikacja tekstów reklamowych i promocyjnych
związanych z edukacją zdrowotną i profilaktyką chorób nowotworowych, tj. materiałów drukowanych, filmów edukacyjnych, public
relations itp., 41 organizacja wydarzeń dotyczących projektu, eventy
z udziałem lekarzy i edukatorów zdrowotnych, prowadzenie zajęć
edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej, organizowanie i obsługa wydarzeń związanych z szerzeniem wiedzy z zakresu zdrowia
i profilaktyki chorób nowotworowych (w szczególności czerniaka),
44 usługi medyczne, badanie znamion pod kątem czerniaka skóry
za pomocą dermatoskopu, badanie wykonywane z udziałem lekarza
dermatologa lub onkologa.
(111) 317581
(220) 2018 07 18
(151) 2019 01 23
(441) 2018 08 20
(732) FUNDACJA ROSA, Wrocław, PL.
(540) UVaga WYPRZEDŹ CZERNIAKA!
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 26.04.02, 07.03.04

1499

(210) 488371

Kolor znaku: pomarańczowy, fioletowy, czarny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 18.01.08, 13.01.16, 26.01.01
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(510), (511) 35 publikacja tekstów reklamowych i promocyjnych
związanych z edukacją zdrowotną i profilaktyką chorób nowotworowych, tj. materiałów drukowanych, filmów edukacyjnych, public
relations itp., 41 organizacja wydarzeń dotyczących projektu, eventy
z udziałem lekarzy i edukatorów zdrowotnych, prowadzenie zajęć
edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej, organizowanie i obsługa wydarzeń związanych z szerzeniem wiedzy z zakresu zdrowia
i profilaktyki chorób nowotworowych (w szczególności czerniaka),
44 usługi medyczne, badanie znamion pod kątem czerniaka skóry
za pomocą dermatoskopu, badanie wykonywane z udziałem lekarza
dermatologa lub onkologa.

(111) 317582
(220) 2018 07 20
(210) 488464
(151) 2019 01 25
(441) 2018 09 03
(732) MALINOWSKI DARIUSZ FIRMA HANDLOWA MASZ, Gliwice, PL.
(540) MASZ MALINOWSKI GLIWICE
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, żółty
(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 krajalnice do chleba, maszyny do formowania chleba,
elektryczne mieszarki do ciasta, maszyny do produkcji wyrobów
cukierniczych, miksery elektryczne, zmywarki do naczyń do celów
przemysłowych, pakowarki żywności, zrobotyzowane pakowarki,
11 piece do pieczenia, piece przemysłowe, urządzenia do pieczenia chleba, elektryczne urządzenia do pieczenia chleba, urządzenia do opiekania i pieczenia, blachy do pieczenia [kuchenny sprzęt
elektryczny], urządzenia wspomagające rośnięcie ciasta, maszyny
do produkcji chleba do celów przemysłowych, dopasowane pokrowce materiałowe na elektryczne tostery, piekarniki do pizzy.
(111) 317583
(220) 2018 07 20
(210) 488465
(151) 2019 01 25
(441) 2018 09 03
(732) MALINOWSKI DARIUSZ FIRMA HANDLOWA MASZ, Gliwice, PL.
(540) HM
(540)

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelowe, bary szybkiej obsługi [snack-bary],
biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy turystyczne, hotele dla zwierząt, kafeterie [bufety], motele, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje
miejsc w hotelach, rzeźbienie w jedzeniu, stołówki, usługi barowe,
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi rezerwacji
pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
wynajem budynków przenośnych, wynajem urządzeń oświetleniowych, wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, wypożyczanie dozowników wody pitnej,
wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
wypożyczanie namiotów, wypożyczanie urządzeń do gotowania, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, bary.
(111) 317584
(220) 2018 07 20
(151) 2019 01 25
(441) 2018 09 03
(732) WYLEGAŁA KRZYSZTOF, Poznań, PL.
(540) Kierowcy Zawodowi

(210) 488469
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary
(531) 18.01.08, 18.01.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, udostępnianie Internetu dla forów dyskusyjnych.
(111) 317585
(220) 2018 06 19
(210) 487302
(151) 2019 01 28
(441) 2018 10 08
(732) FUTERA KONRAD, Warszawa, PL.
(540)		
Fu3ak
(510), (511) 41 edukacja, edukacja dorosłych, edukacja i szkolenia
związane z ochroną natury i środowiskiem, informacje o edukacji, informacje dotyczące edukacji, edukacja językowa, edukacja
[nauczanie], edukacja online z komputerowej bazy danych lub
za pomocą internetu czy ekstranetów, edukacja prawna, edukacja,
rozrywka i sport, edukacja sportowa, edukacyjne kursy z zakwaterowaniem, edycja druków zawierających obrazy i zdjęcia, innych niż
do celów reklamowych, edycja nagrań audio, edycja nagrań wideo,
edycja zdjęć, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż
reklamowe, w internecie, elektroniczne usługi biblioteczne mające
na celu dostarczanie informacji elektronicznych, w tym informacji
archiwalnych, w formie tekstów, informacji audio i/lub wideo, fankluby, fitness kluby, fotografia, fotografia lotnicza, fotografia portretowa, fotoreportaże, imprezy kulturalne, imprezy taneczne, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja
o rekreacji, informacje bibliograficzne, informacje na temat sportu,
informacje i wiadomości online w dziedzinie szkoleń zawodowych,
informacje o rekreacji, szkolenia żeglarskie, organizacja zawodów żeglarskich, organizacja regat jachtowych.
(111) 317586
(220) 2018 06 19
(151) 2019 01 30
(441) 2018 09 03
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) TOKYOTO
(540)

(210) 487303

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.01.03, 26.11.03, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki
do przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncentraty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje
i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, buliony,
grzyby suszone, grzyby konserwowe, oleje jadalne, olej sezamowy,
konserwy rybne, konserwy mięsne, owoce konserwowe, warzywa
konserwowe, mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób, dziczyzna, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy,
mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone owoce morza, bambus
krojony, bambus konserwowy, prażynki krewetkowe, chrupki ziemniaczane, suszone owoce, bakalie, wiórki kokosowe, jaja w proszku,
przecier pomidorowy, warzywa suszone, grzyby suszone, oleje jadalne, kostki bulionowe, płaty suszonych alg nori (hoshi-nori), rozdrobnione ziarna sezamu, dania orientalne, tempura, 30 przyprawy
spożywcze, mieszanki przypraw, przyprawowe uszlachetniacze smaku do potraw, przyprawy w płynie, sosy, sosy dodatki smakowe, sosy
do makaronów, sosy do ryżu, ryż i potrawy na bazie ryżu, makaron
i potrawy na bazie makaronu, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, potrawy ryżowe, cukier trzcinowy, mąka kukurydziana, mąka ryżowa,
mąka pszenna, preparaty zbożowe, chleb, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, makarony, słodycze, lody, miód, drożdże, proszki
do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy, majonezy, chrupki kukury-
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dziane, chrupki ryżowe, sushi, imbir suszony, imbir marynowany, prażone i mielone ziarna sezamu do użytku jako przyprawy, 31 orzechy
ziemne, orzechy laskowe, orzechy włoskie, migdały, ziarna sezamu,
orzechy arachidowe, wodorosty jadalne, imbir, sezam, naturalne dodatki uszlachetniające do potraw, ciast, pieczywa i innych wypieków
takie jak ziarna zbóż, ziarna słonecznika, maku, orzechy, migdały,
daktyle, grzyby świeże, 32 piwo, napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe wyciągi, koncentraty i ekstrakty owocowe, wody mineralne
i gazowane, soki owocowe, syropy, 33 alkohole, napoje alkoholowe.

(111) 317587
(220) 2018 06 20
(151) 2019 01 14
(441) 2018 08 20
(732) SOWIŃSKI MARIUSZ ZEG, Gryfice, PL.
(540) PUCHACZ SPA
(540)

(210) 487350

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały, niebieski
(531) 03.07.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 43 rezerwacje hotelowe, informacja hotelowa, usługi
hotelowe, hotelowe usługi kateringowe, rezerwacja zakwaterowania
hotelowego, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, usługi w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych, usługi w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, udostępnianie informacji
online dotyczących rezerwacji hotelowych, usługi rezerwacji hoteli
świadczone za pośrednictwem Internetu, informacja na temat hoteli, rezerwacje miejsc w hotelach, organizowanie zakwaterowania
w hotelach, wycena zakwaterowania w hotelach, usługi restauracji
hotelowych, organizowanie posiłków w hotelach, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, 44 usługi opieki medycznej świadczone
przez uzdrowiska [spa], usługi spa medycznych, usługi spa, usługi
w zakresie pielęgnacji urody świadczone przez uzdrowisko [spa].
(111) 317588
(220) 2018 06 21
(210) 487426
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) CENTRUM KOMINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zielona Góra, PL.
(540) FRANKO CENTRUM KAMIENIA F
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny
(531) 26.04.03, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 11 armatury łazienkowe ze spieków kwarcowych, akcesoria łazienkowe ze spieków kwarcowych, szafki łazienkowe z umywalkami [podłączonymi do źródła wody] ze spieków kwarcowych,
umywalki łazienkowe ze spieków kwarcowych, wanny łazienkowe
ze spieków kwarcowych, 19 bloki wykonane z kamienia naturalnego,
ceramiczne płytki na ściany zewnętrzne, ceramiczne płytki na ściany
wewnętrzne, dekoracje wykonane z kamienia, niemetalowe fronty
budowlane, wyroby kamieniarskie, kamień na ściany, materiały budowlane z kamienia naturalnego, materiały budowlane ze sztucznego kamienia, niemetalowe okładziny do użytku w budownictwie,
niemetalowe pokrycia na schody, obudowy kominków z kamienia,
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okładziny do fasad z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, okładziny na sufity z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, okładziny tarasowe z kamienia, spieków kwarcowych
i konglomeratów, niemetalowe okładziny do fasad, niemetalowe
okładziny na sufity, ozdoby wykonane z kamienia do sadzawek, niemetalowe parapety okienne, parapety okienne z kamienia, spieków
kwarcowych i konglomeratów, płyty i płytki z kamienia naturalnego,
podłogi z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, podłogi
niemetalowe, pokrycia na schody z kamienia, spieków kwarcowych
i konglomeratów, prefabrykowane ściany niemetalowe, progi i parapety z materiałów niemetalowych, progi z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, stopnie niemetalowe, schody z kamienia,
spieków kwarcowych i konglomeratów, schody niemetalowe, słupki z naturalnego kamienia, słupki ze sztucznego kamienia, stopnie
z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, syntetyczne
materiały podłogowe lub okładziny ścienne, ściany wewnętrzne
z materiałów niemetalowych, ściany osłonowe z materiałów niemetalowych, ściany działowe będące niemetalowymi materiałami
budowlanymi, ściany ruchome z materiałów niemetalowych, ściany
wewnętrzne z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów,
ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, 20 blaty kuchenne z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, blaty
stołowe z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, blaty
[części mebli] z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów,
blaty na szafki z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów,
blaty wierzchnie do szafek z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, blaty robocze w postaci mebli z kamienia, spieków
kwarcowych i konglomeratów, fronty do szaf i szafek z kamienia,
spieków kwarcowych i konglomeratów, fronty szuflad z kamienia,
spieków kwarcowych i konglomeratów, meble łazienkowe z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, modułowe meble łazienkowe z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, stoły
z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, szafki łazienkowe z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, 37 usługi
w zakresie montażu armatury łazienkowej ze spieków kwarcowych,
akcesoriów łazienkowych ze spieków kwarcowych, szafek łazienkowych z umywalkami [podłączonymi do źródła wody] ze spieków
kwarcowych, umywalek łazienkowych ze spieków kwarcowych, wanien łazienkowych ze spieków kwarcowych, bloków wykonanych
z kamienia naturalnego, ceramicznych płytek na ściany zewnętrzne,
ceramicznych płytek na ściany wewnętrzne, dekoracji wykonanych
z kamienia, niemetalowych frontów budowlanych, wyrobów kamieniarskich, kamienia na ściany, materiałów budowlanych z kamienia
naturalnego, materiałów budowlanych ze sztucznego kamienia, niemetalowych okładzin do użytku w budownictwie, niemetalowych
pokryć na schody, obudów kominków z kamienia, okładzin do fasad
z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, okładzin na sufity z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, okładzin
tarasowych z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów,
niemetalowych okładzin do fasad, niemetalowych okładzin na sufity, ozdób wykonanych z kamienia do sadzawek, niemetalowych
parapetów okiennych, parapetów okiennych z kamienia, spieków
kwarcowych i konglomeratów, płyt i płytek z kamienia naturalnego,
podłóg z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, podłóg
niemetalowych, pokryć na schody z kamienia, spieków kwarcowych
i konglomeratów, prefabrykowanych ścian niemetalowych, progów
i parapetów z materiałów niemetalowych, progów z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, stopni niemetalowych, schodów
z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, schodów niemetalowych, słupków z naturalnego kamienia, słupków ze sztucznego
kamienia, stopni z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów,
syntetycznych materiałów podłogowych lub okładzin ściennych,
ścian wewnętrznych z materiałów niemetalowych, ścian osłonowych
z materiałów niemetalowych, ścian działowych będących niemetalowymi materiałami budowlanymi, ścian ruchomych z materiałów niemetalowych, ścian wewnętrznych z kamienia, spieków kwarcowych
i konglomeratów, ściennych okładzin niemetalowych dla budownictwa, blatów kuchennych z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, blatów stołowych z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, blatów [części mebli] z kamienia, spieków kwarcowych
i konglomeratów, blatów na szafki z kamienia, spieków kwarcowych
i konglomeratów, blatów wierzchnich do szafek z kamienia, spieków
kwarcowych i konglomeratów, blatów roboczych w postaci mebli
z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, frontów do szaf
i szafek z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, frontów
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szuflad z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, mebli
łazienkowych z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów,
modułowych mebli łazienkowych z kamienia, spieków kwarcowych
i konglomeratów, stołów z kamienia, spieków kwarcowych i konglomeratów, szafek łazienkowych z kamienia, spieków kwarcowych
i konglomeratów.

(111) 317589
(220) 2018 06 21
(210) 487431
(151) 2019 01 24
(441) 2018 09 17
(732) AUDAX INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) AGRAFKA
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, tymczasowe
zakwaterowanie, restauracje, bary szybkiej obsługi, bufety, obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami.
(111) 317590
(220) 2018 06 22
(151) 2019 01 28
(441) 2018 10 08
(732) JASTRZĘBOWSKA EDYTA, Głowno, PL.
(540) PROJECT RUNWAY
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 487440

(111) 317591
(220) 2018 06 22
(210) 487441
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 17
(732) MALATYŃSKI EDWARD ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY
EDMAL, Działoszyn, PL.
(540) Paweł Dymecki CHRZAN
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 chrzan przygotowany, sos chrzanowy.
(111) 317592
(220) 2018 06 26
(210) 487561
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 20
(732) MORZE MICHAŁ BITAMP, Złotniki, PL.
(540) Laktaceuta
(510), (511) 41 usługi edukacyjne dla dorosłych dotyczące farmacji,
usługi edukacyjne z zakresu farmacji, 44 usługi doradcze i informacyjne świadczone za pośrednictwem Internetu, związane z produktami farmaceutycznymi, usługi doradcze i informacyjne związane
z produktami farmaceutycznymi, udzielanie informacji farmaceutycznych, usługi doradztwa farmaceutycznego, udostępnianie informacji na temat karmienia piersią, udzielanie informacji pacjentom
w zakresie zażywania leków, usługi doradcze w zakresie laktacji.
(111) 317593
(220) 2018 06 27
(210) 487578
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 17
(732) DERMOTECH BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) dtb DERMOTECHBEAUTY
(540)

Kolor znaku: różowy, biały, czarny
(531) 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, mydła, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, płyny kosmetyczne, toniki kosmetyczne, zestawy kosmetyków, 44 usługi w zakresie
higieny i urody dla ludzi, doradztwo dotyczące kosmetyków, doradztwo świadczone za pomocą internetu w dziedzinie pielęgnacji ciała
i urody, konsultacje dotyczące kosmetyków, zabiegi kosmetyczne
na ciało, twarz i włosy.
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(111) 317594
(220) 2018 06 29
(210) 487691
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 10
(732) ZADROŻNA ANNA MAGDALENA ANN’S WONDERLAND,
Pionki, PL.
(540) AW Ann’s Wonderland
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.11
(510), (511) 25 bielizna, odzież, stroje plażowe, majtki, majtki damskie, kąpielówki, gorsety, czepki kąpielowe, bokserki, biustonosze,
bielizna osobista, apaszki, długie luźne stroje, halki, półhalki, kostiumy kąpielowe, maski na oczy do spania, piżamy, podwiązki, szlafroki.
(111) 317595
(220) 2018 07 02
(210) 487735
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) MONEVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) MONEVI PMU & COSMETOLOGY
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.22, 29.01.12, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.18
(510), (511) 41 szkolenie w zakresie kosmetyki i urody-makijaż permanentny, usługi edukacyjne w postaci szkół kosmetycznych, szkolenia edukacyjne, zapewnienie kursów i szkoleń, 44 usługi makijażu
permanentnego, laserowe usuwanie tatuażu, chirurgia kosmetyczna, zabiegi kosmetyczne, doradztwo dot. urody, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, zabiegi kosmetyczne.
(111) 317596
(220) 2018 07 09
(210) 487979
(151) 2019 01 25
(441) 2018 09 24
(732) MĄCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wawrzeńczyce, PL.
(540) ZDRO-FISH MĄCZKA
(540)

(531) 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 29 ryby-tusze, elementy pakowane lub/i luzem, ryby bez
wnętrzności (tusze) lub/i elementy zapakowane na tacki ręcznie lub
maszynowo.
(111) 317597
(220) 2018 07 09
(210) 487985
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 10
(732) WRZESIEŃ MATEUSZ MTUNING, Rzeszów, PL.
(540) mtuning
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.21, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.11, 26.04.02, 26.04.09
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(510), (511) 35 zbieranie w jednym miejscu z korzyścią dla innych różnorodnych towarów umożliwiające klientom oglądanie tych towarów
w dogodny sposób i ich nabywanie w sklepie i/lub w hurtowni, również
przez Internet lub sprzedaż wysyłkową, dla towarów: towary branży
motoryzacyjnej, pojazdy, akcesoria motoryzacyjne, wyposażenia pojazdów, preparaty do mycia i konserwacji karoserii oraz tapicerki. kosmetyki samochodowe, środków myjących do pojazdów, odzież, części do wymienionych towarów, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami,
usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów mechanicznych, administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, badania rynku i badania
marketingowe, badania rynku do celów reklamowych, organizowanie
aukcji internetowych, usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu,
doradztwo i informacje na temat obsługi klienta, zarządzania produktami oraz cen w serwisach internetowych w związku z zakupami
dokonywanymi przez Internet, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych, w szczególności Internetu, usługi marketingowe
za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, promocja, reklama
i marketing stron internetowych online, udostępnianie informacji
o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, udostępnianie miejsca na stronach internetowych
na reklamę towarów i usług, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostępniane on-line z komputerowej bazy danych
lub Internetu, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą w celu obsługi transakcji sprzedaży dokonywanych za pomocą
Internetu, usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają produkty na aukcję, a licytacja odbywa się za pośrednictwem
Internetu, marketing handlowy [inny niż sprzedaż], usługi w zakresie
promocji sprzedaży, usługi reklamowe związane z pojazdami samochodowymi, usługi reklamowe związane z przemysłem pojazdów
mechanicznych, aukcje samochodowe, reklama i promocja sprzedaży
dotyczące towarów i usług oferowanych i zamawianych za pośrednictwem telekomunikacji lub drogą elektroniczną, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie targów i wystaw, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie wystaw i targów w celach biznesowych i promocyjnych, 39 transport, usługi przewozu, spedycja, spedycja towarów,
spedycja ładunków, spedycja towarów drogą lądową, transport lądowy, transport drogowy, transport ładunku drogą lądową, usługi transportowe i dostawa drogą powietrzną, lądową, koleją i drogą morską,
transport towarów, pakowanie, pakowanie i opakowywanie towarów,
pakowanie ładunków, pakowanie i składowanie towarów, składowanie towarów, składowanie ładunków, magazynowanie i składowanie,
transport i składowanie, składowanie towarów w magazynach, usługi
składów w zakresie przechowywania pojazdów, składowanie towarów przed i po transporcie, 42 administracja serwerów, doradztwo
techniczne, doradztwo technologiczne, usługi w zakresie doradztwa
technicznego.

(111) 317598
(220) 2018 07 12
(151) 2019 01 28
(441) 2018 10 08
(732) GROSZ MACIEJ JACEK, Gdynia, PL.
(540) WILLA LUBICZ HOTEL
(540)

(210) 488140

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.15,
27.05.17, 24.01.13, 24.01.17
(510), (511) 43 usługi w zakresie hoteli i moteli, usługi restauracyjne i cateringowe, usługi w zakresie schronisk turystycznych, usługi
w zakresie pól kempingowych, usługi w zakresie restauracji, barów,
stołówek i innych placówek gastronomicznych.
(111) 317599
(220) 2018 07 12
(210) 488148
(151) 2019 01 15
(441) 2018 08 13
(732) HAUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
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(540) Hauster
(540)

(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne.
(111) 317600
(220) 2018 07 12
(210) 488150
(151) 2019 01 15
(441) 2018 08 13
(732) HAUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Hauster
(540)

Kolor znaku: czarny, turkusowy
(531) 26.11.03, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne.
(111) 317601
(220) 2018 07 13
(210) 488180
(151) 2019 01 18
(441) 2018 10 01
(732) ZIMNY AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) ZIMNY
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lądzie,
w powietrzu lub na wodzie, 37 usługi budowlane, usługi naprawy
okien, drzwi oraz fasad szklano-aluminiowych, usługi instalacyjne
okien, drzwi oraz fasad szklano-aluminiowych.
(111) 317602
(220) 2018 07 13
(210) 488190
(151) 2019 01 14
(441) 2018 08 20
(732) TREND TJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole, PL.
(540) RE TREND
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 24.15.02, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 22 materiały do wyściełania i wypychania, wata tapicerska, pianka tapicerska, 40 obróbka materiałowa, usługi w zakresie
obróbki pianki tapicerskiej, klejenie, utylizacja unieszkodliwianie odpadów, recykling odpadków i odpadów.
(111) 317603
(220) 2018 07 13
(151) 2019 01 18
(441) 2018 10 01
(732) ZIMNY AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Z
(540)

(210) 488193

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.03.23, 26.04.11, 27.05.21, 27.05.25, 29.01.12
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia do poruszania się na lądzie,
w powietrzu lub na wodzie, 37 usługi budowlane, usługi naprawy
okien, drzwi oraz fasad szklano-aluminiowych, usługi instalacyjne
okien, drzwi oraz fasad szklano-aluminiowych.
(111) 317604
(151) 2019 01 17

(220) 2018 07 16
(441) 2018 09 17

(210) 488259
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(732) SCARABEUS A. GUMOLA SPÓŁKA JAWNA, Tuszyn, PL.
(540) SCARABEUS
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 02.01.01, 02.01.22, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 43 usługi w zakresie: bary, domy turystyczne, restauracje, hotele, kawiarnie, snack-bary, stołówki, motele, rezerwowanie
i wynajmowanie noclegów, usługi w zakresie organizowania i zakwaterowania obozów wakacyjnych, pensjonaty, rezerwacje hotelowe
i rezerwacje kwater, wynajmowanie sal, wypożyczanie krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej, przygotowywanie
dań na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 317605
(220) 2018 07 16
(210) 488261
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) WĘGRZYN ANDRZEJ, Kraków, PL.
(540) Betonoplast
(510), (511) 1 alkaliczne związki żrące, apretura do klejów, barwniki
chemiczne do emalii i szkła, biologiczne preparaty do celów innych
niż medyczne lub weterynaryjne, chemikalia do zapobiegania pleśni
i rdzy, chemikalia organiczne do czyszczenia, czterochlorek acetylenu, dehydranty do celów przemysłowych, detergenty stosowane
w procesach produkcyjnych, dodatki chemiczne do płuczek wiertniczych, dodatki chemiczne do środków grzybobójczych, dodatki chemiczne do środków owadobójczych, domieszki przeciwmrozowe
do betonu, domieszki przyspieszające czas wiązania do betonu, domieszki uplastyczniające do betonu, domieszki uszczelniające do betonu, doniczki na torf dla ogrodnictwa, gaz do aerozoli, gaz ochronny stosowany przy spawaniu, gleba próchnicza, guma arabska
do celów przemysłowych, gumowe materiały do klejenia inne niż
do użytku biurowego lub domowego, iłowe płuczki wiertnicze, jodki
alkaliczne do celów przemysłowych, kity szklarskie, klej rybi inny niż
do papieru lub do użytku domowego lub do środków spożywczych,
klej skrobiowy do celów innych niż papiernicze i domowe, klejące
substancje do szczepienia drzew, kleje dekstrynowe, kleje do afiszy,
kleje do celów przemysłowych, kleje do obuwia, kleje do płytek ceramicznych, kleje do tapet, kleje do tapet ściennych, kleje glutenowe
nie do użytku biurowego lub domowego, kultury mikroorganizmów
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, kwasoodporne
mieszaniny chemiczne, lepy na ptaki, maści do szczepienia drzew,
materiały do ochrony przed ogniem, materiały ognioodporne, materiały przylepne do celów przemysłowych, materiały syntetyczne
do absorpcji oleju, mieszanka ceramiczna do spiekania ziarnista
i sypka, mieszanki do gaśnic, mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, nawozy azotowe, nawozy dla rolnictwa, nawozy fosforanowe, nawozy solne, nawozy superfosfaty, nawozy użyźniające glebę,
nawóz cyjanamid wapniowy, nawóz ściółkowy, nawóz torfowy, nawóz wapno azotowe, nawóz z wodorostów, nawóz żużlowy, neutralizatory gazów toksycznych, ochronny gaz stosowany przy spawaniu,
olejowe spoiwa, kity, lepiki, papier lakmusowy, plastyfikatory do zapraw murarskich, plastyfikatory do zapraw tynkarskich, płyny do odsiarczania baterii elektrycznych, płyny wzmacniające działanie materiałów ściernych, podłoża dla upraw bezgruntowych stosowane
w rolnictwie, podłoże glinicowe i keramzytowe do uprawy hydroponicznej, pokrycia humusowe, preparaty antystatyczne inne niż
do użytku domowego, preparaty bakteryjne do celów innych niż
medyczne lub weterynaryjne, preparaty chemiczne do czyszczenia
grzejników, preparaty chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne do spawania, preparaty chemiczne do usuwanie osadu węglowego z silników, preparaty chemiczne do uzdatniania wody, preparaty
chemiczne do wytwarzania barwników, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom
winorośli, preparaty chemiczne zabezpieczające przed śniecią zbożową, preparaty chłodnicze, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty do klejenia, gruntowania, preparaty do konserwacji cegły z wyjątkiem farb i olejów,
preparaty do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, preparaty
do konserwacji gumy i/lub kauczuku, preparaty do konserwacji kwia-

Nr 5/2019

tów, preparaty do konserwacji murów z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do lutowania, preparaty do matowienia emalii lub szkła, preparaty do nawożenia gleby, preparaty do oczyszczania gazu,
preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownictwie, preparaty
do usuwania osadu inne niż stosowane w gospodarstwie domowym,
preparaty do usuwania smarów stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do uzdatniania wody, preparaty do użyźniania gleby,
preparaty do zmiękczania wody, preparaty impregnujące spoiwa,
z wyjątkiem farb, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie
z wyłączeniem farb i olejów, preparaty przeciw wilgoci stosowane
w murarstwie z wyjątkiem farb, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, preparaty z mikroelementami
dla roślin, preparaty z mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty zapobiegające matowieniu soczewki, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłoki osadowej,
produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, produkty żelujące i spulchniające alginiany do celów innych niż
spożywcze, przewiązki klejące stosowane w ogrodnictwie, rozpuszczalniki do lakierów, roztwory zakwaszone do ładowania baterii, saletra, składniki do gwintowania, skrobia do celów przemysłowych,
skrobiowe zaczyny, środki klejące inne niż do użytku biurowego i domowego, sole metali alkalicznych, spoiwa do betonu, spoiwa impregnujące chemikalia, z wyjątkiem farb, spoiwa, substancje klejące
do naprawy stłuczonych przedmiotów, substancje do naprawy dętek, substancje do naprawy opon, substancje do usuwania tapet
ściennych, substancje klejące do naprawy stłuczonych przedmiotów,
substancje utwardzające do fluatowania, substancje zapobiegające
zamarzaniu, syntetyczne żywice w stanie surowym, szkliwo do ceramiki, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki
chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, środki chemiczne do czyszczenia kominów, środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, środki chemiczne
do napowietrzania betonu, środki chemiczne do ożywiania kolorów
do celów przemysłowych, środki chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów,
środki do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji
ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, środki do matowienia, środki
do matowienia szkła, środki do ochrony nasion, środki do usuwania
nafty, środki gaśnicze, środki impregnujące beton, środki utwardzające i klejące beton, środki zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, topniki do lutowania, topniki
do spawania, węgiel aktywny, woda destylowana, wosk do szczepienia drzew, woski do czyszczenia, zakwaszone roztwory do ładowania
akumulatorów, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, ziemia
do upraw, ziemia okrzemkowa, żywice akrylowe w stanie surowym,
2 arkusze folii srebra, asafetyda, gumożywice, balsam kanadyjski,
barwnik sadza, barwnik sadza piecowa, barwnik tlenek kobaltu,
barwniki alizaryny, barwniki anilinowe, barwniki do drewna, bejce
do drewna, biele, barwniki lub farby, błyszczące srebro, farba stosowana w ceramice, czernidła, barwniki lub farby, czerwień ołowiana,
drewno barwiące, ekstrakt z drewna farbiarskiego, emalie do malowania, emalie, lakiery, emulsje podkładowe, emulsje srebrne, pigmenty, farba lśniąca platyna stosowana w ceramice, farbki, barwniki
lub farby, farby, farby akrylowe, farby aluminiowe, farby bakteriobójcze, farby gruntowe do drewna, farby lateksowe, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby podkładowe-gruntujące, farby przeciw
zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, farby wodne klejowe lub kazeinowe, farby zawierające azbest, folie ciekłe hydroizolacyjne, folie metaliczne dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
glejta ołowiowa, grunty akrylowe, gumiguta stosowana w malarstwie, kalafonia, karbonyl do konserwacji drewna, kit rzeźbiarski, kit
stolarski, koloranty, kreozot do ochrony drewna, lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, lakier kopalowy, lakiery, lakiery do powlekania brązem, metale w proszku dla malarzy dekoratorów, drukarzy i artystów,
mleko wapienne, oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne, ołowiana czerwień, minia, ołowiana pomarańcz, glejta, pigment
bezwodnik tytanu, pigment biel cynkowa, pigment sadza, pigmenty,
pigmenty srebra jako emulsje do wyrobów ceramicznych, platyna
lśniąca jako farba stosowana w ceramice, platyna lśniąca, farba stosowana w ceramice, podkłady do malowania i lakierowania drewna,
powłoki do krycia smołą, farby, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, powłoki, farby, powłoki, farby do krycia da-
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chów, preparaty do konserwacji drewna, preparaty zabezpieczające
do metali, preparaty zabezpieczające przed rdzą, preparaty zapobiegające matowieniu metali, proszek brązowy do malowania, proszek
glinu do malowania, proszek glinu do malowania dla malarzy, artystów i dekoratorów, proszki do srebrzenia, rozcieńczalnik do farb terpentyna, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakierów, roztwór
wapna gaszonego w wodzie, roztwór wodny wapna gaszonego,
smary przeciwrdzewne, spoiwa do farb, srebrna pasta, sykatywy,
środki wysuszające do farb, powłoki, środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, tusz do grawerowania, utrwalacze do farb akwarelowych, utrwalacze, lakiery, zagęszczacze do barwników, zagęszczacze
do farb, złoto lśniące farba stosowana w ceramice, 17 masy do spoinowania, wypełniania i uszczelniania, masy uszczelniające, masy
uszczelniające akrylowe, masy wypełniająco-naprawcze, 19 alabaster, arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, asfalt,
balustrady, baraki, belki niemetalowe, belki policzkowe i/lub wangi-niemetalowe części schodów, belki stropowe niemetalowe, beton,
betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumy, boazeria niemetalowa,
boazerie, bramy niemetalowe, bruki odblaskowe, brykiety z wytłoków z trzciny cukrowej-materiał budowlany, budowlane materiały
niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, cegły, cement, cement azbestowy, cement do budowy paleniska, cement do budowy
pieca hutniczego, cement magnezjowy, dachówka łupkowa, dachówki holenderskie-esówki, holenderki, dachówki niemetalowe,
deflektory kominkowe niemetalowe, deski podłogowe, deski, drewno budowlane, drewniane forniry, drewniane półfabrykaty tarte,
drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewno na bednarską
klepkę, drewno na fornir, drewno na profile, drewno obrobione,
drewno użytkowe, drzwi harmonijkowe niemetalowe, drzwi niemetalowe, dźwigary niemetalowe, elementy konstrukcyjne akwariów,
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, figurki, posążki
z kamienia, betonu lub marmuru, filc dla budownictwa, forniry, futryny drzwiowe niemetalowe, ganki niemetalowe-przybudówki, geotekstylia, gips, glina, glina ceglarska, glina garncarska-surowiec, glina
ogniotrwała, gładzie szpachlowe, granit, granulat szklany do znakowania dróg, grzędy, gzymsy niemetalowe, kamienie żaroodporne,
kamień, kamień budowlany, kamień żużlowy, kanały, dukty niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, karton z miazgi drzewnej, kesony dla budownictwa podwodnego, kolejowe podkłady niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe,
kominy niemetalowe, konstrukcje altan, konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcje niemetalowe basenów kąpielowych, konstrukcje niemetalowe na lodowiskach, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, korek sprasowany, kostka brukowa
drewniana, kratownice niemetalowe, kraty niemetalowe, kreda-surowiec, krokwie dachowe, kruszywo klinkierowe, kruszywo szamotowe
żaroodporne, kryształ górski, krzemionka ksylolit, kształtki rurowe
rozgałęzieniowe niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, kurniki
niemetalowe, kwarc, legary kolejowe niemetalowe, listwy niemetalowe, łupek twardy, łupki dachowe, malarskie komory natryskowe
niemetalowe, margiel wapienny, marmur, masy szpachlowe, masy
wyrównujące, maszty niemetalowe dla linii elektroenergetycznych,
maszty, słupy niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały do pokryć nawierzchni
dróg, materiały ścienne z betonu i ceramiczne, gazobetonowe, materiały wiążące do naprawy dróg, materiały wiążące do produkcji brykietów, materiały wiążące do produkcji kamieniarskiej, mieszanki
piasku i cementu, przewodzące zaprawy klejowe, moskitiery niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, nagrobki,
nasady kominkowe niemetalowe, nawierzchnie drogowe odblaskowe,
nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe
elementy konstrukcyjne dla budownictwa, niemetalowe konstrukcje
pokryć dachowych, oblicówki niemetalowe dla budownictwa, obudowy kominkowe niemetalowe, obudowy niemetalowe grobów lub grobowców, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, ogrodzenia niemetalowe do nagrobków lub
grobów, ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe, okładziny drewniane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, okna niemetalowe, okna skrzynkowe niemetalowe, okrycia niemetalowe dla
budownictwa, oliwin dla budownictwa, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, pachołki do cumowania niemetalowe, palisady niemetalowe, papa, parkiety, piasek do akwariów, piasek litograficzny, srebrny,
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piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa, platformy podwodne niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki parkietowe niemetalowe, płytki podłogowe niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe
dla budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe,
płyty drogowe niemetalowe, płyty drogowe odblaskowe, płyty
drzwiowe niemetalowe, płyty nagrobne niemetalowe, płyty niemetalowe, podkłady gruntujące-wzmacniające, podkłady niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające ogniwa fotoelektryczne, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, pokrycia niemetalowe ścienne, pokrywy do włazów niemetalowe, pomosty
pływające do cumowania niemetalowe, pomosty prefabrykowane
niemetalowe, powłoki-materiały budowlane, powłoki cementowe
ognioodporne, profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, proszek łupkowy, przedłużacze kominowe
niemetalowe, przewody ciśnieniowe niemetalowe, ramy niemetalowe dla cieplarni, ramy niemetalowe dla szklarni, ramy okienne niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury kamionkowe, rury spustowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania
niemetalowe, rynny niemetalowe, schodnie niemetalowe, schody
niemetalowe, silosy niemetalowe, skały wapienne, sklejka, sklepienia
grobów niemetalowe, skrzynki na listy murowane, słupy cementowe,
slupy niemetalowe, słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy telegraficzne niemetalowe, smoła, smoła powęglowa, spustowe rury niemetalowe, stele
nagrobkowe niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe, sufity
niemetalowe, szalówki-ciesielstwo, szalunki niemetalowe do betonu, szklarnie przenośne niemetalowe, szkło alabastrowe, szkło bezodpryskowe, szkło budowlane, szkło izolacyjne wykorzystywane
w budownictwie, szkło okienne dla budownictwa, szkło walcowane,
okienne dla budownictwa, szkło witrażowe, sztuczny kamień, sztywne rury niemetalowe stosowane w budownictwie, szyny winylowe-materiały budowlane, ścianki działowe niemetalowe, ścianki palowe
niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, tablice pamiątkowe niemetalowe, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, tabliczki nagrobkowe niemetalowe, tarcica, taśmy smołowane dla
budownictwa, tektura budowlana, tektura budowlana asfaltowana,
terakota, tłuczeń, trzcina-materiał budowlany, tuf wapienny, tynk,
tynk mozaikowy, urządzenia niemetalowe do parkowania rowerów,
wapień, wapno, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące
przed słońcem, wykładziny niemetalowe dla budownictwa, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, wyroby kamieniarskie,
wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, zaczyn cementowy, zaprawa azbestowa, zaprawy budowlane, zaprawy do klejenia, szpachlowania gazobetonu, zaprawy klejące, zawory przewodów drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zawory
wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki
murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki drogowe
nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki niemetalowe, nieświecące, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje
niemetalowe, żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, żużel-materiał budowlany, żwir, żwir do akwariów, żwir gruboziarnisty.

(111) 317606
(220) 2018 07 16
(210) 488244
(151) 2019 01 24
(441) 2018 09 10
(732) ENGRAM MMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540) engram
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne, brzeszczoty do pił, dłuta,
frezy, ekspandery, gwintownice, głowice frezarskie, narzędzia skrawające i ścierne, nitownice, noże, noże tokarskie i kowalskie, nożyce,
obcinarki do rur obsługiwane ręcznie, piły wyrzynarki ręczne, płytki
tokarskie i frezarskie, obudowy do pił ręcznych, oprawki do rozwiertaków i wierteł, osełki do ostrzenia, ostrza noże do strugów, pasy
na narzędzia, pilniki, piły ręczne, przecinacze, przyrządy do ostrzenia,
rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, strugi, śrubokręty, wiertła,
wiertła płytkowe i węglikowe, wybijaki, 35 badania marketingowe,
badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej i handlowej, doradztwo w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową, informacja
handlowa, informacja o działalności gospodarczej, organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, reklama
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radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, sprzedaż dla osób trzecich:
zbieranie w jednym miejscu z korzyścią dla innych osób towarów
takich jak: narzędzia i przyrządy ręczne, brzeszczoty do pił, dłuta,
frezy, ekspandery, gwintownice, głowice frezarskie, narzędzia skrawające i ścierne, nitownice, noże, noże tokarskie i kowalskie, nożyce,
obcinarki do rur obsługiwane ręcznie, piły wyrzynarki ręczne, płytki
tokarskie i frezarskie, obudowy do pił ręcznych, oprawki do rozwiertaków i wierteł, osełki do ostrzenia, ostrza noże do strugów, pasy
na narzędzia, pilniki, piły ręczne, przecinacze, przyrządy do ostrzenia, rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, strugi, śrubokręty, wiertła, wiertła płytkowe i węglikowe, wybijaki, umożliwiające klientom
zapoznanie się z nimi w godny sposób i ich nabywanie, w specjalistycznym sklepie lub w hurtowni, również poprzez Internet.

(111) 317607
(220) 2018 07 16
(210) 488245
(151) 2019 01 24
(441) 2018 09 10
(732) ENGRAM MMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540) engram
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne, brzeszczoty do pił, dłuta,
frezy, ekspandery, gwintownice, głowice frezarskie, narzędzia skrawające i ścierne, nitownice, noże, noże tokarskie i kowalskie, nożyce,
obcinarki do rur obsługiwane ręcznie, piły wyrzynarki ręczne, płytki
tokarskie i frezarskie, obudowy do pił ręcznych, oprawki do rozwiertaków i wierteł, osełki do ostrzenia, ostrza noże do strugów, pasy
na narzędzia, pilniki, piły ręczne, przecinacze, przyrządy do ostrzenia,
rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, strugi, śrubokręty, wiertła,
wiertła płytkowe i węglikowe, wybijaki, 35 badania marketingowe,
badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej i handlowej, doradztwo w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową, informacja
handlowa, informacja o działalności gospodarczej, organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, sprzedaż dla osób trzecich:
zbieranie w jednym miejscu z korzyścią dla innych osób towarów
takich jak: narzędzia i przyrządy ręczne, brzeszczoty do pił, dłuta,
frezy, ekspandery, gwintownice, głowice frezarskie, narzędzia skrawające i ścierne, nitownice, noże, noże tokarskie i kowalskie, nożyce,
obcinarki do rur obsługiwane ręcznie, piły wyrzynarki ręczne, płytki
tokarskie i frezarskie, obudowy do pił ręcznych, oprawki do rozwiertaków i wierteł, osełki do ostrzenia, ostrza noże do strugów, pasy
na narzędzia, pilniki, piły ręczne, przecinacze, przyrządy do ostrzenia, rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, strugi, śrubokręty, wiertła, wiertła płytkowe i węglikowe, wybijaki, umożliwiające klientom
zapoznanie się z nimi w godny sposób i ich nabywanie, w specjalistycznym sklepie lub w hurtowni, również poprzez Internet.
(111) 317608
(220) 2018 07 16
(210) 488246
(151) 2019 01 24
(441) 2018 09 10
(732) ENGRAM MMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540) Ievra tools
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne, brzeszczoty do pił, dłuta,
frezy, ekspandery, gwintownice, głowice frezarskie, narzędzia skrawające i ścierne, nitownice, noże, noże tokarskie i kowalskie, nożyce,
obcinarki do rur obsługiwane ręcznie, piły wyrzynarki ręczne, płytki
tokarskie i frezarskie, obudowy do pił ręcznych, oprawki do rozwiertaków i wierteł, osełki do ostrzenia, ostrza noże do strugów, pasy
na narzędzia, pilniki, piły ręczne, przecinacze, przyrządy do ostrzenia,
rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, strugi, śrubokręty, wiertła,
wiertła płytkowe i węglikowe, wybijaki, 35 badania marketingowe,
badania rynku, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej i handlowej: doradztwo w organizowaniu, prowadze-
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niu i zarządzaniu działalnością gospodarczą i handlową, informacja
handlowa, informacja o działalności gospodarczej, organizowanie
wystaw i targów w celach handlowych lub reklamowych, reklama
radiowa, reklama telewizyjna, reklama w prasie, reklama na stronach internetowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, sprzedaż dla osób trzecich,
zbieranie w jednym miejscu z korzyścią dla innych osób towarów
takich jak: narzędzia i przyrządy ręczne, brzeszczoty do pił, dłuta,
frezy, ekspandery, gwintownice, głowice frezarskie, narzędzia skrawające i ścierne, nitownice, noże, noże tokarskie i kowalskie, nożyce,
obcinarki do rur obsługiwane ręcznie, piły wyrzynarki ręczne, płytki
tokarskie i frezarskie, obudowy do pił ręcznych, oprawki do rozwiertaków i wierteł, osełki do ostrzenia, ostrza noże do strugów, pasy
na narzędzia, pilniki, piły ręczne, przecinacze, przyrządy do ostrzenia, rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, strugi, śrubokręty, wiertła, wiertła płytkowe i węglikowe, wybijaki, umożliwiające klientom
zapoznanie się z nimi w godny sposób i ich nabywanie, w specjalistycznym sklepie lub w hurtowni, również poprzez Internet.

(111) 317609
(220) 2018 07 20
(151) 2019 01 25
(441) 2018 09 03
(732) MARCINIAK RAFAŁ, Rzeszów, PL.
(540) M Marciniak Usługi księgowe
(540)

(210) 488472

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.04, 26.04.18, 26.01.01, 26.01.06
(510), (511) 35 usługi w zakresie księgowości i rachunkowości,
36 doradztwo podatkowe.
(111) 317610
(220) 2018 07 23
(210) 488532
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 10
(732) COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ComperiaRaty
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie reklam, publikowanie tekstów reklamowych, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, 36 informacje finansowe, udostępnianie informacji
finansowych za pośrednictwem strony internetowej, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości].
(111) 317611
(220) 2018 07 23
(210) 488539
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 10
(732) SZULC SEBASTIAN ROBO EXPERT, Warszawa, PL.
(540) ROBO expert
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny, biały
(531) 26.02.07, 26.02.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 roboty, roboty odkurzające, roboty myjące, roboty
myjące podłogi, roboty myjące okna, roboty koszące trawę, roboty
odkurzające, roboty sprzątające, roboty basenowe, akcesoria i części
do robotów, 37 usługi sprzedaży robotów, usługi wypożyczania robotów, serwis robotów, usługi w zakresie konserwacji, serwisowania
oraz napraw robotów.
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(111) 317612
(220) 2018 07 24
(210) 488589
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) BUDMAR JUDKOWIAK SPÓŁKA JAWNA, Baranowo, PL.
(540) HANDFORM
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały budowlane z klinkieru, betonu, ceramiki, rury sztywne niemetalowe
stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumity, gryps, keramzyt, budynki przenośne niemetalowe, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna w sklepach wyspecjalizowanych i niewyspecjalizowanych
oraz za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu towarów
z branży ogólnobudowlanej, materiałów budowlanych z: klinkieru,
ceramiki, betonu, metalowych materiałów budowlanych, niemetalowych materiałów budowlanych, drewna budowlanego, wyrobów
chemicznych do konserwacji klinkieru, metalowych materiałów
i elementów budowlanych, artykułów dekoracyjnych i ozdobnych
z klinkieru, metalu, poręczy, krat kutych, metalowych konstrukcji
budowlanych, drewna, rusztowań metalowych, metalowych elementów do instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, żaluzji metalowych, altan i baraków, niemetalowych materiałów i elementów
budowlanych, niemetalowych konstrukcji budowlanych, rusztowań niemetalowych, rozpowszechnianie prospektów, broszur oraz
sprzedaż projektów budowlanych, w tym za pomocą sieci komputerowej, 37 usługi ogólnobudowlane i remontowo-budowlane oraz
instalacyjne, usługi robót adaptacyjnych w budynkach i wnętrzach,
usługi nadzoru inwestycyjnego i budowlanego, usługi w zakresie
wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych, 41 usługi w zakresie
nauczania z dziedziny budownictwa, organizowanie i prowadzenie
szkoleń, kursów, seminariów, konferencji sympozjów oraz wykładów
o tematyce budowlanej, poradnictwo zawodowe w zakresie budownictwa, 42 doradztwo techniczne i badania techniczne w dziedzinie budownictwa, materiałów budowlanych, opinie i ekspertyzy
inżynieryjno-techniczne, badania oraz usługi-naukowe i techniczne,
analizy przemysłowe i usługi badawcze, usługi projektowania architektonicznego i architektury wnętrz, projektowanie instalacji związanych z budownictwem.
(111) 317613
(220) 2018 07 25
(210) 488631
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, PL.
(540) FORTUNA
(540)
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(111) 317615
(220) 2018 07 06
(210) 487937
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 13
(732) YUJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sękocin Stary, PL.
(540) ZUZII
(510), (511) 5 podpaski higieniczne, wkładki higieniczne, bandaże
higieniczne, wchłaniające artykuły higieniczne, produkty higieniczne dla kobiet, 16 papier toaletowy, papier toaletowy w rolkach, chusteczki higieniczne, papierowe chusteczki higieniczne, higieniczne
ręczniki papierowe do rąk, 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z przyborami toaletowymi.
(111) 317616
(220) 2018 07 09
(210) 487971
(151) 2019 01 25
(441) 2018 09 24
(732) FOLPOL ROBERT BARCZYK, JACEK CYGAN SPÓŁKA JAWNA,
Wólka Załęska, PL.
(540) WRAPSTAR
(510), (511) 16 folia z tworzywa sztucznego do pakowania, 17 folie
z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, 35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania opinii publicznej, badania rynku,
badania w dziedzinie działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], handlowe informacje i porady udzielane konsumentom [punkty informacji
konsumenckiej], wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych
dla osób trzecich, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, kolportaż próbek, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, promocja sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, usługi
pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyjnych.
(111) 317617
(220) 2018 07 03
(210) 487803
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 17
(732) POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) POCZTA POLSKA OCHRONA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żóły
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych w szczególności Internetu, reklamy radiowe i telewizyjne, 41 usługi hazardowe on-line, działalność związana z zakładami
wzajemnymi, produkcja i montaż programów telewizyjnych.
(111) 317614
(220) 2018 07 06
(210) 487919
(151) 2019 01 25
(441) 2018 09 24
(732) BALTCHEM SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY CHEMICZNE
W SZCZECINIE, Szczecin, PL.
(540) B Baltchem
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.03.01, 26.03.05, 26.03.18, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.04
(510), (511) 4 paliwa płynne, paliwa samochodowe, paliwa mineralne, paliwa z etanolu, paliwa bezdymne.

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 03.07.02, 03.07.24,
01.15.03, 22.01.06, 23.03.01, 23.03.07, 24.09.02, 24.09.03, 24.09.05,
24.09.09, 26.01.01, 26.01.12, 26.01.13, 26.01.15, 26.01.16, 26.01.18,
26.01.21, 26.11.03, 26.11.12, 26.13.01, 24.13.22
(510), (511) 36 usługi depozytowe, przechowywanie depozytów z wyłączeniem przechowywania wartości pieniężnych, usługi w zakresie
zarządzania zasobami gotówkowymi, przetwarzanie gotówki, obsługa
obrotu gotówkowego, obsługa urządzeń depozytowych, 37 projektowanie, montaż i konserwacja systemów telewizji dozorowej, montaż i konserwacja systemów kontroli dostępu, projektowanie, montaż
i konserwacja systemów sygnalizacji włamania i napadu, podłączanie
systemów sygnalizacji do stacji monitorowania alarmów, 41 szkolenia
edukacyjne, szkolenia personelu, zawodowe szkolenia związane z lotniskami, szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych, prowadzenie
szkoleń w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, przygotowanie zawodowe związane
z ochroną mienia osobistego, 45 ochrona obiektów i sprzętu, usługi
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ochrony w celu zabezpieczenia mienia, usługi kontroli zabezpieczeń
na rzecz osób trzecich, usługa zabezpieczania budynków, usługi zabezpieczenia mienia, monitoring systemów bezpieczeństwa, monitoring
alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, monitoring obiektów
i obszarów, konwojowanie osób, wartości i mienia, ochrona fizyczna,
kontrola bezpieczeństwa osób i mienia, kontrola bezpieczeństwa osób
i mienia w zakresie obsługi lotnictwa cywilnego, ochrona imprez masowych w tym zabezpieczanie procedur prawnych i ustawowych przy
ochronie imprez masowych, monitoring obiektów i obszarów, usługi
ochrony osobistej, usługi ochroniarskie.

(111) 317618
(220) 2018 07 03
(151) 2019 01 25
(441) 2018 09 03
(732) SANDVIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BAiLDONiT
(540)

(210) 487805

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 węgliki spiekane.
(111) 317619
(220) 2018 07 25
(210) 488632
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cieszyn, PL.
(540) FORTUNA
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama za pośrednictwem mediów
elektronicznych w szczególności Internetu, reklamy radiowe i telewizyjne, 41 usługi hazardowe on-line, działalność związana z zakładami
wzajemnymi, produkcja i montaż programów telewizyjnych.
(111) 317620
(220) 2018 07 26
(210) 488691
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 10
(732) Danstar Ferment AG, Zug, CH.
(540) ORALIS SB
(510), (511) 5 probiotyki (suplementy), suplementy diety i preparaty
dietetyczne, preparaty medyczne, drożdże do celów farmaceutycznych, ekstrakty drożdżowe do celów farmaceutycznych.
(111) 317621
(220) 2018 07 30
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) KUCHTA SEWERYN SENPO, Poznań, PL.
(540) senpo
(540)

(210) 488751

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego w stacjonarnych punktach sprzedaży oraz za pośrednictwem sieci Internet
związane ze sprzedażą łóżek, stolików nocnych, komód, szafek, stelaży do łóżek, materacy, pościeli, kołder, poduszek, koców, poszewek
na kołdry i poduszki, prześcieradeł.
(111) 317622
(220) 2018 07 30
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) KUCHTA SEWERYN SENPO, Poznań, PL.
(540) SENPO
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(510), (511) 35 usługi handlu hurtowego i detalicznego w stacjonarnych punktach sprzedaży oraz za pośrednictwem sieci Internet
związane ze sprzedażą łóżek, stolików nocnych, komód, szafek, stelaży do łóżek, materacy, pościeli, kołder, poduszek, koców, poszewek
na kołdry i poduszki, prześcieradeł.

(111) 317623
(220) 2018 07 30
(210) 488754
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 24
(732) BORAL TOMASZ PRYWATNA SZKOŁA WALKI BACKFIST
MASAŻE-GIMNASTYKA, Częstochowa, PL.
(540) BACKFIST
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerowny
(531) 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż: sprzętu, odzieży, obuwia i akcesoriów sportowych, odżywek i suplementów oraz akcesoriów do sztuk walki,
41 usługi trenera osobistego, prowadzenie zajęć fitness, instruktaż,
trening sztuk walki z zakresu: aikido, boksu, kickboxingu, mma, muay
thai, kraymaga, jeet kunedo, karate, jujutsu, judo, kursy samoobrony
dla kobiet, firm, przedsiębiorstw i instytucji, szkolenie służb mundurowych, kultura fizyczna, nauka gimnastyki, usługi klubów zdrowia,
trening personalny i grupowy ogólnorozwojowy, gimnastyka korekcyjna, trening mentalny, gimnastyka wyszczuplająca, przygotowywanie planów treningowych i dietetycznych, szkolenia w zakresie obrony
koniecznej, postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego,
przestępczości ulicznej, zajęcia sportowe dla dzieci, przeprowadzanie
egzaminów na stopnie uczniowskie i szkoleniowe w zakresie kickboxingu, kursy dla trenerów sportowych, 43 organizacja obozów sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizowanie seminariów
i eventów sportowych, 44 masaż leczniczy, rehabilitacyjny, relaksacyjny, odchudzający, antycellulitowy, fizjoterapia, kursy masażu.
(111) 317624
(220) 2018 07 30
(210) 488771
(151) 2019 01 18
(441) 2018 10 01
(732) ŁOSKOT KINGA STUDIO PROWOKACJA, Warszawa, PL.
(540) STUDIO PROWOKACJA
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe w zakresie edukacji i nauczania, usługi edukacyjne, instruktaże, kształcenie praktyczne w formie
pokazów, 44 usługi salonów fryzjerskich, usługi fryzjerskie: informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji urody, włosów i stosowania
produktów kosmetycznych.
(111) 317625
(220) 2018 07 30
(210) 488774
(151) 2019 01 18
(441) 2018 10 01
(732) OŚRÓDKA PIOTR, Łódź, PL.
(540) good moov
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, 35 reklama, 41 nauczanie, szkolenia, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.
(111) 317626
(220) 2018 07 31
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) DANILUK MAGDALENA, Mordy, PL.
(540) TERAMEDO
(510), (511) 44 masaż.

(210) 488836

(111) 317627
(220) 2018 08 02
(151) 2019 01 25
(441) 2018 09 17
(732) STEP RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) MOBBYN
(540)

(210) 488935

(210) 488752
Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
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(510), (511) 7 automaty sprzedające uruchamiane monetami, 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne,
kinematograficzne, optyczne, do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania,
gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycznej, urządzenia
do nagrywania, przesyłania lub odtwarzania dźwięku lub obrazów,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, kasy rejestrujące, maszyny liczące,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, urządzenia do gaszenia ognia, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna.

(111) 317628
(220) 2018 08 02
(210) 488936
(151) 2019 01 25
(441) 2018 09 17
(732) J&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Opole, PL.
(540) High Life
(540)

Kolor znaku: czarny
(531) 27.05.01, 29.01.08
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów.
(111) 317629
(220) 2018 08 03
(210) 489005
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) MCX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MCX
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.19, 27.05.23
(510), (511) 35 negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla
osób trzecich, doradztwo handlowe w outsourcingu, wyceny handlowe, analizy kosztów, analizy rynkowe, zarządzanie hotelami, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, pośrednictwo w zakresie nabywania
usług telekomunikacyjnych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, 36 organizowanie finansowania projektów budowlanych, administrowanie nieruchomościami, oszacowanie majątku nieruchomego, pośrednictwo
w sprawach majątku nieruchomego, wynajmowanie pomieszczeń
biurowych, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym, 37 doradztwo inżynieryjne w budownictwie, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, usługi nadzoru budowlanego, konsultacje budowlane, obsługa i naprawy pojazdów silnikowych,
42 doradztwo w zakresie oszczędności energii, badania w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie planowanego zużycia energii, odzyskiwanie danych komputerowych, 45 badania prawne, licencjonowanie własności intelektualnej, usługi prawne
w zakresie rejestrowania nazw domen, usługi nadzoru w dziedzinie
własności intelektualnej, zarządzanie prawami autorskimi, doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, rejestrowanie nazw domen, wypożyczanie alarmów przeciwpożarowych, biura rzeczy znalezionych,
monitoring systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, prawne administrowanie licencjami, usługi pomocy w sprawach spornych, wynajem nazw domen internetowych, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, usługi prawne związane z negocjowaniem
i rozliczaniem transakcji handlowych dla osób trzecich, zarządzanie
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w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich .

(111) 317630
(220) 2018 08 03
(210) 489008
(151) 2019 01 25
(441) 2018 10 01
(732) MCX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MCX pro
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, znaki-malowanie i naprawy,
38 łączność telefoniczna, obsługa telekonferencji, usługi telefoniczne związane z ustalaniem tras połączeń i połączeń dla telekomunikacji, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych, usługi poczty głosowej, wypożyczanie telefonów, usługi
wykonywania zleceń przywoławczych (radio, telefon lub inne środki
łączności elektronicznej, wypożyczanie urządzeń do przesyłania informacji, połączenie ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji.
(111) 317631
(220) 2018 08 08
(210) 489138
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) ENGRAM MMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540) Q Quicktool
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13, 24.17.25
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne, brzeszczoty do pił, dłuta, frezy, ekspandery, gwintownice, głowice frezarskie, narzędzia
skrawające i ścierne, nitownice, noże, noże tokarskie i kowalskie,
nożyce, obcinarki do rur obsługiwane ręcznie, piły wyrzynarki ręczne, płytki tokarskie i frezarskie, obudowy do pił ręcznych, oprawki
do rozwiertaków i wierteł, osełki do ostrzenia, ostrza noże do strugów, pasy na narzędzia, pilniki, piły ręczne, przecinacze, przyrządy
do ostrzenia, rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, strugi, śrubokręty, wiertła, wiertła płytkowe i węglikowe, wybijaki, 40 frezowanie,
grawerowanie, kowalstwo, lutowanie, modyfikacja narzędzi związana z ich obróbką, obróbka metali, odpuszczanie metali, powlekanie
galwaniczne, recykling odpadów, usługi spawalnicze.
(111) 317632
(220) 2018 08 08
(210) 489141
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) BUDARCZYK MICHAŁ, BUDARCZYK MARCIN M&M GASTRO
SPÓŁKA CYWILNA, Katowice, PL.
(540) MODERMO TABLEWARE
(540)

Kolor znaku: szary, czarny
(531) 26.02.12, 26.11.12, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 8 sztućce, srebrna zastawa stołowa, sztućce stołowe
[noże, widelce i łyżki], sztućce z metali szlachetnych, przyrządy
do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia,
sztućce do jedzenia, widelce i łyżki, noże, 21 talerze, porcelana, miski
ze szkła, filiżanki i kubki, szklane filiżanki, szklanki i kieliszki, spodki
nie z metali szlachetnych, zastawa stołowa, porcelanowa zastawa
stołowa, szklana zastawa stołowa, przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżeczek, podstawki pod szklanki,
patery.

(111) 317633
(220) 2018 08 08
(210) 489142
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 24
(732) BUDARCZYK MICHAŁ, BUDARCZYK MARCIN M&M GASTRO
SPÓŁKA CYWILNA, Katowice, PL.
(540) Modermo
(510), (511) 8 sztućce, srebrna zastawa stołowa, sztućce stołowe
[noże, widelce i łyżki], sztućce z metali szlachetnych, przyrządy
do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia,
sztućce do jedzenia, widelce i łyżki, noże, 21 talerze, porcelana, miski
ze szkła, filiżanki i kubki, szklane filiżanki, szklanki i kieliszki, spodki
nie z metali szlachetnych, zastawa stołowa, porcelanowa zastawa
stołowa, szklana zastawa stołowa, przybory kuchenne i zastawa stołowa, z wyjątkiem widelców, noży i łyżeczek, podstawki pod szklanki,
patery.
(111) 317634
(220) 2018 08 08
(210) 489165
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) KASZUBSKA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kalisz, PL.
(540) Elephant Security
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 03.02.01, 03.02.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 mydła, preparaty toaletowe, antypoślizgowe płyny
do podłóg, antypoślizgowy wosk do podłóg, krochmal do prania,
wosk do parkietów, wosk do podłóg, powietrze sprężone w puszce
do czyszczenia i odkurzania, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty do czyszczenia tapet, preparaty do nabłyszczania liści
roślin, preparaty do nadawania połysku, preparaty do odbarwiania,
preparaty do odtłuszczania inne niż do użytku w procesach produkcyjnych, preparaty do prania, preparaty do prania chemicznego, preparaty do udrażniania rur, preparaty do wywabiania plam, preparaty
toaletowe, preparaty do usuwania rdzy, środki czyszczące do celów gospodarstwa domowego, ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki do polerowania podłóg i mebli, środki do usuwania
wosku z podłóg [preparaty do szorowania], wybielacze stosowane
w pralnictwie, środki czyszczące, środki sanitarne, 7 akcesoria mocowane do odkurzaczy do rozpylania perfum oraz środków dezynfekcyjnych, maszyny do pielenia, maszyny i urządzenia do prania dywanów,
elektryczne, odkurzacze, ostrza do kosiarek, pługi do usuwania darni,
pługi śnieżne, torby do odkurzaczy, urządzenia do czyszczenia parowe, urządzenia do polerowania parkietów woskiem, elektryczne, węże
do odkurzaczy, zamiatarki drogowe [samojezdne], maszyny do mycia
ciśnieniowego, maszyny sprzątające, maszyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], 8 grabie [narzędzia], kopaczki [narzędzia ręczne],
kosiarki ogrodowe ręczne [narzędzia], kosy, łopatki [ogrodnictwo], łopaty [narzędzia], narzędzia ogrodnicze o napędzie ręcznym, narzędzia
ręczne o napędzie ręcznym, narzędzia rolnicze, obsługiwane ręcznie,
noże ogrodnicze do przycinania roślin, opielacze ręczne, przycinacze
do drzew, przyrządy tnące [narzędzia ręczne], rozpylacze do środków
owadobójczych [ręczne], sekatory, sierpaki, szpadle [narzędzia], ubijaki do gruntu [narzędzia], urządzenia ręczne do zwalczania pasożytów
roślin, widełki do pielenia [ręczne], 11 akcesoria łazienkowe, dozowniki
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środków odkażających w toaletach, suszarki do prania, elektryczne,
urządzenia dezodoryzujące, nie do użytku osobistego, urządzenia
do celów sanitarnych, urządzenia do dezodoryzacji powietrza, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do suszenia rąk do toalet, 16 materiały do pakowania, papier higieniczny, ręczniki do twarzy papierowe,
ręczniki papierowe, torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, worki na śmieci wykonane z papieru lub
z tworzyw sztucznych, papier toaletowy, 21 dozowniki do ręczników
papierowych, dozowniki mydła, dozowniki papieru toaletowego, gąbki czyszczące, ircha do czyszczenia, kosze do użytku domowego, kosze na papier, kosze na śmieci, kubły, materiały do polerowania [ściereczki], miotełki do kurzu, miotełki do usuwania kurzu z mebli, miotły,
mopy, mydelniczki, narzędzia do czyszczenia, ręczne, odkurzacze nieelektryczne, odpady bawełniane do czyszczenia, polerujące materiały
do nabłyszczania, z wyjątkiem preparatów, papieru i kamieni, rękawice do mycia samochodów, rękawice do polerowania, rękawice ogrodnicze, szczotki do dywanów, szczotki do szklanych kloszy do lamp,
szczotki do szorowania, szmatki do czyszczenia, szufelki lub przyrządy do zbierania okruszków, ściereczki do kurzu, ściereczki do polerowania, ścierki do mycia podłóg, trzepaczki do dywanów, nie będące
maszynami, urządzenia do usuwania kłaczków, elektryczne lub nieelektryczne, wiadra z wyciskarkami do mopów, 35 wynajem czasu
reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem maszyn
biurowych, wynajem powierzchni reklamowej i materiałów reklamowych, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
reklama, badania dotyczące działalności gospodarczej, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, tymczasowe zarządzanie
przedsiębiorstwem, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, biura pośrednictwa pracy, doradztwo w zakresie zarządzania
personelem, rekrutacja personelu, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, 37 instalacja, konserwacja i naprawa
maszyn, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie
i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie, konserwacja oraz
naprawa maszyn i urządzeń biurowych, konserwacja basenów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, remontowanie budynków, nadzór budowlany, usługi doradztwa budowlanego, usługi
budowlane, wynajem sprzętu budowlanego, instalowanie i naprawa
alarmów przeciwwłamaniowych, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, instalowanie, konserwacja i naprawa
alarmów, zamków i kas pancernych, czyszczenie i sprzątanie budynków od wewnątrz, czyszczenie i sprzątanie budynków od zewnątrz,
czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, konserwacja
mebli, mycie, mycie pojazdów, pranie, prasowanie bielizny, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zamiatanie dróg, czyszczenie (sprzątanie) dywanów i chodników, czyszczenie elementów wystroju wnętrz,
czyszczenie podłóg i pokryć podłogowych, czyszczenie powierzchni
handlowych, dezynfekcja pomieszczeń, czyszczenie powierzchni sufitów i ścian, sprzątanie domów, szpitali, sklepów, budynków, fabryk,
hoteli, nieruchomości, pomieszczeń biurowych, placów budowy, klubów, terenów miejskich i przemysłowych, 45 licencjonowanie własności intelektualnej, usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, doradztwo w zakresie własności intelektualnej, prawne
administrowanie licencjami, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, udzielanie licencji [usługi prawne] w ramach publikacji
oprogramowania, usługi prawne związane z licencjonowaniem praw
autorskich, licencjonowanie technologii, licencjonowanie materiałów
drukowanych [usługi prawne], licencjonowanie prac muzycznych
[usługi prawne], licencjonowanie koncepcji franczyzowych [usługi
prawne], licencjonowanie praw do filmów, produkcji telewizyjnych
i wideo [usługi prawne], usługi licencjonowania związane z produkcją towarów [usługi prawne], zarządzanie i wykorzystywanie praw
własności przemysłowej i praw autorskich poprzez licencjonowanie
na rzecz osób trzecich [usługi prawne], ochrona osobista, usługi w zakresie ochrony, usługi ochroniarzy w zakresie ochrony mienia i osób,
ochrona obiektów i sprzętu, monitoring alarmów bezpieczeństwa
i antywłamaniowych, monitoring systemów bezpieczeństwa, wynajem urządzeń systemu bezpieczeństwa, wypożyczanie urządzeń alarmowych.

Nr 5/2019
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(111) 317635
(220) 2018 08 09
(210) 489194
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 01
(732) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk, PL.;
UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk, PL.
(540) MWB
(540)
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(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 węgiel (paliwo).
(111) 317637
(220) 2018 08 10
(210) 489242
(151) 2019 01 28
(441) 2018 10 01
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) IBUM MEGA MAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, wyroby
medyczne w postaci tabletek, kapsułek, syropów, emulsji lub zawiesin.

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, jasnoszary
(531) 03.11.01, 03.11.24, 24.13.25, 24.09.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, aktówki (artykuły biurowe), albumy,
blankiety, broszury, druki, emblematy, kalendarze, karty pocztowe,
katalogi, książki, koperty, materiały do nauczania, materiały szkoleniowe i instruktażowe, podręczniki, notatniki, notesy, okładki, obwoluty, ołówki, publikacje, papier, papier do elektrokardiografów, papier
do maszyn rejestrujących, papier do pisania, papier higieniczny, papier
listowy, papeteria, pióra, skrypty, ulotki, 35 reklama, prace biurowe,
plakaty reklamowe, organizacja wystaw handlowych i reklamowych
w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych oraz zarządzanie tymi
wystawami, organizacja i prowadzenie reklamy wystaw, pokazów,
seminariów, sympozjów, konferencji i imprez kulturalnych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ogłoszeń oraz prowadzenie
działalności informacyjnej, 41 edukacja, edukacja w zakresie szkolnictwa wyższego polegająca na kształceniu studentów, prowadzenie jednolitych studiów magisterskich i równorzędnych, studiów pierwszego
i drugiego stopnia, studiów zaocznych oraz studiów doktoranckich,
studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych,
nauczanie korespondencyjne, usługi informacji o dostępnych kierunkach edukacji, usługi rekrutacji na studia wyższe, usługi doradztwa w sprawie wyboru kierunku zawodowego, usługi dokształcania
zawodowego, organizowanie, prowadzenie seminariów, sympozjów,
konferencji, kongresów i zjazdów w celach naukowych i edukacyjnych,
informacja o edukacji, usługi biblioteczne polegające na udostępnianiu i prezentacji zbiorów, książek, audiobooków, nagrań dźwiękowych,
nagrań audiowizualnych oraz oprogramowania komputerowego
przeznaczonych do celów edukacyjnych, usługi w zakresie działalności wydawniczej i poligraficznej, usługi w zakresie kształcenia i promowania kadr naukowych polegające na nadawaniu tytułów naukowych,
poradnictwo zawodowe, usługi organizowania i prowadzenia obozów
sportowych dla młodzieży akademickiej, organizowania i prowadzenia obozów wakacyjnych dla młodzieży akademickiej, usługi tłumaczenia z i na języki obce oraz z użyciem języka migowego, usługi
naukowo-badawczych pracowni i laboratoriów specjalistycznych,
usługi organizowania konkursów edukacyjnych, usługi publikacji
elektronicznej on-line książek i periodyków na rzecz osób trzecich,
usługi publikowania analogowych książek i wydawnictw naukowych
i popularyzatorskich, usługi publikowania tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi realizacji spektakli teatralnych i telewizyjnych,
usługi organizowania i prowadzenia obsługi sprawdzianów pedagogicznych na różnych poziomach kształcenia, usługi przygotowywania
i prowadzenia sprawdzianów pedagogicznych, usługi organizowania,
prowadzenia i obsługi wystaw muzealnych i edukacyjnych, informacja
o powyższych usługach.			
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 317636
(220) 2018 08 09
(151) 2019 01 21
(441) 2018 09 17
(732) WĘGLO SMYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ruda Śląska, PL.
(540) EKOGROSZEK SMYCZEK

(111) 317638
(220) 2018 08 10
(151) 2019 01 28
(441) 2018 10 01
(732) BEGIER MAŁGORZATA, Warszawa, PL.
(540) !eatme
(540)

(210) 489250

Kolor znaku: czarny, błękitny
(531) 27.05.01, 24.17.04, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, badania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii publicznej,
badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, indeksowanie stron
internetowych w celach handlowych lub reklamowych, pisanie scenariuszy do celów reklamowych, produkcja filmów reklamowych,
projektowanie materiałów reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji
do celów handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi modelek
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, wynajem bilbordów-tablic reklamowych, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, 41 usługi fotograficzne, produkcja
filmów, informacja o imprezach rozrywkowych, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne, pokazy,
montaż taśm wideo, organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, pisanie scenariuszy, pisanie piosenek, planowanie
przyjęć-rozrywka, 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.
(111) 317639
(220) 2018 08 14
(210) 489382
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Toruń, PL.
(540) MAR
(540)

(210) 489205
Kolor znaku: żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 6 śruby, nakrętki, zawleczki, tuleje, podkładki, smarowniczki, 7 łożyska i ich części oraz elementy ustalające, pierścienie
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smarne, 12 piasty kół, piasty kół tylnych, piasty kół pojazdów, piasty
kół samochodowych, 17 pierścienie i materiały uszczelniające.

(111) 317640
(220) 2018 08 16
(210) 489404
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) PIRI PIRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mysłowice, PL.
(540) JOHNNY KEBABO
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, 30 zawijane kanapki typu
wrap, kanapki, kanapki z kurczakiem, kanapki zawierające sałatę, nadziewane kanapki, 43 usługi restauracji fast-food, usługi barów typu
fast-food na wynos.
(111) 317641
(220) 2018 08 16
(210) 489406
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) PIRI PIRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Mysłowice, PL.
(540) JOHNNY KEBABO
(540)

Nr 5/2019

(540) UNDERDOG
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 działalność rozrywkowa i kulturalna, produkcja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów telewizyjnych
i radiowych, nagrywanie filmów (filmowanie), montaż filmów, dystrybucja i wypożyczanie filmów.
(111) 317645
(220) 2018 08 06
(210) 489075
(151) 2019 01 24
(441) 2018 09 17
(732) ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW MOTYL
SPÓŁKA JAWNA, Rokiciny Kolonia, PL.
(540) MOTYL
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, złoty
(531) 03.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 owoce i warzywa przetworzone, pikle, chrzany, musztarda, majonezy, keczupy, 30 sosy, dresingi do sałat, warzyw i mięs,
32 soki owocowe i warzywne.
Kolor znaku: zielony, czarny, żółty, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.01.01, 02.01.23, 26.04.01, 26.04.16, 26.04.18
(510), (511) 29 gotowe posiłki składające się głównie z kebaba, gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, 30 zawijane kanapki typu
wrap, kanapki, kanapki z kurczakiem, kanapki zawierające sałatę, nadziewane kanapki, 43 usługi restauracji fast-food, usługi barów typu
fast-food na wynos.
(111) 317642
(220) 2018 08 16
(210) 489414
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) KLEMCZAK RADOSŁAW, Warszawa, PL.
(540) PRONIT
(510), (511) 41 produkcja muzyczna, produkcja nagrań dźwiękowych i/lub wideo, produkcja nagrań wzorcowych [master], realizacja
nagrań fonograficznych, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych, mastering płyt, doradztwo w zakresie produkcji filmów i muzyki, usługi w zakresie nagrań, produkcja filmów wideo i DVD, edycja
nagrań audio, produkcja dzieł muzycznych w studio nagrań, usługi
studia nagrań.
(111) 317643
(220) 2018 08 03
(210) 489013
(151) 2019 01 25
(441) 2018 10 01
(732) BISEK KAROLINA BISEK-FINANSE KAROLINA BISEK
KANCELARIA KSIĘGOWO-PODATKOWA, Wrocław, PL.
(540) FITBACK COFFEE
(540)

(111) 317646
(220) 2018 08 16
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany, PL.
(540) KONICZYNKA
(540)

(210) 489427

Kolor znaku: czarny, czerwony, jasnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 05.03.06, 03.13.09
(510), (511) 1 preparaty chemiczne dla przemysłu, produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, środki chemiczne przeznaczone dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki do ochrony nasion, nawozy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia gleby, nawozy dla rolnictwa, środki grzybobójcze
i dodatki chemiczne do środków grzybobójczych, środki owadobójcze i dodatki chemiczne do środków owadobójczych, 5 antyseptyki,
środki bakteriobójcze, biocydy, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, fungicydy, herbicydy, insektycydy, kapsułki dla celów farmaceutycznych, kapsułki dla celów medycznych, środki do odstraszania owadów, pestycydy, środki chwastobójcze.
(111) 317647
(220) 2018 08 17
(210) 489455
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 24
(732) ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) e
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnozielony, biały
(531) 29.01.13, 05.03.13, 11.03.04, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 30 kawa.
(111) 317644
(220) 2018 08 06
(210) 489062
(151) 2019 01 24
(441) 2018 09 17
(732) KAWULSKI MACIEJ FUTURE SPACE, Warszawa, PL.

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 05.01.05, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi handlu hurtowego w odniesieniu do sprzętu
komputerowego.

Nr 5/2019
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(111) 317648
(220) 2018 08 27
(210) 489745
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) WE NEED YA
(510), (511) 16 książki, publikacje drukowane, pocztówki, plakaty,
zakładki do książek z papieru lub tektury, 18 plecaki, 21 kubki, kufle,
szklanki, kieliszki, 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 30 słodycze,
cukierki, przekąski składające się głównie z produktów zbożowych,
32 napoje bezalkoholowe.
(111) 317649
(220) 2018 08 27
(210) 489747
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) we need YA
(540)

(531) 04.03.09, 27.05.01
(510), (511) 16 książki, publikacje drukowane, pocztówki, plakaty,
zakładki do książek z papieru lub tektury, 18 plecaki, 21 kubki, kufle,
szklanki, kieliszki, 25 odzież, nakrycia głowy, obuwie, 30 słodycze,
cukierki, przekąski składające się głównie z produktów zbożowych,
32 napoje bezalkoholowe.
(111) 317650
(220) 2018 08 27
(210) 489749
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) GAŁKA KATARZYNA ANNA ZEBERKA, Bielsko-Biała, PL.
(540) Multicoolty
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 317651
(220) 2018 08 27
(210) 489759
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) DELLIA INVESTMENTS-PROJEKT ECHO-115 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kielce, PL.
(540) The Malthouse Office
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
25 ubrania, w tym koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy
dla celów promocji działalności obiektów biurowych i handlowych,
35 reklama, analiza kosztów, księgowość, organizowanie wystaw
w celach handlowych lub reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur], wynajmowanie nośników reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą w ramach działalności obiektów mieszkaniowych, usługowych
i handlowych, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych
i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych,
usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w ramach działalności usługowej w zakresie działalności obiektów biurowych i handlowych, 39 wynajmowanie miejsc
parkingowych, garaży w ramach działalności obiektów biurowych
i handlowych, 41 publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe
w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych, 43 bary
szybkiej obsługi [snack bary], kafeterie, restauracje, kawiarnie, wynajmowanie sal na posiedzenia w ramach działalności obiektów biurowych i handlowych.

(111) 317652
(220) 2018 08 27
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) GRANPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) DOBROMIR NIE LEJEMY WODY
(540)

1513
(210) 489760

Kolor znaku: biały, żółty, zielony, brązowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 26.01.01,
26.01.05, 26.01.12, 26.01.13, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21, 26.11.12,
02.01.13, 02.01.23, 01.15.09, 06.19.09, 09.07.01, 09.07.25, 10.03.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy i preparaty do użyźniania gleby, nawozy
i preparaty nawożenia dolistnego i doglebowego, nawozy rolnicze
granulowane, posypowe i pyliste, nawozy ogrodnicze, preparaty
regulujące wzrost roślin, środki ochrony roślin, preparaty z mikroelementów dla roślin, kompost, gleba do upraw, podłoża do upraw
bezglebowych, nawozy azotowe.
(111) 317653
(220) 2018 08 27
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) GRANPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) DOBROMIR DOBRY Z NATURY
(540)

(210) 489762

Kolor znaku: biały, żółty, zielony, brązowy
(531) 01.15.09, 02.01.13, 02.01.23, 06.19.09, 09.07.01, 09.07.25, 10.03.12,
26.01.01, 26.01.05, 26.01.12, 26.01.13, 26.01.14, 26.01.16, 26.01.18, 26.01.21,
26.11.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.14
(510), (511) 1 produkty chemiczne dla przemysłu, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, nawozy i preparaty do użyźniania gleby, nawozy
i preparaty nawożenia dolistnego i doglebowego, nawozy rolnicze
granulowane, posypowe i pyliste, nawozy ogrodnicze, preparaty
regulujące wzrost roślin, środki ochrony roślin, preparaty z mikroelementów dla roślin, kompost, gleba do upraw, podłoża do upraw
bezglebowych, nawozy azotowe.
(111) 317654
(220) 2018 08 27
(210) 489763
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) GRUPA PRODUCENTÓW RZEPAKU RICHTER SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zbrosławice, PL.
(540) GPR RICHTER ROK ZAŁOŻENIA 2014
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, żółty
(531) 29.01.13, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.24, 27.05.01, 27.05.08,
27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24, 06.19.01, 06.19.09, 05.01.03,
05.01.06, 26.11.03, 26.11.10, 26.11.12, 26.02.01, 26.02.17, 26.02.18
(510), (511) 31 ziarna [zboże].
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(111) 317655
(220) 2018 08 27
(210) 489765
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) SOBCZAK ANETA, Warszawa, PL.
(540) JUSTAY.
(510), (511) 35 agencje zatrudnienia, agencje zatrudnienia tymczasowego, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu [dla osób
trzecich], 45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka,
pośrednictwo w procedurach prawnych, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, dostarczanie informacji prawnych,
kompilacja informacji prawnych, profesjonalne usługi doradcze
dotyczące zagadnień prawnych, udzielanie informacji dotyczących
usług prawnych.
(111) 317656
(220) 2018 08 27
(210) 489767
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) SOBCZAK ANETA, Warszawa, PL.
(540) Justay
(510), (511) 35 agencje zatrudnienia, agencje zatrudnienia tymczasowego, biura pośrednictwa pracy, dobór personelu [dla osób
trzecich], 45 usługi w zakresie przygotowywania dokumentów
prawnych, usługi w zakresie pomocy prawnej, usługi informacyjne,
doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień prawnych, udzielanie informacji w zakresie kwestii związanych z prawami człowieka,
pośrednictwo w procedurach prawnych, doradztwo związane z osobistymi sprawami prawnymi, dostarczanie informacji prawnych,
kompilacja informacji prawnych, profesjonalne usługi doradcze
dotyczące zagadnień prawnych, udzielanie informacji dotyczących
usług prawnych.
(111) 317657
(220) 2018 08 27
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) STANIAK IRENEUSZ, Bogucin, PL.
(540) Wódka Nałęczowianka
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, wódka.

(210) 489770

(111) 317658
(220) 2018 08 27
(210) 489774
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) KRAJOWA INFORMACJA DŁUGÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH
BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ SPÓŁKA AKCYJNA, Kielce, PL.
(540) KIDT BIG SA
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 24.13.09, 24.13.25,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych .
(111) 317659
(220) 2018 08 27
(151) 2019 01 24
(441) 2018 10 08
(732) M.M. SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) MM SERVICE
(540)

(210) 489789

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 37 konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych.
(111) 317660
(151) 2019 01 24

(220) 2018 08 27
(441) 2018 10 08

(210) 489791
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(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) Protamino Premium
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby (pokarm
dla zwierząt), pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt.
(111) 317661
(220) 2018 08 27
(210) 489793
(151) 2019 01 24
(441) 2018 10 08
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) Protamino QQRQ
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby (pokarm
dla zwierząt), pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt.
(111) 317662
(220) 2018 08 27
(210) 489794
(151) 2019 01 24
(441) 2018 10 08
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) BroiSan Grower
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty
do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych, kultury
mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych, preparaty
weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby (pokarm dla zwierząt), pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia zwierząt, karmy i pasze
dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt.
(111) 317663
(220) 2018 08 28
(210) 489821
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) AGRO INTRADE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opole, PL.
(540) DIGESTON
(540)

Kolor znaku: jasnozielony, granatowy
(531) 01.01.05, 01.01.10, 26.11.01, 27.05.17, 29.01.12
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(510), (511) 31 mieszanki paszowe do stosowania w chowie i hodowli zwierząt, koncentraty i superkoncentraty paszowe do stosowania w chowie i hodowli zwierząt, surowce paszowe (komponenty
do pasz), dodatki do pasz nie do celów leczniczych.

(540)

(111) 317664
(220) 2018 08 27
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) LILU FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Lilu Fruits
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 01.15.03, 14.07.09, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym),
sztućce, broń boczna, z wyjątkiem broni palnej, ostrza (maszynki
do golenia) .

(210) 489836

Kolor znaku: pomarańczowy, zielony
(531) 05.03.11, 05.03.15, 05.07.11, 05.07.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 owoce marynowane, owoce konserwowane, owoce
przetworzone, mrożone owoce, owoce lukrowane, kandyzowane
owoce, pokrojone owoce, owoce aromatyzowane, owoce gotowane,
suszone owoce, owoce w puszkach, warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa mrożone, krojone warzywa, warzywa gotowane, warzywa liofilizowane, 31 owoce cytrusowe, świeże owoce,
owoce świeże, nieprzetworzone owoce, świeże owoce cytrusowe,
świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, nieprzetworzone warzywa,
surowe warzywa, warzywa świeże, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
świeżych, mrożonych owoców i warzyw, przetworzonych owoców
i warzyw.
(111) 317665
(220) 2018 08 28
(210) 489847
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) VOYAGER.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) VOYAGER
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do handlu elektronicznego dla branży turystycznej i ubezpieczeniowej, oprogramowanie do przeszukiwania i odnajdywania informacji dotyczącej
branży turystycznej i ubezpieczeniowej za pośrednictwem sieci
komputerowej, oprogramowanie komputerowe dotyczące usług
związanych z organizowaniem podróży przez biura pośrednictwa
i agencje turystyczne.
(111) 317666
(220) 2018 08 28
(210) 489857
(151) 2019 01 29
(441) 2018 10 15
(732) KWIATKOWSKA MAJA, Stryków, PL.
(540) herbapect
(510), (511) 30 herbata sypka, herbata w saszetkach, nielecznicze
napoje na bazie herbaty.
(111) 317667
(220) 2018 08 28
(210) 489859
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) NEOROBOTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dąbrowa, PL.
(540) Neorobot
(510), (511) 9 roboty edukacyjne, oprogramowanie edukacyjne,
edukacyjne aplikacje komputerowe, edukacyjne aplikacje mobilne, roboty humanoidalne wyposażone w sztuczną inteligencję,
28 zabawki, zabawki edukacyjne, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
zabawek edukacyjnych związanych z robotyką, robotów, zabawek
edukacyjnych, 41 szkolenia edukacyjne, testy edukacyjne, usługi edukacyjne, pokazy edukacyjne, edukacyjne usługi doradcze,
usługi doradztwa edukacyjnego, usługi edukacyjne i instruktażowe, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi edukacyjne dotyczące technologii informacyjnej.
(111) 317668
(220) 2018 08 28
(210) 489860
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) SKIERKA ROMUALD ISSKRA, Borzytuchom, PL.
(540) isskra

(111) 317669
(220) 2018 08 29
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) FREEDOMMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PL1.TV
(540)

(210) 489870

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 38 agencje informacyjne, komunikacja za pośrednictwem sieci światłowodowych, łączność poprzez terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji kablowej,
przesyłanie wiadomości, transfer strumieniowy danych, transmisja
plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja
programów telewizyjnych, transmisja satelitarna i transmisja wideo
na żądanie, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, 39 dostarczanie wiadomości, 41 produkcja filmów innych
niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych, telewizyjnych i widowisk, dubbing, nagrywanie na taśmach
wideo, telewizyjne usługi rozrywkowe, usługi reporterskie, usługi
studia nagrań, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania].
(111) 317670
(220) 2018 08 29
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) KUPIS PAULINA, Rogów, PL.
(540) miniOGRODY
(540)

(210) 489875

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, brązowy, ciemnobrązowy
(531) 05.01.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie urbanistyczne, usługi architektoniczne, usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, wzornictwo przemysłowe, stylizacja [wzornictwo przemysłowe], 44 ogrodnictwo krajobrazowe, pielęgnacja trawników,
projektowanie kompozycji kwiatowych, projektowanie krajobrazów,
usługi ogrodnicze, usługi z zakresu szkółek roślin.
(111) 317671
(220) 2018 08 29
(210) 489882
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) MAŁE ZAMIESZANIE I. JASTRZĘBSKA-CZUBA, A. POPŁAWSKA
SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) małe zamieszanie
(510), (511) 41 usługi rozrywkowe, organizacja przyjęć, udostępnianie
obiektów i sprzętu do zabaw dla dzieci, usługi przedszkoli, usługi edukacyjne, organizowanie warsztatów, 43 kawiarnie, bary, usługi kateringowe, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, żłobki dla dzieci.
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(111) 317672
(220) 2018 08 29
(210) 489902
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) LISNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań, PL.
(540) Polarybka
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.01
(510), (511) 29 ryby przetworzone, produkty z przetworzonych ryb
dla ludzi.
(111) 317673
(220) 2018 08 29
(210) 489916
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) DUSTBUSTER PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamieniec Wrocławski, PL.
(540) DUSTBUSTER
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, mycie, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zamiatanie dróg.
(111) 317674
(220) 2018 08 30
(210) 489951
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) YORK PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bolechowo, PL.
(540) SO!CZYSTE
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.04, 27.05.01, 24.17.04
(510), (511) 3 preparaty zapachowe, preparaty myjące, zmywaki nasączone preparatem zapachowym, gąbki nasączone preparatem zapachowym do celów domowych, 21 zmywaki do szorowania i użytku domowego, gąbki do celów domowych, gąbki toaletowe.
(111) 317675
(220) 2018 08 31
(210) 489963
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) ORZEŁ MAREK FIRMA RACHUNKOWO-DORADCZA GRAMAR,
Aleksandrów Kujawski, PL.
(540) GRAMAR
(510), (511) 35 usługi podatkowe, planowanie podatkowe [rachunkowość], przygotowywanie i wypełnianie deklaracji, zeznań i informacji podatkowych, porady związane z przygotowywaniem deklaracji, zeznań i informacji podatkowych, przygotowywanie wymiaru
podatku [rachunki], księgowość i prowadzenie ksiąg, rachunkowość:
fakturowanie, analizy i oceny kosztów i korzyści, usługi w zakresie
rozliczeń, sporządzanie dokumentów dotyczących opodatkowania
i faktur, przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością
gospodarczą, przygotowywanie sprawozdań finansowych i analiz
dla przedsiębiorstw, sporządzanie bilansów finansowych, sporządzanie raportów biznesowych, usługi doradcze i informacje dotyczące rachunkowości, usługi doradcze i informacyjne w zakresie
księgowości, usługi doradcze i informacyjne w zakresie podatków,
doradztwo w zakresie efektywności biznesowej, doradztwo w zakresie nabywania przedsiębiorstw, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące zatrudnienia, doradztwo w zakresie zarządzania kadrami,
personelem i zatrudniania, prowadzenie akt osobowych i rejestru
pracowników [dla osób trzecich], przygotowanie listy płac, w tym
komputerowe, pomoc w sporządzaniu listy płac, spełnianie funkcji
działu kadr dla osób trzecich, usługi w zakresie rejestrowania pracowników, konsultacja dotycząca rekrutacji w zakresie działalności
gospodarczej, audyt działalności gospodarczej i przedsiębiorstw, audyt sprawozdań finansowych, doradztwo związane z audytem, statystyczne zestawienia, usługi w zakresie wyszukiwania danych, usługi
gromadzenia, zestawiania i systematyzacji danych, usługi zarządzania danymi, 36 doradztwo podatkowe [nie dotyczy prowadzenia rachunkowości i księgowości], nadzór podatkowy, doradztwo, analizy
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i badania finansowe i finansowo-ekonomiczne, doradztwo, analizy
i badania w zakresie inwestycji, ekspertyzy dla celów fiskalnych,
usługi administrowania i obsługi płatności dotyczących podatków
i z zakresu ubezpieczeń społecznych, ocena podatkowa, planowanie
podatkowe [nie księgowe], usługi związane z opodatkowaniem płac,
41 szkolenia, usługi edukacyjne i instruktażowe z zakresu podatków,
rachunkowości i księgowości, publikacja materiałów edukacyjnych
i informacyjnych z zakresu podatków, rachunkowości i księgowości,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, kursów, warsztatów, seminariów szkoleniowych i edukacyjnych z zakresu podatków, rachunkowości i księgowości, 45 doradztwo prawne w zakresie opodatkowania, usługi pomocy prawnej oraz
zastępstwo prawne i procesowe w sprawach i sporach podatkowych,
sporządzanie ekspertyz, opinii, raportów, analiz i badań prawnych
z zakresu podatków, usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne
dotyczące zagadnień prawnych z zakresu podatków.

(111) 317676
(220) 2018 09 01
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) BANDEL MARIUSZ, Szczecin, PL.
(540) ADMIRAŁ
(510), (511) 43 usługi restauracyjne.

(210) 490011

(111) 317677
(220) 2018 09 03
(210) 490018
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) ŁUKASZEWICZ KAZIMIERZ, ŁUKASZEWICZ EWELINA AQUASOFT SPÓŁKA CYWILNA, Białystok, PL.
(540) AQUASOFT
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski
(531) 29.01.04, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 01.15.15, 01.15.24, 11.03.02, 11.03.20, 26.11.12, 27.03.15
(510), (511) 1 preparaty do usuwania kamienia kotłowego, substancje do zmiękczania wody, substancje powierzchniowo czynne,
preparaty do uzdatniania wody, chemiczne wymienniki jonowe,
katalizatory, nieprzetworzone tworzywa sztuczne stosowane w filtrowaniu, substancje mineralne stosowane w filtrowaniu, substancje
roślinne stosowane w filtrowaniu, preparaty chemiczne stosowane
w filtrowaniu, preparaty do klarowania, substancje diagnostyczne
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, mieszanki filtracyjne, żywice jonowymienne, żywice syntetyczne nieprzetworzone,
preparaty do oczyszczania wody, 11 urządzenia do destylacji, urządzenia do uzdatniania wody, urządzenia do filtrowania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę pitną, urządzenia do odsalania wody,
instalacje oczyszczania ścieków, urządzenia do zmiękczania wody,
filtry gruboziarniste do filtrowania wody, kolumny destylacyjne, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodnych, pompy
ciepła, 35 sprzedaż detaliczna urządzeń do uzdatniania wody oraz
systemów grzewczych, 37 budowa, konserwacja i naprawa oczyszczalni ścieków, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodnokanalizacyjnych, budowa systemów ścieków.
(111) 317678
(220) 2018 09 03
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) MAZUREK KAMIL, Łaszczów, PL.
(540) M
(540)

(210) 490034

Kolor znaku: srebrny
(531) 29.01.06, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.04, 27.05.21, 24.09.01,
24.09.03, 24.09.05, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.17
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(510), (511) 41 organizowanie konkursów piękności, organizacja
pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów
jako edukacja lub rozrywka, rozrywka, widowiska jako rozrywka.

(111) 317679
(220) 2018 09 04
(151) 2019 01 29
(441) 2018 10 15
(732) STUDENT DEPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Student depot
(540)

(210) 490087

Kolor znaku: czarny, jasnozielony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi zakwaterowania studentów w pokojach na terenie domów studenckich.
(111) 317680
(220) 2018 09 04
(210) 490091
(151) 2019 01 29
(441) 2018 10 15
(732) FINUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Fin UP
(540)

Kolor znaku: czarny, czarny, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 pośrednictwo finansowe.
(111) 317681
(220) 2018 04 23
(210) 485161
(151) 2019 01 25
(441) 2018 08 06
(732) POGORIA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) pogoria
(540)

Kolor znaku: czerwony, fioletowy, niebieski, pomarańczowy,
turkusowy, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności centrów handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji
działalności centrów handlowych, 25 ubrania w tym koszule, bluzki,
kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności centrów handlowych, 35 usługi menedżerskie, prowadzenie interesów
osób trzecich, usługi reklamowe, promocja inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych
i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, kompleksowa oferta różnorodnych towarów umożliwiająca nabywcom rozeznanie i zakup tych towarów, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, usługi w zakresie organizowania wystaw dzieł sztuki
w celach aukcyjnych, aukcji, wernisaży, pokazy towarów, zarządzanie
kolekcjami sztuki, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym
sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie, administrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi dotyczącymi handlu
i/lub reklamy, badanie rynku w celach handlowych, dobór personelu
za pomocą testów, sprzedaż na kredyt w zakresie branży elektronicznej (rtv, agd), motoryzacyjnej, meblarskiej, budowlanej, a także świadczona w hipermarketach, prowadzenie sklepów ze sprzedażą ratalną
w zakresie branży elektronicznej (rtv, agd), motoryzacyjnej, meblarskiej, budowlanej, a także świadczoną w hipermarketach, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem
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i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie
powierzchni w centrach handlowych, doradztwo w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, usługowymi,
hotelowymi i rozrywkowymi, leasing nieruchomości, wydzierżawianie
i wynajmowanie nieruchomości, pośrednictwo w najmie i handlu nieruchomościami, prowadzenie punktów wykonujących operacje bankowe, prowadzenie punktów wyceny biżuterii, prowadzenie zbiórek
na cele dobroczynne, prowadzenie kantorów wymiany walut, sponsorowanie finansowe.

(111) 317682
(220) 2018 04 30
(210) 485569
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 03
(732) JET SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elbląg, PL.
(540) JET SYSTEM
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.06, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 7 urządzenia do czyszczenia pod wysokim ciśnieniem,
maszyny do górnictwa, przecinarki do betonu i kamienia, przecinarki strumieniem wody, pompy, pompy smarownicze, napędy hydrauliczne i pneumatyczne do maszyn i silników, silniki elektryczne
inne niż do pojazdów lądowych, amortyzatory do maszyn, cylindry
do maszyn, klocki hamulcowe do maszyn, koła maszynowe, pasowe,
zamachowe i zębate, łożyska, osłony do maszyn, pasy do maszyn
i silników, prowadnice do maszyn, przekładnie jako części maszyn,
skrzynie biegów jako części maszyn, smarownice jako części maszyn,
wały napędowe, zawory, 35 usługi w zakresie reklamy, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, badanie rynku, badanie opinii publicznej, organizowanie w celach handlowych lub reklamowych wystaw różnorodnych towarów, przedstawicielstwo handlowe firm zagranicznych, prowadzenie negocjacji
handlowych oraz pośrednictwo w zakresie kojarzenia partnerów
handlowych, doradztwo handlowe, prowadzenie salonów sprzedaży
pojazdów, prowadzenie komisów z pojazdami, 37 usługi instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych, obsługa, konserwacja i naprawa pojazdów, instalowanie, konserwacja
i naprawa maszyn, czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz,
zabezpieczanie przed korozją, 41 doradztwo zawodowe w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, 42 badania i analizy techniczne,
doradztwo techniczne i sporządzanie ekspertyz technicznych, badania w dziedzinie mechaniki, obrabiarek i silników, projektowanie
techniczne w zakresie maszyn do obróbki metali i drzewa oraz części składowych tych maszyn, testowanie pojazdów,, 45 doradztwo
w sprawie bezpieczeństwa pracy.
(111) 317683
(220) 2018 05 04
(210) 485615
(151) 2019 01 25
(441) 2018 08 20
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, PL.
(540) Jurajska. Woda z głębi Jury
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, wody sodowe,
napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje owocowe, napoje owocowe gazowane i niegazowane, syropy, piwo.
(111) 317684
(220) 2018 05 04
(210) 485618
(151) 2019 01 25
(441) 2018 08 20
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, PL.
(540) Jurajska. Woda prosto z Jury
(510), (511) 32 wody mineralne, źródlane i stołowe, gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane i niegazowane, wody sodowe,
napoje bezalkoholowe, soki, nektary, napoje owocowe, napoje owocowe gazowane i niegazowane, syropy, piwo.
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(111) 317685
(220) 2018 09 04
(210) 490094
(151) 2019 01 29
(441) 2018 10 15
(732) JANIK TOMASZ, Żary, PL.
(540) MED-DERM.pl Gabinety Dermatologiczne i Medycyny
Estetycznej
(540)

Kolor znaku: bordowy, pomarańczowy
(531) 03.11.01, 03.11.03, 03.07.17, 09.05.01, 27.05.01, 29.01.12, 24.17.01,
24.17.02
(510), (511) 44 usługi medyczne, działalność medyczna, dermatologia, wenerologia, epidemiologia, medycyna estetyczna, ambulatoryjna opieka medyczna, badania medyczne, badania laboratoryjne,
leczenia lub oceny stanu zdrowia ludzi, usługi diagnostyki medycznej, informacja medyczna, udzielanie informacji zdrowotnej, pomoc
medyczna, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, leczenie
ludzi, wszystkie powyższe usługi świadczone tylko w zakresie ludzi.
(111) 317686
(220) 2018 04 13
(210) 484797
(151) 2019 01 24
(441) 2018 06 18
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) SORAYA
OCHRONA
MIKROBIOMU
beauty
biotic
RÓWNOWAGA PIĘKNA
(540)

(531) 05.13.25, 05.05.20, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.02.03,
26.02.07, 26.13.25, 27.03.01, 27.05.01
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne,
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, 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 kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne
i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty
do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.
(111) 317687
(220) 2018 04 17
(210) 484990
(151) 2019 01 15
(441) 2018 08 13
(732) PLATAN PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PLATAN CENTRUM HANDLOWE
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, ciemnoniebieski, pomarańczowy,
oliwkowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14
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(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalendarze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, materiały
piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności centrów handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla celów promocji
działalności centrów handlowych, 25 ubrania, w tym koszule, bluzki,
kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji działalności centrów handlowych, 35 usługi menedżerskie, prowadzenie interesów
osób trzecich, usługi reklamowe, promocja inwestycji w zakresie
nieruchomości, w tym centrów handlowych, usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, kompleksowa oferta różnorodnych towarów
umożliwiająca nabywcom rozeznanie i zakup tych towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie organizowania
wystaw dzieł sztuki w celach aukcyjnych, aukcji, wernisaży, pokazy
towarów, zarządzanie kolekcjami sztuki, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym, galerii handlowej
i supermarkecie, administrowanie i zarządzanie miejscami wystawowymi dotyczącymi handlu i/lub reklamy, badanie rynku w celach
handlowych, dobór personelu za pomocą testów, sprzedaż na kredyt w zakresie branży elektronicznej (RTV, AGD), motoryzacyjnej,
meblarskiej, budowlanej, a także świadczona w hipermarketach,
prowadzenie sklepów ze sprzedażą ratalną w zakresie branży elektronicznej (RTV, AGD), motoryzacyjnej, meblarskiej, budowlanej,
a także świadczoną w hipermarketach, 36 usługi związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem i dzierżawa
nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wynajmowanie
pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w sprawach
finansowych, operacje i usługi finansowe, administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, usługowymi, hotelowymi i rozrywkowymi, leasing nieruchomości, wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości, pośrednictwo w najmie
i handlu nieruchomościami, prowadzenie punktów wykonujących
operacje bankowe, prowadzenie punktów wyceny biżuterii, prowadzenie zbiórek na cele dobroczynne, prowadzenie kantorów wymiany walut, sponsorowanie finansowe.

(111) 317688
(220) 2018 08 29
(210) 489880
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) GRUPA RADIOWA AGORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RADIO ZŁOTE PRZEBOJE-TYLKO DOBRA MUZYKA
(510), (511) 35 reklama, ogłoszenia prasowe i przygotowanie kolumn reklamowych w prasie, reklamy telewizyjne i radiowe, reklamy
on-line w sieci komputerowej i korespondencyjne, agencje reklamowe, badania opinii, badanie rynku, sondaże opinii, marketing,
agencje informacyjne handlowej, organizowanie wystaw i targów
w celach handlowych lub reklamowych, tworzenie komputerowych baz danych, zarządzanie, sortowanie, kompilacja informacji
i udostępnianie komputerowych baz danych, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania,
produkcja reklam i emisja reklam telewizyjnych, kinowych, radiowych, prasowych, reklama zewnętrzna, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowych, organizowanie konkursów i akcji okolicznościowych w celach reklamowych, 38 agencje informacyjne i agencje prasowe, rozpowszechnianie programów, audycji radiowych,
nadawanie programów radiowych i telewizyjnych, w tym poprzez
Internet, transmisja programów telewizyjnych i radiowych w tym
poprzez Internet, udostępnianie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, umożliwianie dostępu do globalnej
sieci komputerowej dla użytkowników, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej, zwłaszcza nagrań fonograficznych i nagrań video,
przy pomocy sieci komputerowej, poczta elektroniczna, przesyłanie
informacji zapisanej na płytach DVD, CD, VCD oraz kasetach video,
przesyłanie informacji SMS-em, przesyłanie informacji, z zastosowaniem-do nadawania i/lub odbioru Informacji-urządzeń mobilnych,
telefonów III generacji, laptopów, pagerów, 41 montaż programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja programów radiowych, organizowanie i realizacja spektakli, widowisk oraz imprez rozrywkowych,
organizowanie wystaw kulturalnych i edukacyjnych, organizowanie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie plebiscytów, usługi związane z nauczaniem, rozrywkami i rekreacją,
również wycieczki i podróże, prowadzenie klubów i kółek zaintere-
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sowań, organizowanie i prowadzenie obozów sportowych i wakacyjnych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie: kongresów i konferencji, zjazdów, seminariów i sympozjów, publikowanie
książek i książek elektronicznych, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków,
informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, informacja o edukacji.

(111) 317689
(220) 2017 12 07
(151) 2018 12 19
(441) 2018 07 23
(732) MATYJASZCZYK GRZEGORZ, Gliwice, PL.
(540) SALUT
(540)

(111) 317690
(220) 2017 12 27
(210) 480537
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) MENDEL BARBARA ARCHON+ BIURO PROJEKTÓW,
Myślenice, PL.
(540) DOM ZACZYNA SIĘ OD DOBREGO PROJEKTU
(510), (511) 16 książki, katalogi, broszury, gazety, czasopisma, reklamówki (torby foliowe), plakaty, foldery.
(111) 317691
(220) 2018 01 06
(210) 480874
(151) 2019 01 29
(441) 2018 10 15
(732) RENTUMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecin, PL.
(540) R Rentumi
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 obsługa marketingowa obrotu nieruchomościami,
usługi reklamowe dotyczące nieruchomości, 36 zarządzanie nieruchomościami, pobieranie czynszu, organizowanie wynajmu nieruchomości, 37 remont nieruchomości, sprzątanie nieruchomości,
konserwacja nieruchomości, 41 szkolenia w dziedzinie zarządzania
nieruchomościami.
(220) 2018 02 15
(441) 2018 08 20

(732) SIERAKOWSKI CZESŁAW, Sierakowo, PL.
(540) LAKIERNICTWO SIERAKOWSCY
(540)

(210) 479831

Kolor znaku: złoty, szary, biały, beżowy, czarny, jasnożółty
(531) 02.01.02, 03.07.01, 03.07.02, 24.09.13, 05.03.11, 26.01.01,
26.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 44 inicjowanie i wspieranie rehabilitacji zawodowej pracowników służb mundurowych i ich rodzin, wsparcie psychologiczne
na rzecz weteranów wojennych misji pokojowych oraz ich rodzin, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, psychoterapia, usługi diagnozy psychologicznej, usługi w zakresie oceny osobowości [usługi w zakresie zdrowia psychicznego],
ochrona i promocja zdrowia, 45 udzielanie nieodpłatnie poradnictwa
obywatelskiego-usługi prawne, wspieranie podopiecznych w zakresie
rozwiązywania problemów prawnych oraz działalność na rzecz zwiększania świadomości prawnej podopiecznych, działalność na rzecz
równych praw kobiet i mężczyzn w służbach mundurowych, usługi
prawne, usługi alternatywnego rozwiązywania sporów, porady medyczne dla osób niepełnosprawnych, opieka pielęgniarska.

(111) 317692
(151) 2019 01 17
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(210) 482410

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 20.01.11, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi lakiernicze, usługi blacharskie, czyszczenie pojazdów, konserwacja pojazdów, naprawa pojazdów, mycie pojazdów,
polerowanie pojazdów, zabezpieczanie powierzchni przed korozją,
przygotowanie powierzchni do lakierowania-procesy odłuszczania,
obróbki szlifowania, obróbki strumieniowo-ściernej, lakierowanie
elementów branży kolejowej, motoryzacyjnej, budowlanej, 40 chromowanie, obróbka metali, piaskowanie, polerowanie materiałami
ściernymi, powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu, szlifowanie,
ścieranie, usuwanie warstw nawierzchniowych, nformacje o obróbce materiałów, 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
analizy chemiczne, badania chemiczne. badania naukowe, badania
techniczne, doradztwo w zakresie projektowania stron internetowych,
kalibrowanie [pomiary], kontrola jakości, miernictwo [pomiary], opracowywanie projektów technicznych, prace badawczo-rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi
chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi inżynieryjne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe.
(111) 317693
(220) 2018 02 21
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) TAX CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CHMURA FAKTUR
(540)

(210) 482649

(531) 01.15.11, 26.04.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy komputerowe jako
software ładowalny, programy komputerowe nagrane, oprogramowanie do przetwarzania danych, systemy przetwarzania danych,
oprogramowanie do przygotowywania zeznań podatkowych, serwery internetowe, 16 materiały drukowane, publikacje, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały
biurowe, książki, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem
aparatów), materiały papiernicze i piśmienne, 35 specjalistyczne
doradztwo i konsulting w sprawach działalności gospodarczej, organizacja i zarządzanie działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi
audytorskie w zakresie działalności gospodarczej, audyt sprawozdań finansowych, doradztwo związane z audytem, pośrednictwo
w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie doradztwa
handlowego i gospodarczego, promocja sprzedaży, analizy i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy dotyczące
działalności gospodarczej, analizy kosztów, udzielanie informacji
handlowych, wykonywanie prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania
wyceny działalności gospodarczej, gromadzenie i opracowywanie
informacji handlowych, marketingowych, gospodarczych oraz informacji dla firm, księgowość, rachunkowość, audyt finansowy, usługi
dotyczące franszyzy, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg,
usługi podatkowe, przygotowywanie zeznań podatkowych, planowanie podatkowe [rachunkowość], usługi w zakresie fakturowania,
sporządzanie faktur, gromadzenie danych, przetwarzanie danych,
zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji dla osób trzecich w bazach i plikach
komputerowych, usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod

1520

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz
za pośrednictwem sieci komputerowej, udostępnienie powierzchni
reklamowych i czasu reklamowego, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, badania rynku, reklama, informacja o powyższych
usługach, 36 usługi finansowe, usługi bankowe, bankowość elektroniczna, bankowość internetowa, usługi ubezpieczeniowe, usługi
w zakresie nieruchomości, usługi w zakresie wycen, doradztwo finansowe, usługi podatkowe, planowanie podatkowe [nie księgowe],
doradztwo finansowe dotyczące podatków, usługi informacji finansowej dostarczane za pośrednictwem dostępu do komputerowej
bazy danych, usługi administracyjne związane z programami akcji
pracowniczych, windykacja, informacje finansowe, elektroniczne
usługi windykacji należności, usługi agencji nieruchomości, pośrednictwo w handlu nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach najmu nieruchomości, wycena nieruchomości, wynajmowanie mieszkań i pomieszczeń biurowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym,
usługi brokerskie w zakresie nieruchomości, usługi świadczone przez
rzeczoznawców majątkowych, dzierżawa nieruchomości, porady
dotyczące inwestowania w nieruchomości, doradztwo w dziedzinie
nieruchomości, usługi zarządzania portfelem nieruchomości na zlecenie klienta, obrót nieruchomościami na zlecenie osób trzecich,
wykonywanie analiz na rynku nieruchomości, ocena podatkowa,
informacja o powyższych usługach, 42 administracja serwerów, wypożyczanie serwerów [hosting], analizy systemów komputerowych,
doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, wypożyczanie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, projektowanie systemów
komputerowych, instalacja oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowania komputerowego, konserwacja oprogramowania komputerowego, elektroniczna konwersja danych lub
programów, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, administrowanie serwisami internetowymi, usługi w zakresie tworzenia prezentacji internetowych i multimedialnych, doradztwo komputerowe,
zapewnianie tymczasowego dostępu do aplikacji za pośrednictwem
portali internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania
oprogramowania operacyjnego online do uzyskiwania dostępu
do danych i użytkowania sieci do przetwarzania danych, programowanie oprogramowania do platform internetowych, programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatroomów, linii
chatów i forów internetowych, utrzymanie oprogramowania komputerowego do dostępu do Internetu, opracowywanie baz danych,
utrzymywanie baz danych, usługi hurtowni danych [składowanie
danych], przechowywanie danych on-line, usługi migracji danych,
doradztwo w zakresie bezpieczeństwa internetowego, informacja
o powyższych usługach.

(111) 317694
(220) 2018 02 27
(151) 2019 01 18
(441) 2018 07 09
(732) MAKEITRIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) make it right
(540)

(210) 482849

Kolor znaku: niebieski, granatowy, biały
(531) 27.05.01, 27.05.21, 26.13.25, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe (software), oprogramowania
komputerowe, 36 usługi ubezpieczeniowe, usługi finansowe, pieniężne i bankowe, usługi w zakresie wyceny, 42 usługi w zakresie
technologii informacyjnych, a mianowicie rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, hosting, oprogramowanie jako usługa oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, projektowanie, instalacje, konserwacja, aktualizacja i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, konwersja
danych lub dokumentów na formę elektroniczną.
(111) 317695
(151) 2019 01 18

(220) 2018 03 01
(441) 2018 09 24

(210) 482940

Nr 5/2019

(732) SOLGAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Kanguwity
(510), (511) 5 mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy
diety, preparaty witaminowe.
(111) 317696
(220) 2018 03 01
(210) 482941
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 24
(732) ŻEBROWSKI MICHAŁ, Warszawa, PL.
(540) TEATR MICHAŁA ŻEBROWSKIEGO
(510), (511) 16 materiały piśmienne, książki, broszury, czasopisma,
kalendarze, plakaty, 35 usługi reklamowe, wszelka pomoc i doradztwo przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie szeroko
pojętej działalności oświatowej, kulturalnej i rozrywkowej, 41 przedstawienia teatralne i inna działalność artystyczna, usługi z zakresu
działalności literackiej, pisanie scenariuszy, produkcja filmów, studia
filmowe, montaż i nagrywanie na taśmach wideo, montaż programów radiowych i telewizyjnych, dystrybucja filmów, nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, programów telewizyjnych, projekcja
filmów, obsługa sal kinowych, prowadzenie sal koncertowych i kinowych, nauczanie, usługi w zakresie edukacji oświatowej i artystycznej, publikowanie książek i tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna książek i czasopism, organizowanie i prowadzenie
konkursów, spektakli, wystaw z dziedziny oświaty, kultury lub edukacji, imprez rozrywkowych, informacja o imprezach rozrywkowych,
rezerwowanie miejsc na imprezy, prowadzenie wesołych miasteczek, parków rozrywki, wypożyczanie filmów, sprzętu kinematograficznego, dekoracji teatralnych, kaset wideo, taśm wideo, nagrań
dźwiękowych, 42 usługi w zakresie projektowania mody, dekorowanie wnętrz, wzornictwo przemysłowe, projektowanie opakowań,
stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, licencjonowanie własności
intelektualnej, administrowanie stronami komputerowymi, usługi
artystów grafików, 43 hotele, motele, pensjonaty, wynajmowanie sal
na posiedzenia, restauracje, catering, kawiarnie, kafeterie.
(111) 317697
(220) 2018 01 25
(210) 481576
(151) 2019 01 16
(441) 2018 08 27
(732) CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PAKIET PREMIUM MAX PLUS
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy elektryczne: rejestratory elektryczne, odbiorniki elektryczne, nadajniki elektryczne, elektryczne
urządzenia połączeniowe, elektryczne urządzenia nawigacyjne,
elektryczne urządzenia przełączające, elektryczne urządzenia programujące, elektryczne urządzenia telekomunikacyjne, elektryczne
urządzenia zdalnego sterowania, elektryczne urządzenia do przechowywania danych, urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie,
geodezyjne, 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, magnetyczne nośniki danych, płyty, dyski z nagraniami, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych przez wrzucanie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, przenośne urządzenia elektroniczne, dekodery, urządzenia do kodowania lub dekodowania, nagrania
dźwiękowe i audiowizualne, telefony przenośne, telefony komórkowe, zestawy głośno mówiące, anteny i baterie do tych telefonów, ładowarki, obudowy kolorowe do telefonów komórkowych, zestawy
słuchawkowe, karty PCMCIA, 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 rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, audio-wideo i optyczne, pamięci komputerowe, programy komputerowe, programy komputerowe ładowalne, programy komputerowe nagrane, programy gier komputerowych, karty z pamięcią,
karty magnetyczne kodowane, urządzenia do odtwarzania dźwięku
i obrazu, odbiorniki radiowe i telewizyjne, komputery, komputery
przenośne, oprogramowanie komputerowe nagrane, oprogramowanie, włączając oprogramowanie do gier oraz oprogramowanie do te-
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lefonów komórkowych, w tym umożliwiające za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem sieci teleinformatycznych
Internet dostęp do i pobieranie różnych usług i aplikacji, aplikacje mobilne i internetowe, komputerowe urządzenia peryferyjne, modemy,
aparatura do radiokomunikacji przenośna, aparatura radiotelefoniczna, maszty do łączności radiowej, nadajniki 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 kinematograficzne naświetlone, taśmy magnetyczne, urządzenia do montażu filmów kinematograficznych,
aparaty projekcyjne, ekrany projekcyjne, urządzenia do gier działające wyłącznie z odbiornikiem telewizyjnym, odtwarzacze płyt kompaktowych, publikacje elektroniczne, 16 materiały piśmienne, papierowe materiały biurowe, w tym koperty i papier firmowy, kartony,
czasopisma, książki, periodyki, afisze, albumy, atlasy, almanachy,
blankiety, foldery, broszury, prospekty, druki, formularze, fotografie,
kalendarze, katalogi, plakaty, naklejki, nalepki, obwoluty, publikacje,
rysunki, karty okolicznościowe, bilety, kupony papierowe, materiały
instruktażowe i do nauczania inne niż urządzenia, 35 usługi zarządzania działalnością handlową, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe, doradztwo w zakresie organizowania, prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, usługi marketingowe,
usługi w zakresie informacji handlowej, telefoniczne udzielanie informacji dla nieobecnych abonentów, usługi w zakresie prowadzenia
centrum informacyjnego, usługi reklamowe, w tym reklama on-line
w sieci komputerowej, produkcja i rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego
we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń lub reklam, dystrybucja materiałów reklamowych,
uaktualnianie materiałów reklamowych, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie zarządzania holdingami, profesjonalne zarządzanie
działalnością artystyczną, pozyskiwanie informacji o działalności gospodarczej, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi związane z organizacją targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, pokazy towarów, rozpowszechnianie próbek, badanie rynku i opinii społecznej, pozyskiwanie danych i systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie
informacji handlowych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, usługi promowania aplikacji mobilnych
i internetowych, włączając promowanie aplikacji za pomocą platform z aplikacjami przeznaczonych do tych celów, usługi w zakresie
zgrupowania na rzecz osób trzecich następujących towarów: przenośnych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do nich, artykułów radiotelewizyjnych, materiałów piśmiennych i informacyjnych
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dobrych
warunkach, sprzedaż detaliczna i hurtowa przenośnych urządzeń
elektronicznych oraz akcesoriów do nich, sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów radiowotelewizyjnych, usługi świadczone w systemie on-line w zakresie kupna i sprzedaży następujących usług i towarów: usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do Internetu
oraz usług telewizji cyfrowej i analogowej, w tym usług udostępniania
materiałów audio i video na żądanie oraz przenośnych urządzeń elektronicznych oraz akcesoriów do nich oraz artykułów radiotelewizyjnych oraz materiałów piśmiennych i informacyjnych, sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową, w tym
w zakresie następujących usług i towarów: usług telekomunikacyjnych, w tym usług dostępu do Internetu oraz usług telewizji cyfrowej
i analogowej, w tym usług udostępniania materiałów audio i video
na żądanie oraz przenośnych urządzeń elektronicznych i akcesoriów
do nich oraz artykułów radiotelewizyjnych oraz materiałów piśmiennych i informacyjnych, usługi agentów zajmujących się sprzedażą
towarów różnego rodzaju, usługi komisu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci telefonicznej, komputerowej, Internetu, Intranetu,
37 instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
naprawa i konserwacja projektorów filmowych, usługi instalacyjne,
konserwacyjne i naprawcze w zakresie sieci komputerowych, komputerów i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych, usługi instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze w zakresie urządzeń do nadawania, usługi instalacyjne i naprawcze w zakresie telefonów, 38 usługi
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telekomunikacyjne w zakresie usług telefonicznych, w tym telefonii
komórkowej oraz usług dostępu do Internetu, udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego 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, emisja programów telewizyjnych
za pomocą usług wideo na życzenie [VOD] i telewizji za opłatą [pay-per-view], emisja utworów audiowizualnych i programów telewizyjnych za pośrednictwem Internetu, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem usług online i Internetu, transmisja
materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem Internetu, usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji, transmisja i dystrybucja danych lub obrazów
audiowizualnych za pośrednictwem Internetu, 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 dostępu do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci internetowej zbieranie i przesyłanie informacji, komunikacja za pośrednictwem
wirtualnych sieci prywatnych [VPN], udostępnianie usług Wirtualnej
Sieci Prywatnej [VPN], zapewnienie dostępu do sieci LAN-przesyłanie danych z i do sieci lokalnej (Local Area Network), jak również
umożliwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, usługi w zakresie radiofonii, łączność przez terminale komputerowe,
usługi w zakresie łączności radiowej, telefonicznej i telegraficznej,
usługi łączności on-line, usługi połączenia i trasy połączeń dla telekomunikacji, usługi dotyczące działalności centrów telefonicznych (call
center), telekomunikacyjne usługi ogłoszeń elektronicznych, połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, usługi świadczone przez operatora telefonii komórkowej
w zakresie połączeń abonentów telefonii komórkowej, świadczenie
usług przekazywania głosu i obrazu w systemie przekazu fonicznego
i cyfrowego, świadczenie usług w zakresie przesyłania informacji tekstowej i obrazowej za pośrednictwem komputerów i sieci informatycznych, przekazywanie danych przy pomocy terminali komputerowych, przekaz satelitarny, przesyłanie wiadomości, danych, dźwięku
i obrazu za pomocą przekazu satelitarnego, świadczenie usług przekazywania poczty elektronicznej za pośrednictwem sieci telefonii
komórkowej i telefonów komórkowych, wypożyczanie aparatury
do przesyłania informacji, wypożyczanie urządzeń służących
do przekazywania głosu, obrazu i danych za pomocą telefonii analogowej, cyfrowej oraz satelitarnej, wypożyczanie modemów, symilografów, telefonów i urządzeń telekomunikacyjnych, udostępnianie
stron internetowych za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej
bezpośrednio na wyświetlaczu aparatu telefonicznego, informacja
o telekomunikacji, usługi informacyjne on-line związane z telekomunikacją, usługi ogłoszeń elektronicznych, obsługa telekonferencji,
usługa zleceń przywoławczych za pomocą radia, telefonu lub innych
środków łączności elektronicznej, usługi udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych, włączając udostępnianie aplikacji za pomocą
platform z aplikacjami przeznaczonych do tych celów, zapewnianie
dostępu i udostępnianie portali internetowych i telekomunikacyjnych,
w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komórkowym, 41 usługi
w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, usługi w zakresie działalności kulturalnej, tj. organizowanie wystaw, wydarzeń kulturalnych
oraz koncertów, obsługa i udostępnianie na stronie www on-line gier
komputerowych, usługi związane z organizacją koncertów, imprez,
targów i wystaw, organizowanie rozrywki internetowej, informacje
dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub Internetu, udostępnianie informacji na temat rozrywki
za pośrednictwem sieci komputerowych informacja o imprezach
rozrywkowych, usługi klubowe w zakresie rozrywki i nauczania, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, organizowanie loterii, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, udostępnianie
i obsługa publikacji elektronicznych on-line, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udostępnianie utworów audiowizualnych-video-on-demand [VOD],
użytkownikom sieci Internet, o charakterze rozrywkowym, filmowym, kabaretowym, muzycznym np. filmy, bajki, koncerty, kabarety,
udostępnianie użytkownikom on-line informacji dotyczących utwo-

1522

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

rów audiowizualnych m.in. streszczenia, zwiastuny, udostępnianie
on-line utworów audiowizualnych, o charakterze edukacyjno-kulturowym np. filmy dokumentalne, filmy przyrodnicze, podróżnicze, historyczne, felietony dokumentalne, odtwarzanie utworów audiowizualnych, retransmisje, udostępnianie programów telewizyjnych,
audycji telewizyjnych, seriali telewizyjnych lub filmów za pośrednictwem sieci informatycznych on-line w czasie wybranym przez odbiorcę, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych oraz innych
utworów audiowizualnych za pośrednictwem płatnej telewizji, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych oraz innych utworów
audiowizualnych w ramach usług na życzenie [VOD], produkcja filmowa, telewizyjna i wideo, studia filmowe, usługi studia nagrań, nagrywanie filmów na taśmach wideo, montaż programów radiowych
i telewizyjnych, montaż taśm wideo, telewizyjne i radiowe programy
rozrywkowe, dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, nagrań wideo
i nagrań dźwiękowych, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie aparatów radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie aparatów i sprzętu kinematograficznego, wypożyczanie filmów kinematograficznych, wypożyczanie filmów dla kin, wypożyczanie taśm
wideo, wypożyczanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, wypożyczanie sprzętu audio, najem i wypożyczanie dekoderów i odbiorników programów zakodowanych, usługi obrazów cyfrowych,
42 usługi w zakresie badań oraz projektów naukowych i technicznych, prowadzenie analiz przemysłowych i usług badawczych, projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania,
usługi w zakresie prac badawczo-rozwojowych, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, instalowanie, konserwacja i aktualizacja oprogramowania komputerowego, projektowanie, ulepszanie, utrzymanie oraz udostępnianie oprogramowania,
w tym oprogramowania do telefonów komórkowych, w tym umożliwiającego za pośrednictwem telefonu komórkowego oraz za pośrednictwem sieci teleinformatycznych Internet dostęp do i pobieranie różnych usług, aplikacji, odzyskiwanie danych komputerowych,
konwersja danych lub dokumentów na drogę elektroniczną, konwersja danych przez programy komputerowe, powielanie oprogramowania komputerowego, programowanie komputerowe, projektowanie
systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego, analizy systemów komputerowych, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, prowadzenie
portali internetowych w zakresie promowania i udostępniania aplikacji mobilnych i internetowych.

(111) 317698
(220) 2018 01 30
(210) 481767
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) ENERGO-COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piekary Śląskie, PL.
(540) EC ENERGO-COMPLEX
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.01.04, 26.01.19, 27.05.05, 29.01.04, 24.15.01
(510), (511) 9 urządzenia, aparaty i przyrządy elektryczne, elektroniczne i telekomunikacyjne, zestawy do diagnostyki transformatorów, mierniki przyspieszeń, komputerowe systemy pomiarowe,
elektroniczne wskaźniki położenia przełącznika zaczepów, napędy
elektryczne ze sterowaniem podobciążeniowych przełączników
zaczepów, styki do głowic PPZ (podobciążeniowych przełączników
zaczepów), systemy monitorowania parametrów sieci energoelektrycznych, elektryczne części zamienne do podobciążeniowych
przełączników zaczepów, transformatory oraz ich części i podzespoły, urządzenia i systemy do monitorowania stanu technicznego
transformatorów, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do przewodzenia energii
elektrycznej, urządzenia do regulacji energii, 37 przeglądy, remonty, rewizje i naprawy transformatorów energetycznych oraz podobciążeniowych przełączników zaczepów, usługi w zakresie montażu
i uruchamiania sieci, konserwacja antykorozyjna transformatorów,
41 organizacja i prowadzenie szkoleń, kursów, sympozjów, konfe-
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rencji i odczytów w zakresie systemów, urządzeń i aparatury energoelektrycznej, 42 usługi w zakresie diagnostyki transformatorów
energetycznych oraz podobciążeniowych przełączników zaczepów,
prowadzenie usług w zakresie serwisu systemów komputerowych,
opracowywanie oprogramowania na zamówienie w zakresie baz
danych i aplikacji integrujących zarządzania danymi, badania kontrolne wyłączników mocy, badania termowizyjne, usługi diagnostyki
i ekspertyz w zakresie transformatorów, doradztwo techniczne w zakresie transformatorów, ekspertyzy w zakresie technologii, badania
w dziedzinie energii, prowadzenie badań i opracowywanie projektów technicznych związanych z wykorzystywaniem naturalnych źródeł energii, projektowanie transformatorów elektromagnetycznych
na zamówienie, badania inżynieryjne, badania laboratoryjne.

(111) 317699
(220) 2018 01 31
(210) 481791
(151) 2019 01 18
(441) 2018 05 28
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE BAGIETKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chojnice, PL.
(540) B
(540)

(531) 26.01.18, 08.01.04, 27.05.21
(510), (511) 30 pieczywo, pieczywo pszenne, pieczywo żytnie, pieczywo razowe, pieczywo cukiernicze, pieczywo mieszane, pieczywo
gruboziarniste, panierka, chleb, chleb bezdrożdżowy, drożdżówki,
bagietki, bułki, bułki z ziarnami, bułeczki słodkie, precle, rogale, rogaliki, chałki, wyroby cukiernicze drożdżowe, wyroby cukiernicze biszkoptowe, strucle, biszkopty, torty, babki, keksy, szarlotki, jabłeczniki,
serniki, makowce, placki, ciasta kruche, ciasta krucho-drożdżowe, ciasta biszkoptowo-tłuszczowe, ciasta drożdżowe, ciasta maślane, ciasto parzone, eklery, ptysie, kołacze, pączki, pizza, ciasta, ciastka, ciasteczka, ciasto na ciastka, ciasto w proszku, ozdoby do ciast, suchary,
wafle, herbatniki, mazurki, wyroby cukiernicze, wyroby deserowe,
rolady deserowe, kostki, deserowe, torty, mąka i preparaty zbożowe,
wyroby piekarnicze, potrawy na bazie mąki, zaczyn z drożdży, gofry,
paluszki, bułka tarta, suchary, pierniki, przekąski zbożowe, zapiekanki, kanapki, wyroby z polewami, nadziewane i bez nadzienia, bezy,
kulki serowe, lody spożywcze, opakowania, napoje zimne i gorące,
pierogi, pyzy, naleśniki, 35 usługi w zakresie prowadzenia hurtowni
oraz wyspecjalizowanej sieci sklepów firmowych z towarami: pieczywa, pieczywa pszennego, pieczywa żytniego, pieczywa cukierniczego, pieczywa mieszanego, pieczywa gruboziarnistego, panierki,
chleba, chleba bezdrożdżowego, drożdżówek, bagietek, bułek, bułek z ziarnami, bułeczek słodkich, precli, rogali, chałek, wyrobów cukierniczych drożdżowych, wyrobów cukierniczych biszkoptowych,
strucli, biszkoptów, tortów, bułek, keksów, szarlotek, jabłeczników,
serników, makowca, placków, ciast kruchych, ciast krucho-drożdżowych, ciast biszkoptowo-tłuszczowych, ciast drożdżowych, ciast
maślanych, ciast parzonych, eklerów, ptysi, kołaczy, pączków, pizzy,
ciasta na ciastka, ciastek, ciasta w proszku, ozdób do ciast, sucharów,
wafli, herbatników, mazurków, wyrobów cukierniczych, wyrobów
deserowych, rolad deserowych, kostek deserowych, tortów, mąki
i preparatów zbożowych, wyrobów piekarniczych, potraw na bazie
mąki, zaczynu do drożdży, gofrów, paluszków, bułki tartej, sucharów,
pierników, przekąsek zbożowych, zapiekanek, kanapek, wyrobów
z polewami, nadziewanymi i bez nadzienia, bez, kulek serowych, lodów spożywczych, napojów zimnych i gorących, w tym kawy, herbaty, gorącej czekolady, pierogów, pyz, naleśników oraz opakowań,
39 transport produkowanych towarów i wyrobów do wyspecjalizowanej sieci sklepów firmowych.
(111) 317700
(220) 2018 02 05
(210) 481984
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 20
(732) IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Idea Getin Automotive
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiaro-
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we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące,
przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące,
urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub
obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty oraz dyski z nagraniami,
bankomaty, mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający
dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, karty płatnicze i karty identyfikacyjne,
magnetycznie kodowane karty i karty zawierające płytki obwodów
scalonych, karty inteligentne, karty z pamięcią lub z mikroprocesorem,
czytniki kart, programy komputerowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające kartom inteligentnym współdziałanie z terminalami
i czytnikami, aparatura elektroniczna do weryfikacji autentyczności
kart bankowych, kart kredytowych, kart debetowych i kart płatniczych, programy komputerowe ładowane: programy komputerowe
zapisane na chipach, dyskietkach, taśmach i dyskach kompaktowych,
programy komputerowe aplikacyjne, programy komputerowe narzędziowe, programy komputerowe systemu operacyjnego, oprogramowania do zabezpieczenia składów danych oraz wyszukiwania
i transmisji poufnych informacji klienta używanych przez osoby oraz
instytucje bankowe i finansowe, sprzęt komputerowy, urządzenia
peryferyjne i oprogramowanie do umożliwiania płatności za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające dostęp do kont płatniczych
za pomocą środków elektronicznych i bezprzewodowych, sprzęt
i oprogramowanie komputerowe do kodowania i bezpiecznego
przechowywania, odzyskiwania i przekazywania danych klienta, informacji na temat konta i transakcji osób indywidualnych, instytucji
bankowych i finansowych, bezpieczne terminale transakcji elektronicznych, 16 papier, tektura, publikacje dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, druki,
materiały introligatorskie, materiały fotograficzne zawarte w tej klasie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli,
materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem aparatów, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania nie ujęte w innych klasach,
materiały do pakowania z papieru, torby papierowe do pakowania,
czcionki drukarskie, matryce, materiały papiernicze, materiały drukowane, publikacje papierowe, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały
szkoleniowe i instruktażowe dotyczące finansów, bankowości, leasingu, kart kredytowych, inwestycji i ubezpieczeń, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności
handlowej, prace biurowe, specjalistyczne doradztwo i konsulting
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
pomoc i usługi organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą,
przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, usługi księgowe i rachunkowe, doradztwo podatkowe, prowadzenie ksiąg, przygotowywanie zeznań podatkowych, analizy kosztów, informacja podatkowa, pośrednictwo
w zawieraniu transakcji handlowych, pomoc przy prowadzeniu franszyzy, usługi doradcze dotyczące działalności gospodarczej związane z prowadzeniem franszyzy, usługi specjalistycznego doradztwa
handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego,
usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji, badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności, usługi
przenoszenia przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania
i udostępniania informacji o działalności gospodarczej, usługi pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych lub reklamowych, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych
i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi badań statystycznych
i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej, opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach
komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych, usługi
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reklamy i promocji, usługi public relations, usługi w zakresie reklamy
z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych
i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni
reklamowych i czasu reklamowego, usługi obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych, archiwizacja dokumentów
metodami elektronicznymi i tradycyjnymi, 36 ubezpieczenia, usługi
finansowe, usługi monetarne, usługi w zakresie nieruchomości, usługi bankowe, pośrednictwo finansowe, usługi elektronicznego transferu środków finansowych i walut, rozliczanie transakcji finansowych
za pośrednictwem elektronicznych sieci komunikacyjnych, usługi
elektronicznych płatności w Internecie, bankowość internetowa,
bankowość telefoniczna, kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne, leasing finansowy, leasing operacyjny, leasing konsumencki, finansowanie zakupów na raty, usługi ściągania
należności, usługi skupu długów, usługi pośrednictwa w zakresie
kupna i sprzedaży wierzytelności, windykacja należności, w tym windykacja sądowa i komornicza, monitoring wierzytelności, usługi
świadczeń emerytalnych, usługi funduszy emerytalno-rentowych,
usługi finansowe dla emerytów, usługi lokat terminowych i wkładów
oszczędnościowych, tworzenie, oferowanie i doradztwo w zakresie
programów i planów systematycznego oszczędzania, usługi maklerskie, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych,
usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie
na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi tj. zarządzania portfelem na zlecenie klienta,
usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi-raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania
akcji spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, informacja finansowa-usługi przygotowywania finansowych memorandów informacyjnych,
usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku
niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych, usługi underwritingu, pośrednictwo w obrocie
papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich,
nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób
trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów
akcji, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi
funduszy inwestycyjnych, usługi czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, usługi towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i funduszami
emerytalnymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych,
zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi
prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych, usługi dystrybucji
jednostek towarzystwa funduszy inwestycyjnych, usługi udzielania
i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie
powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi
zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych, usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, usługi clearingowe, usługi faktoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych,
prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów
oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie
kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji
i przelewów elektronicznych, przyjmowanie i dokonywanie lokat
w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami
dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie konsorcjów bankowych, dokonywanie obrotu
wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, usługi operacji finansowych związanych
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z likwidacją przedsiębiorstw, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena
aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi
agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, usługi dzierżawy majątku nieruchomego, raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta w dziedzinie nieruchomości, wynajem mieszkań i lokali komercyjnych, usługi administrowania nieruchomościami, usługi
inwestycyjne związane z nieruchomościami, usługi finansowe związane z leasingiem, kupnem, sprzedażą, hipoteką, najmem i dzierżawą nieruchomości, usługi pozyskiwania i zakupu gruntu pod inwestycje budowlane, finansowanie działalności deweloperskiej,
organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, usługi doradcze dotyczące wszystkich usług ujętych w tej klasie, informacja o ww. usługach, 38 telekomunikacja, usługi agencji
informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej
w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności
do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe,
sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu
informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale
komputerowe oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi
rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania
dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, usługi transmisji internetowych, mianowicie przekazywanie dźwięku
i obrazu poprzez sieć internetową, udostępnianie portali internetowych, prowadzenie forum on-line, usługi przydzielania dostępu
do portali komunikacyjnych i informacyjnych oraz przesyłania danych, wiadomości, dźwięku i obrazu poprzez portale komunikacyjne
i informacyjne, umożliwianie dostępu do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi
oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, umożliwianie dostępu do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku walut, przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez
Internet, udostępnianie środków łączności umożliwiających obsługę
klienta przez Internet, obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii,
wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi łączności telefonicznej,
informacja o ww. usługach, 41 usługi nauczania, usługi kształcenia,
usługi w dziedzinie rozrywki, usługi w dziedzinie sportu i kultury,
usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań
dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników
informacji, produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych, organizowanie konkursów i gier
edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych, organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych, organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw,
organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych, informacja o ww. usługach, 42 usługi wykonywania badań naukowych i technicznych oraz ich projektowanie,
analizy przemysłowe i usługi wykonywania badań w dziedzinie
sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, projektowanie
i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, ekspertyzy w zakresie komputerów, systemów komputerowych i programów komputerowych, konsulting w zakresie komputerów i programów komputerowych, programowanie komputerów na zlecenie,
projektowanie i tworzenie oprogramowania komputerowego, mianowicie programów zapisanych we właściwym języku dla danego
komputera do użycia w komputerach i systemach, projektowanie
oprogramowania dostosowanego do potrzeb poszczególnych grup
użytkowników, projektowanie systemów komputerowych, projektowanie lokalnych sieci komputerowych, doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości, leasing i wynajem programów komputerowych i oprogramowania komputerowego, tworzenie,
utrzymywanie i opracowywanie portali internetowych, tworzenie
oprogramowania dla portali internetowych, usługi prowadzenia portali internetowych, ich konserwacja i hosting, 45 licencjonowanie
programów komputerowych i oprogramowania komputerowego,
usługi prawne, udzielanie porad prawnych, konsultacje prawne, sporządzanie ekspertyz, umów, opinii i analiz prawnych, opracowywa-
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nie projektów aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe,
występowanie przed sądami i urzędami, usługi arbitrażowe, mediacje, sprawy sporne, usługi zarządzania własnością intelektualną.

(111) 317701
(220) 2018 03 01
(210) 482944
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 24
(732) KOTERSKI WOJCIECH FIRMA WOJ, Olsztyn, PL.
(540) MAIMONIDES MEDICAL
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, ciemnoniebieski
(531) 01.07.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 chirurgia.
(111) 317702
(220) 2018 03 01
(210) 482948
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 24
(732) ETMAŃSKI WŁADYSŁAW, HOPA SŁAWOMIR PRODUCENT
PŁYT I FRONTÓW AKRYLOWYCH AQUAFRONT SPÓŁKA CYWILNA,
Lębork, PL.
(540) AQUAAPUR
(540)

(531) 01.15.15, 27.05.01, 16.03.13
(510), (511) 3 preparaty do czyszczenia i odświeżania.
(111) 317703
(220) 2018 03 19
(210) 483687
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 03
(732) UNIA LESZNO SPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA, Leszno, PL.
(540) LESZNO
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski, złota
(531) 26.03.03, 26.03.18, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 14 breloczki do kluczy, plakietki pamiątkowe z metali
szlachetnych lub pokrywane nimi, odznaki, znaczki z metali szlachetnych, 16 długopisy, kalendarze, nalepki, plakaty, 21 kufle do piwa,
puchary jako kielichy do napojów, szklanki, 25 buty, bluzy, czapeczki,
kombinezony, koszulki, rękawice, szaliki, plastrony, ubiory sportowe,
34 zapalniczki, 41 organizacja zawodów i imprez sportowych, organizacja i prowadzenie szkolenia.
(111) 317704
(220) 2018 03 23
(210) 483975
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 17
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) dierol
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 leki dla ludzi, preparaty farmaceutyczne, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze przystosowane do celów medycznych, dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
medycznego, odżywki do celów leczniczych, żywność dla niemow-
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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 [lekarstwa], guma do żucia do celów medycznych, żelki witaminowe,
10 wyroby medyczne mianowicie: kroplomierze do celów medycznych, kroplomierze do celów leczniczych, buteleczki z kroplomierzem do podawania lekarstw, buteleczki z kroplomierzem do celów
medycznych, aplikatory do leków, urządzenia do podawania leków,
spraye [aerozole] do celów medycznych, spraye do celów medycznych (ręczne-), urządzenia medyczne do ułatwiania inhalacji preparatów farmaceutycznych, urządzenia medyczne do wprowadzania preparatów farmaceutycznych do ciała człowieka, aspiratory
do nosa, elektryczne aspiratory do odciągania plwocin, ręczne aspiratory do odciągania plwocin, plastry do celów medycznych, aplikatory pigułek, aplikatory do preparatów antyseptycznych, aplikatory
do preparatów antybakteryjnych, aplikatory do preparatów farmaceutycznych, pojemniki do aplikowania leków, artykuły do karmienia
i smoczki, bandaże elastyczne, bandaże nieelastyczne [usztywniające], buteleczki do karmienia niemowląt, butelki dla dzieci, butelki
do przechowywania mleka matki, gryzaki na ząbkowanie, inhalatory,
kubeczki do podawania leków, laktatory, łyżki do podawania leków,
odciągacze mleka z piersi, smoczki, zamknięcia do butelek do karmienia, 32 napoje bezalkoholowe, soki owocowe, soki warzywne, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje witaminizowane,
napoje energetyzujące, napoje na bazie owoców lub warzyw.

(111) 317705
(220) 2018 03 26
(210) 484045
(151) 2019 01 29
(441) 2018 10 15
(732) SDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jeziorki, PL.
(540) SADY DOLINA NOTECI
(510), (511) 29 przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), suszone owoce, chipsy jabłkowe, przetworzone jabłka, płatki jabłkowe, pokrojone owoce, batoniki na bazie owoców i orzechów, sfermentowane owoce, skórki
owocowe, mrożone owoce, chipsy owocowe, krojone owoce, przeciery owocowe, owoce marynowane, owoce w puszkach, pektyna
owocowa, owoce konserwowane w słoikach, owoce konserwowane w alkoholu, owoce konserwowane, owoce glazurowane, owoce
aromatyzowane przekąski na bazie owoców, przekąski na bazie suszonych owoców przekąski z owoców, sałatki owocowe, przetwory
owocowe [dżemy] produkty z suszonych owoców, proszki owocowe,
miąższ owoców mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców
suszonych, mieszanki przekąsek składające się z suszonych owoców
i orzechów przetworzonych, jabłka duszone, kandyzowane owoce,
kandyzowane przekąski owocowe, kapusta kwaszona, kompozycje owoców przetworzonych, desery owocowe, gotowane owoce,
owoce przetworzone, sałatki gotowe, warzywa przetworzone, sałatki warzywne, gotowe dana warzywne, gotowe produkty z warzyw,
przekąski na bazie warzyw, proszki warzywne, mrożone gotowane
posiłki składające się głównie z warzyw, pasztet warzywny, mieszanki warzywne, chipsy warzywne, ekstrakty warzywne do gotowania
[soki], konserwy, marynaty, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, warzywa konserwowane, warzywa marynowane, warzywa
mrożone, pikle, przetworzone buraki, marchewki, puree z warzyw,
pokrojone sałatki warzywne, przeciery warzywne, pokrojone warzywa, potrawy gotowe składające się głównie z warzyw, warzywa
gotowane, warzywa w puszkach, warzywa w słoikach, warzywa
w plasterkach, konserwowe, krojone warzywa, warzywa liofilizowane, warzywa preparowane, warzywa suszone, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe i warzywne, pasty warzywne, pasta z owoców,
owoce gotowane, surówka z szatkowanej białej kapusty, marchwi
i majonezu (colesław), pasztet warzywny, dżemy, przecier jabłkowy,
zupy i wywary, ekstrakty mięsne, 30 dania gotowe i wytrawne przekąski, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie z ryżu,
ale również z mięsa, ryb lub warzyw, gotowy lunch w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryb lub warzyw, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, chipsy zbożowe, kanapki, warzywa
w cieście, placki z nadzieniem z warzyw, przekąski wytwarzane z produktów zbożowych, cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze
i nadzienia, produkty pszczele, miód, miód naturalny, miód ziołowy,
mleczko pszczele, kit pszczeli, glazury miodowe do szynki, propolis,
propolis (kit pszczeli) spożywczy, surowe plastry miodu, naturalny
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miód dojrzały, wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, sól
przyprawy i dodatki smakowe, kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, suche i świeże makarony, kluski i pierogi, zboża, świeże owoce, orzechy, warzywa i zboża, 31 świeże owoce, orzechy, warzywa i zioła, owoce świeże, jabłka, gruszki świeże,
śliwki świeże, świeże wiśnie, warzywa świeże, słód i zboża nieprzetworzone, 32 napoje bezalkoholowe, soki, mieszane soki owocowe,
skoncentrowane soki owocowe, soki warzywne, bezalkoholowe napoje zawierające soki warzywne, napoje bezalkoholowe zawierające
soki owocowe, napoje z soku jabłkowego, soki owocowe do użytku
jako napoje, gazowane soki owocowe, owocowe nektary bezalkoholowe, warzywne napoje typu smoothie, napoje owocowe i soki
owocowe, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem
wody i cukru, napoje składające się z mieszanki soków owocowych
i warzywnych, napoje warzywne, napoje na bazie owoców lub warzyw, niegazowane napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe
na bazie miodu, napoje energetyzujące zawierające kofeinę, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje z guaraną, koncentraty soków
owocowych, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, wody, aromatyzowane napoje gazowane, soki gazowane, lemoniada, bezalkoholowe aromatyzowane napoje gazowane, bezalkoholowe napoje
gazowane, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, preparaty
do produkcji napojów.

(111) 317706
(220) 2018 04 03
(210) 484358
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) ORTOKLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Kraków, PL.
(540) ORTOKLINIK
(510), (511) 10 aparatura do ćwiczeń sterowana komputerowo
do użytku terapeutycznego, aparatura do wzmacniania ciała [terapeutyczna], aparaty do masażu, artykuły do ćwiczeń fizycznych służące do treningu fizycznego [do celów medycznych], bieżnie stacjonarne do użytku medycznego w ćwiczeniach fizjoterapeutycznych,
aspiratory ultradźwiękowe do separacji części tkanki miękkiej, pręty
asymetryczne do ćwiczeń fizycznych [przystosowane do użytku medycznego], promienniki podczerwieni do celów terapeutycznych,
przezskórne elektryczne stymulatory mięśni, przyrządy do masażu,
przyrządy do terapii ciepłem, przyrządy kręgarskie, urządzenia
do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, maszyny do ćwiczeń fizycznych
do celów medycznych, urządzenia do ćwiczeń siłowych przystosowane do użytku medycznego, urządzenia do elektrostymulacji
do użytku w leczeniu terapeutycznym, urządzenia do elektrycznej
stymulacji mięśni, urządzenia do głębokiego masażu cieplnego,
urządzenia do leczniczego wzmacniania mięśni, urządzenia do masażu, urządzenia do użytku w ćwiczeniu mięśni do celów medycznych, urządzenia i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, elektryczne
przyrządy do masażu, urządzenia do masażu, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia lecznicze posiadające elementy masujące,
sprzęt do stymulacji elektronicznej do fizjoterapii, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycznych, całe kończyny sztuczne,
implanty kręgosłupowe składające się z materiałów sztucznych, implanty ortopedyczne, ortopedyczne protezy, otologiczne urządzenia
protetyczne, protezy do leczenia chirurgicznego, protezy kończyn,
protezy ortopedyczne, sztuczne organy i implanty, urządzenia medyczne do naprawy krążków międzykręgowych w postaci implantów
krążków międzykręgowych wykonanych z substancji sztucznych,
aparatura ortopedyczna stosowana przy uszkodzeniach kręgów,
aparaty ortopedyczne, artykuły ortopedyczne, balkoniki dla osób
niepełnosprawnych, bandaże ortopedyczne, gorsety ortopedyczne
do ciała ludzkiego, instrumenty ortopedyczne, kule dla osób z dolegliwościami kolan, kule inwalidzkie, medyczne aparaty ortopedyczne, obuwie do ćwiczeń [ortopedyczne], opaski elastyczne do unieruchamiania stawów, ortopedyczne aparaty, ortopedyczne obuwie,
ortopedyczne przyrządy unieruchamiające, ortopedyczne środki
lecznicze, ortopedyczne wkładki, podeszwy ortopedyczne, podpory
ortopedyczne, poduszki do użytku ortopedycznego, poduszki ortopedyczne, rękawy kompresyjne na kończyny, siedziska do korekcji
kręgosłupa [przyrządy medyczne], silikonowe urządzenia ortopedyczne, szyny do celów medycznych, szyny do użytku ortopedycznego, urządzenia ortopedyczne, wymienne wkładki ortopedyczne,
wzorniki do celów ortopedycznych, 35 biznesowe usługi doradcze
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i konsultacyjne, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, konsultacje dotyczące wyboru personelu, konsultacje w zakresie oceny rynku, konsultacje w zakresie organizacji
i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania personelem, konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, usługi administracyjne w zakresie kierowania pacjentów na konsultacje, usługi
administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do zakładów
ubezpieczeniowych, usługi administracyjne w zakresie kierowania
na konsultacje do szpitala, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie agencji importowo-eksportowych, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi konsultacyjne w zakresie
organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, promowanie
towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług z działalnością sportową, promowanie
zawodów i wydarzeń sportowych, usługi sprzedaży detalicznej
w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze sprzętem sportowym, zarządzanie promocyjne
na rzecz osobistości sportowych, doradztwo w zakresie rekrutacji
personelu, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ulotek, broszur, druków i próbek do celów reklamowych, dystrybucja tekstów reklamowych, organizowanie
i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych, przeprowadzanie testów osobowości
do celów rekrutacji, publikowanie materiałów reklamowych online,
publikowanie tekstów reklamowych, reklama banerowa, udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z produktami
farmaceutycznymi i produktami do obrazowania in-vivo, zarządzanie
zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu, informacje dotyczące
kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo edukacyjne i szkoleniowe), doradztwo zawodowe (inne niż związane z edukacją i szkoleniami), usługi doradcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą i operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi outsourcingu
w dziedzinie operacji z zakresu działalności gospodarczej, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
w zakresie działalności gospodarczej, badania i analizy rynkowe, badania informacji dotyczących działalności gospodarczej, badania
rynkowe, badania w zakresie biznesu, badania w zakresie wizerunku
korporacyjnego, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, raporty i badania rynkowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z pomocami naukowymi, kompilacja danych
statystycznych do zastosowania w badaniach naukowych, fakturowanie w zakresie usług medycznych, kompilacja danych statystycznych dotyczących badań medycznych, prowadzenie osobistych rejestrów i akt historii medycznej, prowadzenie rejestru certyfikowanych
profesjonalistów w dziedzinie technik medycznych, sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, udzielanie statystycznych
informacji o działalności gospodarczej dotyczących zagadnień medycznych, usługi agencji pracy na rzecz personelu medycznego,
usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi
świadczone przez agencje pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania personelu medycznego i pielęgniarskiego, usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz lekarzy, usługi w zakresie
rozliczeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, zarządzanie administracyjne klinikami medycznymi, zarządzanie klinikami medycznymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie kosztami medycznymi, zarządzanie planami dotyczącymi przedpłaconej opieki medycznej,
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usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony
słuchu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, administrowanie programami motywacyjnymi
w celu promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, reklama i marketing, reklama promocyjna projektów badawczych, reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w zakresie
filmów kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego,
usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public
relations, usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe
w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych, usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie opieki społecznej, usługi reklamowe związane
z preparatami farmaceutycznymi do leczenia cukrzycy, usługi reklamowe związane z rekrutacją personelu, usługi w zakresie wystaw
i prezentacji produktów, usługi wprowadzania produktów na rynek,
zestawianie reklam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, administrowanie sprzedażą, agencje importowe i eksportowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi przepisywania nagranych raportów lekarskich,
zarządzanie administracyjne w szpitalach, zarządzanie biznesowe
w szpitalach, zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie obiektów
sportowych [dla osób trzecich], zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie miejsc wydarzeń sportowych [dla osób trzecich], zarządzanie programami refundacji leków dla pacjentów, zarządzanie
programami i usługami w zakresie refundacji leków, zarządzanie programami i usługami refundacyjnymi aptek, zarządzanie programami
refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie szpitalami, analiza
informacji w zakresie działalności gospodarczej, analizy kosztów i korzyści, analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, analizy rynku, badania dla celów działalności gospodarczej,
informacja i badania w zakresie działalności gospodarczej, inspekcja
kosztów opieki zdrowotnej, pozyskiwanie i systematyzacja danych
związanych z działalnością gospodarczą, rozwijanie i koordynowanie
projektów wolontariatu dla organizacji charytatywnych, udostępnianie informacji handlowych, zbieranie i analizy informacji i danych
związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, 41 usługi nauczania związane z branżą chirurgiczną, usługi szkoleniowe dotyczące ortopedii, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów,
organizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, wypożyczanie
sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, informacje
o rekreacji, obozy rekreacyjne, organizacja zawodów rekreacyjnych,
organizowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych, organizowanie seminariów w celach
rekreacyjnych, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe
[country club] wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, świadczenie
usług w dziedzinie rekreacji, szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie usług
i obiektów rekreacyjnych, udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, usługi rekreacyjne, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, warsztaty do celów rekreacyjnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, organizacja wystaw w celach
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie seminariów dotyczących szkoleń, organizowanie wystaw w celach
szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy
szkoleniowe związane z medycyną, prowadzenie sesji szkoleniowych on-line związanych ze sprawnością fizyczną, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenie w zakresie chiropraktyki,
szkolenie w zakresie akupunktury, szkolenie w zakresie zdrowia i wel-
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lness, usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, usługi szkoleniowe
dla pielęgniarek i pielęgniarzy środowiskowych, zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, szkolenia w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, publikacja wyników badań klinicznych, szkolenia w zakresie obsługi urządzeń i instrumentów naukowych
do badań laboratoryjnych, nauczanie w dziedzinie osteopatii, publikacja i wydawanie prac naukowych związanych z technologią medyczną, publikowanie prac naukowych związanych z technologią
medyczną, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych,
medyczne usługi edukacyjne, nauczanie w dziedzinie medycyny, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie sympozjów medycznych związanych z naukami morskimi,
projekcja filmów do celów medycznych, prowadzenie seminariów
edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych, publikowanie
czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, publikowanie tekstów medycznych, szkolenia w dziedzinie medycyny, usługi edukacji medycznej, usługi nauczania dotyczące medycyny, wydawanie publikacji medycznych, zapewnianie kursów ustawicznego
kształcenia medycznego, 42 konsultacje i badania bakteriologiczne,
konsultacje na temat higieny żywności, projektowanie i opracowywanie endoprotez, prowadzenie badań klinicznych w zakresie leczenia akupunkturą, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie
zaburzeń medycznych i ich leczenia, badania biologiczne, badania
kliniczne i badania medyczne, badania i rozwój w zakresie nauki, badania kliniczne, badania naukowe do celów medycznych w zakresie
chorób nowotworowych, badania naukowe do celów medycznych,
badania w zakresie medycyny, doradztwo związane z badaniami
i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, medyczne badania naukowe,
analiza naukowa, analizy naukowe wspomagane komputerowo, badania i analizy naukowe, badania naukowe, badania naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, doradztwo naukowe, doradztwo w zakresie badań naukowych, dostarczanie informacji i wyników badań
naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, prowadzenie badań naukowych, sporządzanie raportów dotyczących badań naukowych, sporządzanie raportów naukowych,
udostępnianie informacji naukowych, udzielanie informacji dotyczących badań naukowych, udzielanie informacji na temat badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, usługi analizy krwi do celów badań naukowych, usługi
doradcze dotyczące badań naukowych, usługi naukowo-technologiczne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie badań naukowych, usługi w zakresie testów naukowych, wynajem urządzeń naukowych, wypożyczanie przyrządów naukowych,
zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami naukowymi,
usługi naukowe i technologiczne, testowanie naukowe wspomagane
komputerowo, badania w zakresie komórek macierzystych, medyczne usługi laboratoryjne, laboratoria medyczne, pisanie programów
komputerowych do zastosowań medycznych, programowanie komputerów w dziedzinie medycyny, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego do użytku z technologią medyczną, projektowanie i opracowywanie technologii medycznej, projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej,
przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej,
udzielanie informacji i danych związanych z badaniami i rozwojem
medycznym i weterynaryjnym, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi kalibracji w zakresie urządzeń medycznych,
usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych, projektowanie
i opracowywanie protez, usługi w zakresie testów laboratoryjnych,
usługi w zakresie technologii informacyjnej na użytek przemysłu farmaceutycznego i ochrony zdrowia, usługi w zakresie testów wspomaganych komputerowo, 44 chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi doradcze
dotyczące instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze w zakresie
chirurgii, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi
w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, wypożyczanie instrumentów chirurgicznych, dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, usługi doradcze w zakresie implantów
ortopedycznych, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, rehabilitacja fizyczna, rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, terapia zajęciowa i rehabilitacja, udostępnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, udostępnianie
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej,
konsultacje medyczne, usługi indywidualnych konsultacji medycz-
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nych świadczone dla pacjentów, konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, fizjoterapia, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi fizjoterapii, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań
kości lub podobnych urazów (judo-seifuku), udzielanie informacji
związanych z leczeniem przemieszczonych stawów, skręceń lub złamanych kości, masaż sportowy, przeprowadzanie testów u sportowców na wykrycie nielegalnych lub zabronionych substancji wpływających na poprawę wyników, usługi poradnictwa psychologicznego
w zakresie sportu, usługi w zakresie medycyny sportowej, zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych, medyczna
pielęgnacja stóp, usługi masażu stóp, usługi pielęgnacji stóp, usługi
analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, udostępnianie informacji on-line dotyczących onkologii, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia,
obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, przeprowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi medyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, wypożyczanie
ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych, analizy RNA lub DNA
w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, przeprowadzanie
diagnozy chorób, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi badań
medycznych związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi
diagnozy psychologicznej, analiza tkanek ludzkich do celów leczenia
medycznego, analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości
medycznych, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, oferowanie terapii laserowej do leczenia chorób, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, organizowanie leczenia medycznego,
udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych leczeniu medycznemu, usługi analiz laboratoryjnych
związanych z leczeniem ludzi, usługi analiz medycznych związane
z leczeniem pacjentów, usługi doradcze w zakresie leczenia chorób
zwyrodnieniowych, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego
bólu, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek
macierzystych, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem
i przetwarzaniem komórek ludzkich, usługi w zakresie leczenia medycznego, wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia
medycznego, zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie leczenia psychologicznego, badania genetyczne do celów medycznych,
badania medyczne, badania przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe dotyczące serca, badania przesiewowe [skriningowe], badania przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, badania
rentgenowskie w celach medycznych, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badanie słuchu, badanie sprawności fizycznej, medyczne badania osób, usługi badania korzystania z leków, akupunktura, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], domowa opieka
pielęgniarska, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, hipnoterapia,
hydroterapia, informacje dotyczące masażu, masaż, masaż tkanek
głębokich, masaże, monitorowanie pacjentów, nadzór nad programami redukcji wagi, opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska (medyczna-), opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka
zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z osteopatią, opieka zdrowotna związana z naturopatią, organizowanie zakwaterowania
w domach dla rekonwalescentów, osteopatia, pilates terapeutyczny,
placówki rekonwalescencji, poradnictwo związane z terapią zajęciową, refleksologia, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej,
świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, udzielanie informacji dotyczących akupunktury, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi doradcze
i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne],
usługi drenażu limfatycznego, usługi klinik medycznych i opieki
zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych,
usługi medyczne, usługi opieki wyręczającej w postaci domowej po-
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mocy pielęgniarskiej, usługi opieki zdrowotnej, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie chiropraktyki,
usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie krioterapii, usługi
w zakresie terapii zajęciowej, wypożyczanie sprzętu szpitalnego, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, zapewnianie
tymczasowej opieki zastępczej, kliniki medyczne, pomoc medyczna
w nagłych wypadkach, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne,
prowadzenie placówek medycznych, przeprowadzanie badań medycznych, usługi saun, usługi SPA, zabiegi higieniczne dla ludzi.

(111) 317707
(220) 2018 04 03
(210) 484360
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) ORTOKLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Kraków, PL.
(540) SPORTOKLINIK
(510), (511) 10 aparatura do ćwiczeń sterowana komputerowo
do użytku terapeutycznego, aparatura do wzmacniania ciała [terapeutyczna], aparaty do masażu, artykuły do ćwiczeń fizycznych służące do treningu fizycznego [do celów medycznych], bieżnie stacjonarne do użytku medycznego w ćwiczeniach fizjoterapeutycznych,
aspiratory ultradźwiękowe do separacji części tkanki miękkiej, pręty
asymetryczne do ćwiczeń fizycznych [przystosowane do użytku medycznego], promienniki podczerwieni do celów terapeutycznych,
przezskórne elektryczne stymulatory mięśni, przyrządy do masażu,
przyrządy do terapii ciepłem, przyrządy kręgarskie, urządzenia
do ćwiczeń do celów medyczno-rehabilitacyjnych, maszyny do ćwiczeń do celów terapeutycznych, maszyny do ćwiczeń fizycznych
do celów medycznych, urządzenia do ćwiczeń siłowych przystosowane do użytku medycznego, urządzenia do elektrostymulacji do użytku w leczeniu terapeutycznym, urządzenia do elektrycznej stymulacji
mięśni, urządzenia do głębokiego masażu cieplnego, urządzenia
do leczniczego wzmacniania mięśni, urządzenia do masażu, urządzenia do użytku w ćwiczeniu mięśni do celów medycznych, urządzenia
i przyrządy do fizjoterapii i rehabilitacji, elektryczne przyrządy do masażu, urządzenia do masażu, elektryczne lub nieelektryczne, urządzenia lecznicze posiadające elementy masujące, sprzęt do stymulacji
elektronicznej do fizjoterapii, urządzenia do rehabilitacji fizycznej
do celów medycznych, całe kończyny sztuczne, implanty kręgosłupowe składające się z materiałów sztucznych, implanty ortopedyczne,
ortopedyczne protezy, otologiczne urządzenia protetyczne, protezy
do leczenia chirurgicznego, protezy kończyn, protezy ortopedyczne,
sztuczne organy i implanty, urządzenia medyczne do naprawy krążków międzykręgowych w postaci implantów krążków międzykręgowych wykonanych z substancji sztucznych, aparatura ortopedyczna
stosowana przy uszkodzeniach kręgów, aparaty ortopedyczne, artykuły ortopedyczne, balkoniki dla osób niepełnosprawnych, bandaże
ortopedyczne, gorsety ortopedyczne do ciała ludzkiego, instrumenty
ortopedyczne, kule dla osób z dolegliwościami kolan, kule inwalidzkie, medyczne aparaty ortopedyczne, obuwie do ćwiczeń [ortopedyczne], opaski elastyczne do unieruchamiania stawów, ortopedyczne aparaty, ortopedyczne obuwie, ortopedyczne przyrządy
unieruchamiające, ortopedyczne środki lecznicze, ortopedyczne
wkładki, podeszwy ortopedyczne, podpory ortopedyczne, poduszki
do użytku ortopedycznego, poduszki ortopedyczne, rękawy kompresyjne na kończyny, siedziska do korekcji kręgosłupa [przyrządy medyczne], silikonowe urządzenia ortopedyczne, szyny do celów medycznych, szyny do użytku ortopedycznego, urządzenia
ortopedyczne, wymienne wkładki ortopedyczne, wzorniki do celów
ortopedycznych, 35 biznesowe usługi doradcze i konsultacyjne, doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradztwo, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
konsultacje dotyczące wyboru personelu, konsultacje w zakresie oceny rynku, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, w tym zarządzania personelem, konsultacje w zakresie rekrutacji personelu, usługi administracyjne w zakresie
kierowania pacjentów na konsultacje, usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do zakładów ubezpieczeniowych, usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do szpitala,
usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie agencji importowo-eksportowych, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania sponsorów, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania personelem, usługi konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządzania
działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży detalicznej w związku

Nr 5/2019

ze sprzętem do fizjoterapii, promowanie towarów i usług osób trzecich poprzez pomaganie sponsorom kojarzenia ich towarów i usług
z działalnością sportową, promowanie zawodów i wydarzeń sportowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym,
zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych, doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, dystrybucja drukowanych materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ulotek, broszur, druków
i próbek do celów reklamowych, dystrybucja tekstów reklamowych,
organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, przeprowadzanie testów
osobowości do celów rekrutacji, publikowanie materiałów reklamowych online, publikowanie tekstów reklamowych, reklama banerowa,
udostępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych, usługi reklamowe związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi i produktami do obrazowania
in-vivo, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo
edukacyjne i szkoleniowe), doradztwo zawodowe (inne niż związane
z edukacją i szkoleniami), usługi doradcze dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą i operacji z zakresu działalności gospodarczej, usługi outsourcingu w dziedzinie operacji z zakresu działalności
gospodarczej, analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, badania
i analizy rynkowe, badania informacji dotyczących działalności gospodarczej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, badania
w zakresie wizerunku korporacyjnego, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych, informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marketingu, raporty i badania rynkowe, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi, kompilacja
danych statystycznych do zastosowania w badaniach naukowych,
fakturowanie w zakresie usług medycznych, kompilacja danych statystycznych dotyczących badań medycznych, prowadzenie osobistych
rejestrów i akt historii medycznej, prowadzenie rejestru certyfikowanych profesjonalistów w dziedzinie technik medycznych, sprzedaż
detaliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, udzielanie statystycznych informacji o działalności gospodarczej dotyczących zagadnień
medycznych, usługi agencji pracy na rzecz personelu medycznego,
usługi handlu detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych,
usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych,
weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi
świadczone przez agencje pośrednictwa pracy w zakresie zatrudniania personelu medycznego i pielęgniarskiego, usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz lekarzy, usługi w zakresie rozliczeń medycznych świadczone na rzecz szpitali, zarządzanie
administracyjne klinikami medycznymi, zarządzanie klinikami medycznymi na rzecz osób trzecich, zarządzanie kosztami medycznymi,
zarządzanie planami dotyczącymi przedpłaconej opieki medycznej,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony
słuchu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami sanitarnymi, administrowanie programami motywacyjnymi w celu
promowania sprzedaży towarów i usług dla osób trzecich, reklama
i marketing, reklama promocyjna projektów badawczych, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w zakresie filmów
kinowych, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi
organizowania targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations,
usługi reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe w celu
zwiększania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych,
usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie opieki społecznej, usługi reklamowe związane z preparatami
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farmaceutycznymi do leczenia cukrzycy, usługi reklamowe związane
z rekrutacją personelu, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, usługi wprowadzania produktów na rynek, zestawianie reklam
w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, zestawianie reklam w celu wykorzystania ich jako strony internetowe, administrowanie sprzedażą, agencje importowe i eksportowe, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z produktami dietetycznymi, usługi przepisywania nagranych raportów lekarskich, zarządzanie administracyjne
w szpitalach, zarządzanie biznesowe w szpitalach, zarządzanie biznesowe w dziedzinie transportu i dostaw, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie obiektów sportowych [dla osób trzecich], zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie miejsc wydarzeń
sportowych [dla osób trzecich], zarządzanie programami refundacji
leków dla pacjentów, zarządzanie programami i usługami w zakresie
refundacji leków, zarządzanie programami i usługami refundacyjnymi aptek, zarządzanie programami refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie szpitalami, analiza informacji w zakresie działalności
gospodarczej, analizy kosztów i korzyści, analizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej, analizy rynku, badania dla
celów działalności gospodarczej, informacja i badania w zakresie działalności gospodarczej, inspekcja kosztów opieki zdrowotnej, pozyskiwanie i systematyzacja danych związanych z działalnością gospodarczą, rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu dla
organizacji charytatywnych, udostępnianie informacji handlowych,
zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem
działalnością gospodarczą, 41 usługi nauczania związane z branżą
chirurgiczną, usługi szkoleniowe dotyczące ortopedii, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowników, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie konferencji
i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem sympozjów, wypożyczanie sprzętu sportowego lub sprzętu
do ćwiczeń fizycznych, informacje o rekreacji, obozy rekreacyjne, organizacja zawodów rekreacyjnych, organizowanie grupowych zajęć
rekreacyjnych, organizowanie konferencji w celach rekreacyjnych,
organizowanie seminariów w celach rekreacyjnych, organizowanie
turniejów rekreacyjnych, organizowanie zajęć rekreacyjnych, pozamiejskie ośrodki rekreacyjno-sportowe [country club] wyposażone
w obiekty i sprzęt sportowy, świadczenie usług w dziedzinie rekreacji,
szkolenie w zakresie zajęć rekreacyjnych, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie usług i obiektów rekreacyjnych, udzielanie informacji w dziedzinie rekreacji, usługi rekreacyjne, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, warsztaty do celów rekreacyjnych,
zapewnianie zajęć rekreacyjnych, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, organizacja wystaw w celach szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warsztatów [szkolenia], organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, organizowanie pokazów
w celach szkoleniowych, organizowanie seminariów dotyczących
szkoleń, organizowanie wystaw w celach szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenia], kursy
szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, szkolenia w zakresie
sprawności fizycznej, szkolenie w zakresie sprawności fizycznej, usługi szkoleniowe związane ze sprawnością fizyczną [fitness], kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy szkoleniowe związane z medycyną,
prowadzenie sesji szkoleniowych on-line związanych ze sprawnością
fizyczną, szkolenia i nauczanie w dziedzinie medycyny, szkolenie
w zakresie chiropraktyki, szkolenie w zakresie akupunktury, szkolenie
w zakresie zdrowia i wellness, usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, usługi szkoleniowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy środowiskowych, zapewnianie szkoleniowych kursów medycznych, szkolenia
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, publikacja wyników
badań klinicznych, szkolenia w zakresie obsługi urządzeń i instrumentów naukowych do badań laboratoryjnych, nauczanie w dziedzinie
osteopatii, publikacja i wydawanie prac naukowych związanych
z technologią medyczną, publikowanie prac naukowych związanych
z technologią medyczną, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych, medyczne usługi edukacyjne, nauczanie w dziedzinie
medycyny, organizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, organizowanie sympozjów medycznych związanych z naukami morskimi, projekcja filmów do celów medycznych, prowadzenie seminariów edukacyjnych dotyczących zagadnień medycznych,
publikowanie czasopism, książek i podręczników z dziedziny medycyny, publikowanie tekstów medycznych, szkolenia w dziedzinie medy-
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cyny, usługi edukacji medycznej, usługi nauczania dotyczące medycyny, wydawanie publikacji medycznych, zapewnianie kursów
ustawicznego kształcenia medycznego, 42 konsultacje i badania bakteriologiczne, konsultacje na temat higieny żywności, projektowanie
i opracowywanie endoprotez, prowadzenie badań klinicznych w zakresie leczenia akupunkturą, udostępnianie informacji naukowych
w dziedzinie zaburzeń medycznych i ich leczenia, badania biologiczne, badania kliniczne i badania medyczne, badania i rozwój w zakresie nauki, badania kliniczne, badania naukowe do celów medycznych
w zakresie chorób nowotworowych, badania naukowe do celów medycznych, badania w zakresie medycyny, doradztwo związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie lecznictwa, medyczne badania naukowe, analiza naukowa, analizy naukowe wspomagane
komputerowo, badania i analizy naukowe, badania naukowe, badania
naukowe w dziedzinie medycyny społecznej, doradztwo naukowe,
doradztwo w zakresie badań naukowych, dostarczanie informacji
i wyników badań naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszukiwania, prowadzenie badań naukowych, sporządzanie
raportów dotyczących badań naukowych, sporządzanie raportów
naukowych, udostępnianie informacji naukowych, udzielanie informacji dotyczących badań naukowych, udzielanie informacji na temat
badań medycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicznych, usługi analizy krwi do celów badań naukowych, usługi doradcze dotyczące badań naukowych, usługi naukowo-technologiczne, usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi
w zakresie badań naukowych, usługi w zakresie testów naukowych,
wynajem urządzeń naukowych, wypożyczanie przyrządów naukowych, zdalny monitoring powietrzny związany z badaniami naukowymi, usługi naukowe i technologiczne, testowanie naukowe wspomagane komputerowo, badania w zakresie komórek macierzystych,
medyczne usługi laboratoryjne, laboratoria medyczne, pisanie programów komputerowych do zastosowań medycznych, programowanie komputerów w dziedzinie medycyny, projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego do użytku z technologią
medyczną, projektowanie i opracowywanie technologii medycznej,
projektowanie i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, udzielanie informacji i danych związanych z badaniami i rozwojem medycznym i weterynaryjnym, usługi badawcze w dziedzinie
medycyny i farmakologii, usługi kalibracji w zakresie urządzeń medycznych, usługi laboratoryjne w zakresie badań medycznych, projektowanie i opracowywanie protez, usługi w zakresie testów laboratoryjnych, usługi w zakresie technologii informacyjnej na użytek
przemysłu farmaceutycznego i ochrony zdrowia, usługi w zakresie
testów wspomaganych komputerowo, 44 chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi
doradcze dotyczące instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze
w zakresie chirurgii, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej,
usługi w zakresie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie leczenia
chirurgicznego, wypożyczanie instrumentów chirurgicznych, dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie urządzeń ortopedycznych, usługi doradcze w zakresie implantów ortopedycznych, opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji
fizycznej, rehabilitacja fizyczna, rehabilitacja pacjentów uzależnionych od alkoholu, terapia zajęciowa i rehabilitacja, udostępnianie
obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, udostępnianie sprzętu
i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej,
zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej, konsultacje
medyczne, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świadczone dla pacjentów, konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, fizjoterapia, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi fizjoterapii, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań kości lub
podobnych urazów (judo-seifuku), udzielanie informacji związanych
z leczeniem przemieszczonych stawów, skręceń lub złamanych kości,
masaż sportowy, przeprowadzanie testów u sportowców na wykrycie
nielegalnych lub zabronionych substancji wpływających na poprawę
wyników, usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu,
usługi w zakresie medycyny sportowej, zapewnianie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych, medyczna pielęgnacja stóp,
usługi masażu stóp, usługi pielęgnacji stóp, usługi analiz medycznych
związane z diagnozowaniem raka, usługi medyczne w dziedzinie onkologii, udostępnianie informacji on-line dotyczących onkologii, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania medyczne
w celach diagnostycznych lub leczenia, obrazowanie optyczne
do użytku w diagnostyce medycznej, przeprowadzanie badań na sen
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do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, usługi diagnostyki
medycznej [testy i analizy], usługi medyczne do celów diagnostyki
chorób ciała człowieka, wypożyczanie ultradźwiękowych urządzeń
diagnostycznych, analizy RNA lub DNA w zakresie diagnozowania
i prognozowania zagrożenia nowotworami, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, przeprowadzanie diagnozy chorób, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i prognozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi badań medycznych związane
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi diagnozy psychologicznej, analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycznego, analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych,
leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, oferowanie terapii laserowej
do leczenia chorób, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem
pacjenta, organizowanie leczenia medycznego, udostępnianie
wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjentów poddanych
leczeniu medycznemu, usługi analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi analiz medycznych związane z leczeniem pacjentów, usługi doradcze w zakresie leczenia chorób zwyrodnieniowych, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób ciała ludzkiego,
usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego bólu, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu sennego, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem
i przetwarzaniem szpiku kostnego, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek macierzystych, usługi
medyczne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek ludzkich, usługi w zakresie leczenia medycznego, wynajem
łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego, zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie leczenia psychologicznego, badania genetyczne do celów medycznych, badania medyczne,
badania przesiewowe osteoporozy, badania przesiewowe dotyczące
serca, badania przesiewowe [skriningowe], badania przesiewowe
w zakresie chorób układu naczyniowego, badania rentgenowskie
w celach medycznych, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia,
badanie słuchu, badanie sprawności fizycznej, medyczne badania
osób, usługi badania korzystania z leków, akupunktura, chiropraktyka
[nastawianie kręgosłupa], domowa opieka pielęgniarska, doradztwo
dotyczące ochrony zdrowia, hipnoterapia, hydroterapia, informacje
dotyczące masażu, masaż, masaż tkanek głębokich, masaże, monitorowanie pacjentów, nadzór nad programami redukcji wagi, opieka
medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska (medyczna-), opieka
zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna
w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka
zdrowotna związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana
z osteopatią, opieka zdrowotna związana z naturopatią, organizowanie zakwaterowania w domach dla rekonwalescentów, osteopatia,
pilates terapeutyczny, placówki rekonwalescencji, poradnictwo związane z terapią zajęciową, refleksologia, świadczenie usług w zakresie
opieki zdrowotnej, świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej
w domach, udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, udzielanie informacji
dotyczących akupunktury, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi
doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi drenażu limfatycznego, usługi klinik medycznych
i opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medyczne, usługi opieki wyręczającej w postaci domowej pomocy pielęgniarskiej, usługi opieki zdrowotnej, usługi terapeutyczne, usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie chiropraktyki,
usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie krioterapii, usługi
w zakresie terapii zajęciowej, wypożyczanie sprzętu szpitalnego, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zapewnianie obiektów i sprzętu długoterminowej opieki, zapewnianie
tymczasowej opieki zastępczej, kliniki medyczne, pomoc medyczna
w nagłych wypadkach, pomoc medyczna, poradnictwo medyczne,
prowadzenie placówek medycznych, przeprowadzanie badań medycznych, usługi saun, usługi SPA, zabiegi higieniczne dla ludzi.

(111) 317708
(220) 2018 04 13
(210) 484796
(151) 2019 01 24
(441) 2018 06 18
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) SORAYA TOTAL COLLAGEN INNOWACJA! COLLAGEN XVIII
ARCHITECT

Nr 5/2019

(540)

Kolor znaku: fioletowy, beżowy, brązowy, granatowy
(531) 26.02.07, 26.02.12, 26.03.04, 26.03.23, 26.04.01, 26.04.02,
26.13.25, 27.03.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne,
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, 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 kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty kosmetyczne
i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty
do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.
(111) 317709
(220) 2018 05 23
(210) 486261
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 24
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Zdrowe Karmelki Mniam Mniam
(510), (511) 5 żywność dietetyczna do celów leczniczych, słodycze
do celów leczniczych, suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne
i ziołowe do celów leczniczych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na kaszel, pastylki do ssania na gardło, mineralne
suplementy diety, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, dietetyczne preparaty medyczne, preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki spożywcze wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, lecznicze pastylki do ssania,
pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, mieszanki ziołowe
do celów leczniczych, 30 wyroby cukiernicze, słodycze nielecznicze.
(111) 317710
(220) 2018 06 06
(210) 486780
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 24
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) LEEMON DEMON
(510), (511) 32 piwo, piwo słodowe, piwo Imbirowe, napoje bezalkoholowe, soki, nektary i napoje owocowe, soki i napoje warzywne,
soki i napoje warzywno-owocowe, soki i napoje warzywne, owocowe oraz warzywno-owocowe z dodatkiem mikro-i/lub makroelementów i/lub witamin, gazowane i niegazowane wody mineralne
i smakowe, produkty do wytwarzania napojów bezalkoholowych:
wyciągi, esencje, koncentraty i syropy, napoje instant zawarte w tej
klasie, proszki i pastylki do otrzymywania napojów musujących,
33 napoje alkoholowe, w tym wina gronowe, wina owocowe, wyroby winiarskie, napoje alkoholowe smakowe i aromatyzowane, napoje alkoholowe musujące, nalewki, koktajle, aperitify, wódki, brandy,
napoje alkoholowe destylowane, wyroby spirytusowe.
(111) 317711
(220) 2018 06 19
(210) 487258
(151) 2019 01 16
(441) 2018 08 20
(732) LICON INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dębie, PL.
(540) LICON
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.01

Nr 5/2019
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(510), (511) 17 filc izolacyjny jako materiały dźwiękoszczelne, folie
z tworzyw sztucznych do stosowania w rolnictwie, folie z tworzyw
sztucznych nie do pakowania, taśmy izolacyjne, tkaniny izolacyjne, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, uszczelnienia wodoodporne, wełna
mineralna, włókna z tworzyw sztucznych nie dla włókiennictwa, wypełnienia do szczelin kompensacyjnych, materiały wyściełające z gumy
lub tworzyw sztucznych, materiały nieprzewodzące do zatrzymywania
ciepła, folie metalowe izolacyjne, ognioodporne materiały izolacyjne,
19 sklejka, tarcica, płyty pilśniowe, płyty stolarskie, płyty drewniane,
płyty meblowe, 24 filc, materiały do tapicerki, materiały tekstylne nietkane, tkaniny, tworzywa sztuczne [substytuty tkanin], obicia ścienne
z materiałów tekstylnych, tkaniny bawełniane, tkaniny imitujące skóry
zwierzęce, tkaniny ze sztucznego jedwabiu, 35 doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, wystawy w celach handlowych lub reklamowych.

(111) 317712
(220) 2018 06 27
(210) 487593
(151) 2019 01 02
(441) 2018 08 27
(732) LABORATORIUM KOSMETYCZNE FLOSLEK FURMANEK
SPÓŁKA JAWNA, Piaseczno, PL.
(540) STOP
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne
do pielęgnacji skóry, kosmetyki przeciw zmarszczkom, kosmetyki
zapobiegające starzeniu się skóry, fitokosmetyki, biokosmetyki, kremy, emulsje, spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe, olejki kosmetyczne, kosmetyki do makijażu, środki
upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła, olejki
eteryczne, środki do pielęgnacji włosów, szampony do włosów,
środki do pielęgnacji skóry głowy, odżywki do włosów, kosmetyki
ujędrniające, kosmetyki przeciw rozstępom, kosmetyki do biustu,
kosmetyki wyszczuplające, kosmetyki przeciwko niedoskonałościom
skóry, kosmetyki do ciała, środki czystości, środki do czyszczenia
zębów, kosmetyki do pielęgnacji paznokci, 5 kosmetyki o działaniu
leczniczym, maści, balsamy, kremy, emulsje, płyny, żele, olejki do celów leczniczych i medycznych, wyciągi i wywary dla celów farmaceutycznych, kosmetyki lecznicze, dermokosmetyki do pielęgnacji
włosów, dermokosmetyki do pielęgnacji skóry głowy, kosmeceutyki,
nutrikosmetyki, środki sanitarne stosowane w lecznictwie i higienie
osobistej, preparaty przeciwgrzybiczne, preparaty antybakteryjne.
(111) 317713
(220) 2018 07 02
(151) 2018 11 29
(441) 2018 08 06
(732) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) BROWAR BROSZKA
(540)

(210) 487729

(531) 27.05.03, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 26.01.01,
26.01.03, 26.01.16, 26.01.20, 26.11.05, 26.11.08, 26.11.11, 24.17.02
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.

(111) 317714
(220) 2018 07 02
(151) 2018 11 29
(441) 2018 08 06
(732) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) HEJNAŁOWE
(540)

1531
(210) 487730

(531) 27.05.03, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24, 09.01.10, 26.11.02,
26.11.05, 26.11.10
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(111) 317715
(220) 2017 05 31
(151) 2019 01 25
(441) 2017 07 31
(732) DELICPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamyk, PL.
(540) Vitaday
(540)

(210) 472400

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 gotowane owoce i warzywa, konserwowane owoce
i warzywa, konserwy z owocami i warzywami, mrożone owoce i warzywa, suszone owoce i warzywa, owoce lukrowane, owoce kandyzowane, owoce w cukrze, owoce i warzywa solone, sałatki owocowe
i warzywne, skórki owocowe, rośliny strączkowe konserwowane, soki
roślinne do gotowania, galaretki jadalne, dżemy, konfitury, marmolada, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, placki ziemniaczane,
zupy, składniki do sporządzania zup, zioła ogrodowe konserwowane,
żelatyna do celów spożywczych, bita śmietana, chrupki owocowe,
chrupki ziemniaczane, chipsy owocowe i warzywne, chipsy owocowe w czekoladzie, przekąski na bazie owoców, orzechy preparowane,
daktyle, pyłki kwiatowe jako żywność, rodzynki, mięso, wędliny, ryby,
drób, dziczyzna, mięso solone, ryby solone, ekstrakty mięsne, konserwy rybne i mięsne, 30 aromaty do żywności, batony, biszkopty,
bita śmietana, budynie, bułeczki słodkie, bułki, chleb, ciasta w proszku, ciasta z owocami, ciasta, ciastka i pieczywo ryżowe, ciastka, ciasteczka, cukier, cukierki, czekoladki, drożdże, esencje do artykułów
żywnościowych, herbata, herbatniki, kakao i wyroby z kakao, kasze
spożywcze, kawa i wyroby z kawy, keczup, kluski, koncentraty do celów spożywczych, krakersy, lody, majonezy, makarony, mąka i preparaty zbożowe, mąka, miód, muesli, musztarda, namiastki kawy,
napoje na bazie kakao kawy i czekolady, ocet, owoce w czekoladzie,
pierniki, pierogi, pizze, płatki kukurydziane i owsiane, potrawy na bazie mąki, produkty zbożowe, proszek do pieczenia, przekąski ryżowe, przyprawy, pyzy, ryż, sago, słodycze na choinkę, słodycze, sosy
do deserów, sosy jako przyprawy, sosy, sól, syrop z melasy, tapioka,
wafle, wyroby ciastkarskie, wyroby cukiernicze, wyroby czekoladowe na bazie orzeszków, wyroby czekoladowe, wyroby piekarnicze,
zielenina jako przyprawy, żywność na bazie mąki, 39 dostarczanie
korespondencji i przesyłek, dostarczanie towarów [zaopatrzenie], logistyka transportu, magazynowanie, transport, transport pasażerski,
przewożenie ładunków, pośrednictwo w transporcie, składowanie,
składowanie towarów, spedycja, usługi w zakresie pakowania i opakowań, pakowanie produktów, pakowanie towarów, biura turystyczne, organizowanie podróży i wycieczek, rezerwacja miejsc podróży,
wynajmowanie garaży, wynajmowanie magazynów, wynajmowanie
miejsc parkingowych, wypożyczanie pojazdów, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie kontenerów magazynowych.
(111) 317716
(220) 2017 06 07
(210) 472662
(151) 2018 09 26
(441) 2017 08 07
(732) TRYBUCHOWICZ JAROSŁAW, Warszawa, PL.
(540) Bardotti
(510), (511) 35 usługi w zakresie oferowania bielizny, strojów kąpielowych i wyrobów pończoszniczych, 38 usługi w zakresie obsługi
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klientów przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznych obejmujące
dostarczanie informacji dotyczących sprzedawanych towarów, procesu składania zamówień i działalności zgłaszającego, usługi świadczone na rzecz klientów poprzez sieci teleinformatyczne w zakresie
gromadzenia i rozpowszechniania informacji, 39 usługi w zakresie
wysyłania towarów, usługi w zakresie dystrybucji i dostarczania towarów konsumpcyjnych.

(111) 317717
(220) 2018 07 02
(151) 2018 11 29
(441) 2018 08 06
(732) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Č Š ČESKÁ ŠKOLA
(540)

(210) 487731

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.22, 03.01.02, 03.01.20,
03.01.23, 24.01.03, 24.01.15, 24.01.17, 24.01.19, 24.09.02, 24.09.05,
24.09.07, 24.09.09, 09.01.10
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(111) 317718
(220) 2018 07 02
(151) 2018 11 29
(441) 2018 08 06
(732) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) ČESKÁ RECEPTURA
(540)

(210) 487732

Nr 5/2019

katy, drukowane materiały promocyjne, druki handlowe, publikacje
reklamowe, publikacje promocyjne, reklamy drukowane, tablice
z papieru lub kartonu, broszury, fotografie, grafiki, kalendarze, katalogi, książki, gazety, obrazy, prospekty, reprodukcje graficzne, rysunki, 19 niemetalowe materiały budowlane wykorzystywane przy
budowie nośników reklamy wewnętrznej i zewnętrznej, 20 tablice
reklamowe i ogłoszeniowe przenośne i montowane na stałe, tablice i powierzchnie reklamowe montowane na wolnym powietrzu
i w pomieszczeniach zamkniętych, tablice reklamowe o konstrukcji
pozwalającej na cykliczną zmianę ekspozycji bez konieczności wymiany materiału reklamowego, tablice reklamowe z wymiennymi
powierzchniami ekspozycyjnymi, 35 usługi reklamy zewnętrznej,
usługi reklamowe z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, graficznych i wizualnych, przygotowywanie kampanii reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie reklamy, pozyskiwanie i wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, organizowanie
targów, pokazów i wystaw w celach reklamowych, badania rynku,
uaktualnianie materiałów reklamowych, 37 usługi ogólnobudowlane, naprawa lub konserwacja szyldów, usługi w zakresie montażu
i demontażu nośników reklamowo-ogłoszeniowych, instalacja, naprawa i konserwacja nośników reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie instalowania konstrukcji metalowych i stalowych, sprzątanie
i czyszczenie obiektów, 40 drukowanie fotograficzne, kopiowanie
filmów fotograficznych, obróbka filmów i obróbka fotograficzna, wywoływanie fotograficzne, drukowanie wywoływanie zdjęć i filmów,
wykonywanie odbitek fotograficznych, wywoływanie filmów fotograficznych, kopiowanie zdjęć, skład fotograficzny, 41 fotoreportaże,
wykonywanie zdjęć bez wywoływania, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, odtwarzanie i nagrywanie dźwięku i obrazów na magnetycznych nośnikach obrazu i dźwięku, 42 usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego i małej architektury, dekoracja wnętrz, usługi
plastyczne w zakresie projektowania i stylizacji opakowań, znaków
towarowych i firmowych, usługi plastyczne związane z projektowaniem i stylizowaniem elementów graficznych, rysunkowych i przestrzennych reklam na wszelkich nośnikach reklamowych, w tym reklam telewizyjnych, prasowych, reprodukcja danych na CD-romach,
odzyskiwanie danych.

(111) 317721
(220) 2016 12 23
(151) 2018 02 20
(441) 2017 03 06
(732) KONDEK DOMINIK, Busko-Zdrój, PL.
(540) Alusport
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.24, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.15,
26.01.16, 26.01.18, 26.01.20, 26.01.21, 05.11.15, 05.07.02
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(111) 317719
(220) 2018 07 02
(151) 2018 11 29
(441) 2018 08 06
(732) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) KULTURKA
(540)

(210) 487733

(210) 465602

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 01.15.05, 26.01.18
(510), (511) 35 sklep z częściami samochodowymi, hurtownia akcesoriów samochodowych, felg aluminiowych do samochodów, sprzedaż części samochodowych.
(111) 317722
(220) 2017 02 13
(151) 2019 01 16
(441) 2017 06 26
(732) DRESÓWKA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Głuchołazy, PL.
(540) dresówka.pl
(540)

(210) 467483

(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(111) 317720
(220) 2018 07 04
(210) 487842
(151) 2019 01 07
(441) 2018 08 20
(732) AMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Smart OOH
(510), (511) 9 podświetlane tablice informacyjne, podświetlane tablice z tworzyw sztucznych do celów reklamowych, 16 afisze, pla-

Kolor znaku: szary, różowy, czarny
(531) 05.05.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 24 dżersej [materiał], dzianina, 25 dzianina [odzież],
35 reklama.
(111) 317723
(151) 2019 01 24

(220) 2017 02 17
(441) 2018 09 17

(210) 467752
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(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze-Helenka, PL.
(540) hotelservice Sanitariaty-żel dezynfekcja VC 541
(540)

(111) 317726
(220) 2018 07 30
(151) 2019 01 18
(441) 2018 10 01
(732) KRAJEWSKI BARTOSZ, Poznań, PL.
(540) AdmiSelekt
(540)

1533
(210) 488775

Kolor znaku: żółty, ciemniniebieski, jasnoniebieski, szary, biały
(531) 07.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 36 zarządzanie nieruchomością.

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 12.03.07, 27.05.01, 29.01.12, 27.07.01
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, środki do czyszczenia metali,
zwłaszcza stali szlachetnej, środki do nadawania połysku, preparaty
do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych,
preparaty do odwapniania i odkamieniania do celów domowych,
preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów,
środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych i toalet, preparaty do usuwania pleśni, nielecznicze produkty toaletowe, środki zapachowe
do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z lub bez
składników dezynfekujących, 5 środki odkażające, środki dezynfekujące na użytek domowy, dla celów higienicznych bądź sanitarnych,
preparaty antybakteryjne, antyseptyki, środki bakteriobójcze, środki
zwalczające pasożyty, toaletowe środki sanitarne, detergenty do celów medycznych, roztwory odkażające do wycierania powierzchni,
preparaty i substancje do odświeżania i oczyszczania powietrza, odświeżacze do toalet.
(111) 317724
(220) 2017 04 05
(210) 470014
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) 3majcie się zdrowo
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety.
(111) 317725
(220) 2017 04 11
(210) 470364
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) ORKLA CARE SPÓŁKA AKCYJNA, Radzymin, PL.
(540) Kinesiotaping kosmetyczny
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy, balsamy do celów kosmetycznych, mleczka
do celów kosmetycznych, toniki kosmetyczne, lotony do celów kosmetycznych, żele do celów kosmetycznych, maseczki kosmetyczne,
olejki do celów kosmetycznych, olejki toaletowe, olejki do celów perfumeryjnych, olejki eteryczne, dezodoranty, wyroby perfumeryjne,
wody kolońskie, wody toaletowe, preparaty kosmetyczne do kąpieli,
żele pod prysznic, mydła, mydła lecznicze, szampony, odżywki i środki do pielęgnacji włosów, pomady do celów kosmetycznych, środki
do czyszczenia zębów, środki kosmetyczne do płukania jamy ustnej,
sole do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, produkty
kosmetyczne i preparaty do opalania i po opalaniu oraz do ochrony
przeciwsłonecznej, produkty do makijażu i do demakijażu, kosmetyki upiększające, środki do koloryzacji i do dekoloryzacji włosów, produkty do depilacji, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi.

(111) 317727
(220) 2017 06 12
(210) 472833
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 24
(732) EDPOL FOOD & INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomża, PL.
(540) wirtuoz smaku
(510), (511) 5 artykuły żywnościowe na bazie białka do celów medycznych, buliony dla kultur bakteriologicznych, chleb dla diabetyków, dodatki odżywcze do celów leczniczych, drzewo chinowe
do celów leczniczych, eliksiry stosowane jako preparaty farmaceutyczne, guma do żucia do celów leczniczych, herbata lecznicza, hormony do celów medycznych, koper do celów leczniczych, korzenie
lekarskie, mleczko pszczele do celów leczniczych, mleko białkowe,
mleko w proszku dla niemowląt, nalewki do celów leczniczych, napoje dietetyczne do celów leczniczych, oleje do celów leczniczych,
płyny lecznicze na bazie ziół, preparaty medyczne do odchudzania,
preparaty weterynaryjne, produkty uboczne w procesie przeróbki ziaren zbóż do celów medycznych, przyprawy lecznicze, siemię
lniane do celów farmaceutycznych, skrobia do celów dietetycznych
lub farmaceutycznych, substancje odżywcze dla mikroorganizmów,
syropy do użytku farmaceutycznego, włókna roślinne jako nalewki
do celów leczniczych, wyciągi lub napary stosowane jako nalewki
do celów leczniczych, zioła do palenia do celów leczniczych, zioła
lecznicze, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żywność dla
niemowląt, 30 aromaty jako preparaty do żywności, anyż gwiaździsty, chow-chow stosowany jako przyprawa, chutney stosowana jako
ostry, gęsty sos, curry stosowana jako przyprawa, cynamon stosowany jako przyprawa, esencje do artykułów żywnościowych, gałka
muszkatołowa, goździki stosowane jako przyprawa, imbir stosowany
jako przyprawa, jęczmień łuskany, kakao, kasze spożywcze, keczup
stosowany jako sos, kit pszczeli jako propolis spożywczy, kukurydza
mielona, kukurydza prażona, kukurydza prażona i popękana stosowana jako pop-corn, kuskus stosowany jako kasza, marcepan, mąka
spożywcza, melasa, mieszanki przyprawowe, mięta do wyrobów
spożywczych, mleczko pszczele spożywcze, napary inne niż do celów leczniczych, pieprz, pieprz stosowany jako przyprawa, płatki
zbożowe suszone, preparaty roślinne zastępujące kawę, produkty
spożywcze na bazie owsa, produkty żywnościowe ze skrobi, puddingi, przyprawy, ryż, sago, słodziki naturalne, smaki stosowany jako
przyprawa, sosy jako przyprawa, sól do konserwowania żywności,
sushi, szafran stosowany jako przyprawa, tapioka, tortille, wanilia
stosowana jako aromat, substytut wanilii, wermiszel, wodorosty stosowane jako przyprawa, wyciągi inne niż do celów leczniczych zawarte w tej klasie, wzmacniacze smaku lub zapachu stosowane jako
przyprawy, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produktów
spożywczych, ziele angielskie, zielenina stosowana jako przyprawa,
35 agencje importowo-eksportowe, agencje informacji handlowej,
agencje reklamowe, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
badania rynku, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, ekspertyzy w działalności gospodarczej, opinie, organizowanie wystaw lub targów
w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów, promocja
sprzedaży stosowana na rzecz osób trzecich, organizacja wystaw
handlowych, pośrednictwo handlowe na rzecz osób trzecich, zaopatrzenie osób trzecich stosowane jako pośrednictwo przy zakupach
i sprzedaży produktów spożywczych, farmaceutycznych i medycznych dla innych przedsiębiorstw, usługi umożliwiające odbiorcom
wybór i zakup towarów w hurtowni, sklepach, przez Internet z wyrobami spożywczymi, farmaceutycznymi i medycznymi.

1534
(111) 317728
(220) 2017 09 18
(151) 2018 12 07
(441) 2018 08 06
(732) KOZŁOWSKI KRZYSZTOF, Sosnowiec, PL.
(540) Opti Antix
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 476558

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 środki przeciwpotowe, olejki aromatyczne, barwniki
do celów kosmetycznych, barwniki kosmetyczne, saszetki zapachowe
do bielizny, farby do brody, kosmetyki do brwi, ołówki do brwi, pasty
do butów, bursztyn do wyrobów perfumeryjnych, preparaty do czyszczenia, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, preparaty
do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu, preparaty
do depilacji, dezodoranty do użytku osobistego stosowane w przemyśle perfumeryjnym, mydła dezodoryzujące, mydła dezynfekujące, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, esencje eteryczne, olejki esencjonalne, antyseptyczny ałun po goleniu, mydło do golenia, heliotropina,
jonon stosowany w przemyśle perfumeryjnym, kadzidełka, kadzidła,
sole do kąpieli do innych celów niż lecznicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, woda kolońska, kleje do przymocowania sztucznych
włosów, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, kosmetyki,
kosmetyczne preparaty do odchudzania, wazelina kosmetyczna, zestawy kosmetyczne, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki upiększające,
kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, preparaty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów stosowane w przemyśle perfumeryjnym, lakiery do paznokci, woda lawendowa, olejek lawendowy, lotony
do celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu,
maseczki kosmetyczne, mieszaniny zapachowe, mięta do wyrobów
perfumeryjnych, mleko 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 farmaceutyczne, środki przeciwgorączkowe, herbata
lecznicza, lecznicze zioła, lekarstwa do picia, środki przeciw migrenie,
leki dla ludzi, napoje lecznicze, środki nasenne, środki na uspokojenie,
wody mineralne do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, przeciwbólowe środki, zioła lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, suplementy mineralne do żywności,
tabletki do celów farmaceutycznych, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żywność dla niemowląt, cukierki do celów leczniczych,
środki przeczyszczające, wody mineralne do celów leczniczych, syropy do użytku farmaceutycznego, lekarstwa przeciw zaparciom,
witaminowe preparaty, środki oczyszczające, pigułki do celów farmaceutycznych, cukier do celów medycznych, herbata odchudzająca
do celów leczniczych, środki antykoncepcyjne chemiczne, preparaty
farmaceutyczne, muszka hiszpańska w postaci proszku, jod do celów
farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, preparaty
medyczne do odchudzania, oleje lecznicze, pigułki do celów farmaceutycznych, środki uśmierzające.
(111) 317729
(220) 2017 07 10
(210) 473925
(151) 2019 01 31
(441) 2018 01 22
(732) JUMPWORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Zabrze, PL.
(540) JUMP WORLD
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu franczyzowego, usługi świadczone przez franczyzodawcę,
mianowicie pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw przemysłowych
lub handlowych lub w zarządzaniu nimi, 41 usługi parków tematycznych i parków rozrywki, udostępnianie obiektów i sprzętu w parkach
rozrywki.

Nr 5/2019

(111) 317730
(220) 2017 08 25
(210) 475763
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE, Kraków, PL.
(540) FESTIWAL MIŁOSZA
(510), (511) 35 reklama billboardowa, rozpowszechnienie ogłoszeń
reklamowych, przygotowywanie reklam prasowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych takich jak próbki, druki, prospekty, broszury, uaktualnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie nośników reklamowych, publikowanie tekstów sponsorowanych, reklama,
reklamy radiowe, public relations, reklamy telewizyjne, agencje public
relations, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, promocja sprzedaży dla
osób trzecich, edycja tekstów, reklamy korespondencyjne, impresariat
w działalności artystycznej, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, usługi przeglądu prasy, oferowanie w mediach produktów dla
celów handlu detalicznego, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, poszukiwania
w zakresie patronatu, 41 rozrywka w postaci widowisk, organizowanie
konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
produkcja filmów innych niż reklamowych, publikowanie książek, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, sale koncertowe, usługi
orkiestr, realizacja spektakli, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, informacje o rozrywce, organizowanie wystaw związanych z kulturą lub edukacją, wystawianie
spektakli na żywo, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjum, produkcja filmów na taśmach
wideo, rezerwacja miejsc na spektakle, organizowanie spektakli jako
impresariat, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
usługi kompozycj i muzycznych, fotoreportaże, fotografie, nagrywanie filmów na taśmach video w zakresie filmowania, pisanie tekstów,
innych niż reklamowych, organizowanie i prowadzenie koncertów.
(111) 317731
(220) 2018 05 24
(151) 2019 01 31
(441) 2018 08 13
(732) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SODA ASH light
(540)

(210) 486303

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 24.15.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie, soda kalcynowana, węglan sodu, 35 zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, promocja sprzedaży towarów, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów takich jak: produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, soda kalcynowana, węglan sodu pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie
internetowej, usługi pośrednictwa w powyższym zakresie.
(111) 317732
(220) 2018 05 24
(151) 2019 01 31
(441) 2018 08 13
(732) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SODA ASH dense
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 24.15.21, 27.05.01, 29.01.12

(210) 486305
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(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, soda kalcynowana, węglan sodu,
35 zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością
gospodarczą, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, promocja sprzedaży towarów, zgrupowanie na rzecz osób trzecich towarów takich jak: produkty chemiczne
stosowane w przemyśle, rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, soda
kalcynowana, węglan sodu pozwalające nabywcy wygodnie oglądać
lub zapoznać się z opisem oraz kupować te towary, w szczególności:
z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi
elektronicznej, w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie internetowej, usługi pośrednictwa w powyższym
zakresie.

(111) 317733
(220) 2018 05 30
(210) 486532
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 17
(732) FIRMA KUPIECKA MITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki, PL.
(540) BANDASKA
(510), (511) 10 rajstopy przeciw żylakowe, pończochy do celów medycznych, rajstopy, opaski do celów medycznych, pasy ortopedyczne, pasy rehabilitacyjne, pasy brzuszne, bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, gorsety, nakolanniki ortopedyczne, rękawice
do celów medycznych, rękawice do masażu, 25 bielizna, rajstopy,
pończochy, skarpety, getry, napiętki, rajtuzy, trykoty, gorsety, podkolanówki, wyroby pończosznicze, odzież, piżamy, bielizna kąpielowa, ubiory plażowe, legginsy, nakrycia głowy, opaski pończosznicze
i bieliźniarskie przeciw otarciom, odzież, obuwie, odzież gimnastyczna, odzież sportowa, kostiumy kąpielowe, odzież treningowa.
(111) 317734
(220) 2018 05 30
(210) 486546
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 17
(732) FIRMA KUPIECKA MITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Konstantynów Łódzki, PL.
(540) BANDASKl
(510), (511) 10 rajstopy przeciw żylakowe, pończochy do celów medycznych, rajstopy, opaski do celów medycznych, pasy ortopedyczne, pasy rehabilitacyjne, pasy brzuszne, bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, gorsety, nakolanniki ortopedyczne, rękawice
do celów medycznych, rękawice do masażu, 25 bielizna, rajstopy,
pończochy, skarpety, getry, napiętki, rajtuzy, trykoty, gorsety, podkolanówki, wyroby pończosznicze, odzież, piżamy, bielizna kąpielowa, ubiory plażowe, legginsy, nakrycia głowy, opaski pończosznicze
i bieliźniarskie przeciw otarciom, odzież, obuwie, odzież gimnastyczna, odzież sportowa, kostiumy kąpielowe, odzież treningowa.
(111) 317735
(220) 2018 06 11
(210) 486941
(151) 2019 01 16
(441) 2018 08 13
(732) SZCZEPANIK MARCIN MUSCLE POWER, Częstochowa, PL.
(540) MUSCLE POWER
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, białkowe suplementy diety,
przeciwutleniające suplementy diety, mineralne suplementy diety,
odżywcze suplementy diety, suplementy z wapniem, suplementy
dietetyczne i odżywcze, suplementy diety zawierające lecytynę,
suplementy diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające enzymy, suplementy mineralne do żywności, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
sporządzone głównie z witamin, suplementy diety sporządzone
głównie z minerałów, nutraceutyki do stosowania jako suplementy
diety, suplementy diety z białkiem sojowym, suplementy diety zawierające izoflawony sojowe, suplementy diety do kontroli cholesterolu, suplementy diety do użytku medycznego, suplementy ziołowe
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w płynie, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy
odżywcze składające się z ekstraktów z grzybów, suplementy diety
dla zwierząt domowych w postaci mieszanki napojów w proszku,
suplementy odżywcze ze skrobi przystosowane do celów medycznych, suplementy diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy odżywcze składające się głównie z żelaza,
suplementy diety składające się głównie z wapnia, suplementy diety
składające się z aminokwasów, suplementy diety zawierające białko,
35 promocja sprzedaży, usługi w zakresie promocji sprzedaży, pośredniczenie w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów,
usługi związane ze sprzedażą hurtową i detaliczną suplementów
diety i odżywek dla sportowców.

(111) 317736
(220) 2018 06 20
(210) 487337
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 20
(732) SEMMELROCK STEIN + DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołbiel, PL.
(540) SOTTILE
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe, materiały brukarskie i ich elementy wykonane z betonu, budowlane konstrukcje niemetalowe, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa,
niemetalowe materiały kompozytowe do brukowania nawierzchni,
niemetalowe elementy budowlane i konstrukcyjne, prefabrykowane
materiały budowlane betonowe, betonowa kostka brukowa, kostka
brukowa, płyty podłogowe niemetalowe, płyty betonowe, drogowe
materiały budowlane niemetalowe, obrzeża i krawężniki niemetalowe, cokoły niemetalowe, kostka brukowa z fazą, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe, niemetalowe elementy konstrukcyjne schodów, kamienie dekoracyjne i płyty do brukowania,
sztuczny kamień.
(111) 317737
(220) 2018 07 11
(210) 488109
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 03
(732) UNIDEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Mieszkania Mickiewicza
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.22, 26.11.02, 26.11.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych
do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, usługi organizowania targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami,
usługi organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi,
usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
usługi prowadzenia agencji importowo-eksportowych na rzecz osób
trzecich, usługi pośrednictwa eksportowo-importowego w obrocie
produktami, artykułami i technologiami, 36 usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi
pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, usługi wyceny nieruchomości, usługi
wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowej, usługi administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi doradztwa w zakresie
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami
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osiedlowymi, usługi pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, usługi doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami i, usługi wynajmowania powierzchni na salony samochodowe, 37 usługi budowlane, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, usługi remontowe budynków, naprawy obiektów mieszkalnych, usługi restauracji budynków, usługi konserwacji obiektów
budowlano-mieszkaniowych, usługi budowania lokali mieszkalnych
i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi informacji budowlanej.

(510), (511) 41 organizowanie i obsługa zjazdów, seminariów, spotkań towarzyskich, organizowanie i obsługa imprez rozrywkowych,
sportowych, rekreacyjnych, organizowanie i obsługa zabaw, dyskotek, dancingów, balów, organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, 43 usługi gastronomiczne związane z podawaniem
potraw i napojów w barach, kawiarniach i restauracjach (stałych i sezonowych), usługi związane z przygotowywaniem dań na zamówienie i dostarczaniem ich do odbiorców zewnętrznych (catering) oraz
z przygotowywaniem i sprzedażą dań na wynos, wynajmowanie sal
na posiedzenia, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

(111) 317738
(220) 2018 07 11
(210) 488111
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 03
(732) UNIDEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) osiedle COOPERA
(540)

(111) 317740
(220) 2018 07 12
(210) 488166
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 27
(732) ŚCIANA MARIUSZ, ŚCIANA KRZYSZTOF MAR-POL IMPORTEKSPORT SPÓŁKA CYWILNA, Suchowola, PL.
(540) HURAGAN
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, żółty
(531) 18.05.01, 18.05.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania
obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi marketingu gruntów dla budownictwa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych
do zagospodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, usługi organizowania targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami,
usługi organizowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi,
usługi wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
usługi prowadzenia agencji importowo-eksportowych na rzecz osób
trzecich, usługi pośrednictwa eksportowo-importowego w obrocie
produktami, artykułami i technologiami, 36 usługi w zakresie organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych
polegających na budowie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi zarządzania nieruchomościami, usługi
pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, usługi wyceny nieruchomości, usługi
wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowej, usługi administrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi doradztwa w zakresie
zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi i zespołami
osiedlowymi, usługi pomocy w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, usługi doradztwa w zarządzaniu nieruchomościami i, usługi wynajmowania powierzchni na salony samochodowe, 37 usługi budowlane, usługi nadzoru budowlanego w zakresie
projektów budowlanych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, usługi remontowe budynków, naprawy obiektów mieszkalnych, usługi restauracji budynków, usługi konserwacji obiektów
budowlano-mieszkaniowych, usługi budowania lokali mieszkalnych
i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi informacji budowlanej.
(111) 317739
(220) 2018 07 11
(210) 488118
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 10
(732) JAKUBOWSKI DARIUSZ FIRMA HANDLOWA, Warszawa, PL.
(540) Spoko Buła
(540)

Kolor znaku:
(531) 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18,
26.01.19, 26.11.03, 26.11.12

(531) 01.15.23, 27.05.01
(510), (511) 7 kompresory, narzędzia i akcesoria pneumatyczne,
sprężarki, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepach
i hurtowniach z kompresorami, narzędziami i akcesoriami pneumatycznymi, sprężarkami, sprzedaż przez Internet oraz usługi importowo-eksportowe w zakresie w/w artykułów.
(111) 317741
(220) 2015 12 07
(210) 450090
(151) 2018 11 23
(441) 2016 03 14
(732) IZOLBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gostynin, PL.
(540) IZOLBET
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 kleje do celów przemysłowych, kleje do płytek ściennych, preparaty przeciwwilgociowe, preparaty usuwające wilgoć
i sole, 2 farby, farby renowacyjne, budowlane, zewnętrzne, wewnętrzne, 5 preparaty grzybobójcze, preparaty przeciwpleśniowe,
17 systemy ociepleń ścian budynków składające się ze styropianu
lub wełny mineralnej, siatki, kołków, warstw tynków i wymalowań,
19 tynki, tynki suche, mokre i półpłynne, tynki szlachetne, akrylowe, krzemianowe, silikonowe, mozaikowe, magnetyczne, tynki renowacyjne, grunty do tynków, wylewki, zaprawy murarskie, masy
szpachlowe, półpłynne masy szpachlowe, betony, systemy posadzkowe, preparaty w,wzmacniające podłoże, 35 zgromadzenie towarów z zakresu chemii budowlanej i materiałów budowlanych w hurtowni celem swobodnego oglądania, promocji reklamy i sprzedaży,
37 wykonywanie zewnętrznych i wewnętrznych robót izolacyjnych,
remontowych wykończeniowych.
(111) 317742
(220) 2015 12 16
(151) 2019 01 30
(441) 2016 03 29
(732) YANMAR CO., LTD., Osaka, JP.
(540)

(210) 450537

(531) 24.11.21, 26.11.25
(510), (511) 18 worki i torby skórzane oraz z imitacji skóry, torebki
na pasek, plecaki, 25 marynarki, płaszcze i peleryny przeciwdeszczowe, płaszcze dla rybaków, płaszcze dla wędkarzy, kurtki typu
parka, skafandry, płaszcze, kurtki puchowe, podkoszulki, kamizelki
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rybackie, swetry, koszule, bielizna wchłaniająca pot, kombinezony
do pływania i nurkowania, wodoodporne kurtki żeglarskie, majtki,
slipy, bezrękawniki, spodnie ogrodniczki, odzież robocza dla rybaków, getry, wodery, bluzki, nauszniki, fartuchy jako odzież, szale
i szaliki, rękawice, przeciwsłoneczna odzież ochronna, kapelusze,
czapki na głowę, czapki z dzianiny, ochronne czapki robocze, obuwie, kalosze, trampki, buty dla żeglarzy z podeszwą antypoślizgową,
robocze obuwie ochronne, buty gumowane, wodoodporne buty dla
wędkarzy.

(111) 317743
(220) 2015 12 21
(210) 450725
(151) 2018 09 25
(441) 2016 03 29
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie, PL.
(540) Dentafix
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielęgnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 317744
(220) 2016 01 28
(210) 451744
(151) 2019 01 07
(441) 2016 05 09
(732) JASKÓLSKA-WILŻAK DOMINIKA ATAK DESIGN, Łódź, PL.
(540) atak design
(510), (511) 11 lampy oświetleniowe, świeczniki, żyrandole, oświetlenie sufitowe, 20 komody, krzesła, lustra, ławy, łóżka, meble, meble
biurowe, półki meblowe, stoły, szafki, 35 agencje importowo-eksportowe, promocja sprzedaży dla osób trzecich: lamp oświetleniowych, świeczników, żyrandoli, oświetlenia sufitowego, komód,
krzeseł, luter, ław, łóżek, mebli, mebli biurowych, półek meblowych,
stołów i szafek, organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, 37 budownictwo, 42 projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz.
(111) 317745
(220) 2016 07 05
(151) 2019 01 22
(441) 2016 11 21
(732) AMINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Essemix
(540)

(210) 458654

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 leki dla ludzi, leki pomocnicze i wspierające, leki w płynie, maści do celów farmaceutycznych, leki przeciw zaparciom, leki
uspokajające, środki przeczyszczające, środki przeciwbólowe, preparaty medyczne na porost włosów, zioła lecznicze, hormony do celów
medycznych, materiały opatrunkowe, bandaże higieniczne, bandaże
opatrunkowe, gaza opatrunkowa, gazy dla celów medycznych, gąbka
do ran, plastry do celów medycznych, balsamy do celów leczniczych,
preparaty terapeutyczne do kąpieli, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, bakteriologiczne, bakteryjne i biologiczne preparaty do celów medycznych, enzymy do celów farmaceutycznych i medycznych, sole do kąpieli mineralnych, substancje dietetyczne do celów
leczniczych, artykuły spożywcze dla niemowląt, środki odkażające,
środki sanitarne do celów leczniczych, odżywki wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowane profilaktycznie i dla
rekonwalescentów i inna żywność dietetyczna i suplementy diety,
suplementy diety na bazie protein mlecznych, 29 produkty mleczne, mleko, jogurty, kefiry, sery, serwatki, napoje mleczne lub z przewagą mleka, białka jajek, ekstrakty mięsne, konserwowane, suszone
i gotowane owoce i warzywa, oleje i tłuszcze jadalne, 30 pieczywo,
pieczywo specjalne, pieczywo dietetyczne, mieszanki śniadaniowe,
w tym: muesli, płatki kukurydziane, płatki owsiane, otręby, produkty mączne, produkty zbożowe, napoje kawowe i czekoladowe, soja,
32 napoje bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, wyciągi z owo-
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ców, ekstrakty owocowe bezalkoholowe, woda gazowana i mineralna, soki, syropy do napojów, napoje serwatkowe, napoje z soków
owoców, nektary owocowe, napoje proteinowe i węglowodanowe,
napoje bezalkoholowe wzbogacane witaminami i solami mineralnymi, soki owocowe i warzywne, napoje energetyczne, 35 usługi reklamowe i marketingowe.

(111) 317746
(220) 2018 03 20
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) CAMPIÓ FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) NATURALNIE! BIAŁE KOKOSOWE
(540)

(210) 483776

Kolor znaku: biały, brązowy
(531) 24.17.01, 24.17.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki z kokosem, 29 kokos przetworzony, przekąski na bazie kokosu, mleko kokosowe, olej kokosowy, masło kokosowe, chipsy kokosowe, prażynki kokosowe, musli kokosowe, wafle
kokosowe, płatki kokosowe, napoje na bazie mleka kokosowego,
30 słodycze z kokosem, 31 kokosy nieprzetworzone, orzechy kokosowe, 32 napoje kokosowe.
(111) 317747
(220) 2016 12 12
(210) 465099
(151) 2017 08 03
(441) 2017 04 18
(732) TANDEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żagań, PL.
(540) TANDEM BLOK SYSTEM
(510), (511) 19 beton, beton zbrojony, beton syntetyczny, beton
ogniotrwały, podłogi betonowe, betonowe rury, belki betonowe,
panele betonowe, betonowe przewody, pokrycia betonowe, bloczki
betonowe, ściany betonowe, płyty betonowe, pojemniki betonowe,
pachołki betonowe, sklepienia betonowe, słupy betonowe, beton
do odlewania, kamienie brukowe betonowe, kostki brukowe betonowe, betonowe ściany oporowe, betonowe elementy brukowe,
betonowe materiały budowlane, zaprawa betonowa wyważana,
betonowe elementy budowlane, masa betonowa prefabrykowana,
beton gotowy-do użycia, budowlane elementy z betonu, niemetalowe formy do betonu, kanały odwadniające-drenażowe konstrukcje
betonowe, betonowe płyty do nawierzchni drogowych, drogowe
bariery ochronne z betonu, kruszywa wykorzystywane do przygotowywania betonu, wymieszany beton wylewany na miejscu, gotowe
betonowa elementy budowlane, betonowe poidła dla ptaków, wykończenia betonowe z fakturą, tablice wykonane z betonu, szalunki
niemetalowe do betonu, statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich
materiałów, jak kamień, beton i marmur, zawarte w tej klasie, beton
przemysłowy do użytku w pracach w zakresie inżynierii lądowej,
budowlane materiały betonowe umacniane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, mieszanka do łatania betonu wykonana
z zasad smołowych, bloki wykonane z betonu do ochrony brzegów
rzeki, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, słupy betonowe do użytku jako materiały budowlane, okienne skrzynki
na kwiaty wykonane z betonu, bloki wykonane z betonu do ochrony wybrzeża, tablice nagrobne z kamienia, betonu lub marmuru,
materiały kruszywowe do stosowania w betonie, ściany betonowe
do celów budowlanych, kratki burzowe jako drenażowe konstrukcje
betonowe, 37 budowa dróg, budowa fundamentów dróg, budowa
dróg na zamówienie, budowa podkładów pod drogi, budowanie
dróg kolejowych, budowa jezdni, budowa ulic, budowa rurociągów,
budowa tuneli, budowa fundamentów, budowa podłóg, budowa
elektrowni, budowa systemów odwadniających, budowa obiektów
publicznych, budowa rurociągów eksploatacyjnych, budowa fundamentów budynków, budowa systemów ścieków, układanie i budowa
rurociągów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa utwardzanych miejsc parkingowych, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez formowanie betonu, budowa konstrukcji inżynierii
wodno-lądowej poprzez kładzenie betonu, budowa konstrukcji inżynierii wodno-lądowej poprzez wylewanie betonu.
(111) 317748
(151) 2019 01 22

(220) 2017 11 27
(441) 2018 10 08

(210) 479445
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(732) KRZEŚNIAK ELIGIUSZ, Warszawa, PL.
(540) DRESS POINT
(510), (511) 25 suknie ślubne, suknie wieczorowe, stroje wieczorowe, stroje wizytowe, żakiety, garsonki, garnitury, smokingi, fraki,
płaszcze, kurtki, kamizelki, kapelusze, nakrycia głowy, szale, boa
na szyję, krawaty, muchy, fulary, chusty, rękawiczki, etole, podkoszulki, gorsety, bielizna osobista, bluzki, koszule, spódnice, sukienki,
buty, odzież skórzana i z imitacji skóry, paski, togi, odzież ciążowa,
stroje na maskaradę, kostiumy na bale maskowe, 35 usługi sprzedaży
detalicznej, hurtowej oraz w systemie on-line odzieży, obuwia, dodatków odzieżowych, wyrobów skórzanych i galanterii skórzanej, organizowanie targów, wystaw i pokazów dotyczących odzieży i mody
w celach handlowych i reklamowych, 45 usługi wypożyczania odzieży, obuwia, torebek, nakryć głowy oraz dodatków odzieżowych, wypożyczanie sukien, smokingów i garniturów, wypożyczanie strojów
ślubnych, wypożyczanie kostiumów, wypożyczanie strojów wieczorowych, wypożyczanie eleganckiej odzieży.
(111) 317749
(220) 2014 05 28 K
(210) 485268
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) GIANT MANUFACTURING CO., LTD., Taichung City, TW.
(540) LIV
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, tj. odzież sportowa dla rowerzystów, a mianowicie koszulki z krótkim rękawem, skarpety, skarpety sportowe, kapelusze i czapki, spodenki, spodenki dla rowerzystów, koszulki polo,
kurtki, obuwie dla rowerzystów, opaski na głowę, bluzy z kapturem,
krawaty, szaliki, spódnice, rękawy.
(111) 317750
(220) 2014 10 02
(210) 434038
(151) 2018 12 27
(441) 2015 01 19
(732) AFRISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szałsza, PL.
(540) AFRISO
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czarny
(531) 24.15.01, 24.15.15, 24.15.21, 26.03.06, 26.03.23, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 6 brąz, drobnica żelazna, drut z miedzi nieizolowany, dysze, końcówki wylotowe z metalu, dysze metalowe, ekrany paleniskowe, ekrany przed ogniem z pieca, folia aluminiowa, formy odlewnicze metalowe, lut ze srebra, lut ze złota, metalowa armatura
do przewodów, metalowa armatura do przewodów sprężonego powietrza, metalowe deflektory kominowe, metalowe dozowniki stale
do ręczników, metalowy drut do lutowania, metalowe haki do wieszania kotłów, metalowe kabiny kąpielowe, metalowe kołnierze, metalowe kraty, metalowe kraty ochronne do pieców, metalowe kratki
ochronne, metalowe kształtki rurowe rozgałęzieniowe, metalowe
nasady kominowe, metalowe obejmy do zamocowania rur, metalowe osłony do rur, metalowe pręty do lutowania, metalowe pręty
do spawania, metalowe przewody, metalowe przewody centralnego
ogrzewania, metalowe przewody do drenażu, metalowe przewody
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, metalowe przewody instalacyjne rozgałęźne, metalowe przewody rurowe, metalowe przewody wodociągowe, metalowe przewody zasilające rurociągi, metalowe rurociągi zasilające, metalowe rury i rurki, metalowe rury
centralnego ogrzewania, metalowe rury rozgałęźne do kanalizacji,
metalowe śruby do łączenia przewodów, metalowe rury spustowe,
metalowe zaciski do rur lub kabli, metalowe zawory, metalowe zawory klapowe, metalowe zawory do rur drenażowych, metalowe zawory wodociągowe, metalowe zbiorniki, metalowe złączki rur, miedź
surowa lub półprzetworzona, mosiądz surowy lub półprzetworzony,
opaski zaciskowe do łączenia rur, pierścienie z miedzi, plomby, połśrubunki z zaworami zwrotnymi, półśrubunki, rury, rurki i u-rurki
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ze stali, ruszty beleczkowe w paleniskach otwartych, śrubunki do instalacji olejowych miedzianych, śrubunki, sprężyny, stopy na lut,tyczki metalowe, uszczelki ołowiane, zawory metalowe, zawory podpionowe, 7 elektryczne zgrzewarki do plastiku, filtry jako części maszyn
lub silników, filtry jako wkłady do maszyn filtrujących, filtry olejowe,
formy jako części maszyn, instalacje do kondensacji, instalacje ssące
pył, kolektoryy słoneczne, maszynowe kolektory do zbierania kamienia kotłowego, kołpaki odpowietrzające, maszyny do filtrowania,
maszyny do formowanie maszynowego, mechanizmy do sterowania
hydraulicznego do maszyn i silników, maszyny na powietrze sprężone, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, membrany
do pomp, mieszacze, naczynia wzbiorcze jako części maszyn, napędy do zaworów mieszających, osprzęt kotłów maszynowych, podgrzewacze wody, pompy, pompy do instalacji grzewczych, pompy
na sprężone powietrze, pompy odśrodkowe, pompy powietrzne,
przegrzewacze jako kotły, reduktory ciśnienia jako części maszyn, regulatory, regulatory ciśnienia jako części maszyn, rury kotłów jako
części maszyn, separatory, separatory para-olej, separatory wody,
skraplacze powietrzne, sprężyny jako części maszyn, stacje pompowe do wody deszczowej, sterowniki do wind, urządzenia do zgazowywania / saturacji, wkłady filtracyjne do maszyn filtrujących, wymienniki ciepła jako części maszyn, zawory antylewarowe
mechaniczne, zawory ciśnieniowe jako części maszyn, złącza części
silników, 11 aparatura do wentylacji, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura
i urządzenia do uzdatniania wody, armatura bezpieczeństwa
do urządzeń oraz instalacji wodnych, armatura do regulacji urządzeń
wodnych oraz przewodów wodnych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodociągowych, bidety, chłodnice do cieczy, chłodnice do pieców, elektromechaniczne czujniki niskiego poziomu wody, elektroniczne czujniki niskiego poziomu wody, filtry
do wody deszczowej, zespołu poboru wody deszczowej, filtry
do wody pitnej, filtry powietrza do klimatyzacji, filtry rynnowe
do wody deszczowej, filtry strumieniowe z separatorami powietrza,
filtry strumieniowe, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji wodnych, hydranty, instalacje do dystrybucji wody, instalacje
do kąpieli, instalacje do klimatyzacji, instalacje do schładzania wody,
instalacje do uzdatniania wody, instalacje do wytwarzania pary, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje i aparatura sanitarna,
instalacje i urządzenia do chłodzenia, instalacje klimatyzacyjne, instalacje wodociągowe, kabiny natryskowe, krany, lampy bezpieczeństwa, miski klozetowe, natryski, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, osprzęt do wanien, osuszacze, pisuary, płuczki
ustępowe, rozdzielacze do instalacji wody pitnej, rozdzielacze
z sprzęgłem hydraulicznym, sedesy, ssąco-tłoczące agregaty do oleju, stacje pompowe do wody deszczowej, sterylizatory do wody, systemy regulacji przepływu w rozdzielaczach, szybkozłącza do przyłączania naczyń przeponowych i zbiorników wzbiorczych instalacji
ciśnieniowych, toalety, tuleje separacyjne, tuleje zanurzeniowe,
urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do filtrowania
wody, urządzenia do kąpieli, urządzenia do oczyszczania gazu, urządzenia do oczyszczania oleju, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia
i instalacje do zmiękczania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, uszczelki
do kranów wodociągowych, wanny łazienkowe, wentylatory, wężownice do instalacji destylacyjnych, wkłady do filtrów olejowych,
wodociągowe instalacje, wyciągi kominowe, wyciągi wentylacyjne
do laboratoriów, wyciągi wentylacyjne, wyposażenie wanien łazienkowych, zamknięcia rur do sondowania, zamknięcia rur oddechowych, zamknięcia rur wlewowych do oleju, zamknięcia wlewów
szybkozłączne, zamknięcia wlewów z wtyczkami do czujników granicznych, zasuwy do wyciągów, zasuwy, zbiorniki chłodzące do pieców, zbiorniki ciśnieniowe do wody, zbiorniki ciśnieniowe wody,
zbiorniki do płuczek ustępowych, 37 budowa i konserwacja rurociągów, czyszczenie kominów, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, doradztwo inżynieryjne instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie
i naprawa pieców, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa,
instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, kalibracje detektorów gazów,
kalibracje urządzeń pomiarowych, konserwacja i naprawy palników,
modernizacja instalacji grzewczych, modernizacja instalacji wody
pitnej, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż instalacja dozorowych, montaż instalacji i oprzyrządowania do instalacji grzewczych, montaż instalacji i oprzyrządowania do instalacji wody pitnej,
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montaż instalacji i oprzyrządowania do instalacji olejowych, montaż
instalacji i oprzyrządowania do instalacji klimatyzacyjnych, montaż
instalacji i oprzyrządowania do instalacji wentylacyjnych, montaż
urządzeń ostrzegawczych, nadzór budowlany, nadzór inwestorski,
naprawa pomp, optymalizacji zużycia energii cieplnej w zakresie regulacji instalacji grzewczych i chłodzących, prowadzenie okresowych przeglądów instalacji chłodniczych, prowadzenie okresowych
przeglądów instalacji dozorowych, prowadzenie okresowych przeglądów instalacji grzewczych, prowadzenie okresowych przeglądów
instalacji klimatyzacyjnych, prowadzenie okresowych przeglądów
instalacji wentylacyjnych, prowadzenie prób szczelności instalacji,
przeglądy okresowe kotłów i urządzeń cieplnych, regulacja hydrauliczna instalacji, równoważenie instalacji grzewczych, serwis instalacji dozorowych, serwis urządzeń elektronicznych, serwis urządzeń
elektrycznych, serwis urządzeń ostrzegawczych, usługi hydrauliczne, usługi w zakresie analizy spalin, wymiany sensorów i czujników
w urządzeniach pomiarowych, wymiany baterii i akumulatorów
w urządzeniach elektronicznych, kalibracje analizatorów spalin, wynajem sprzętu budowlanego, 42 badania techniczne, projektowanie
budynków, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie, kontrola jakości, usługi
świadczone przez laboratoria naukowe, testowanie materiałów,
miernictwo, opracowywanie koncepcji optymalizacji zużycia energii,
opracowywanie projektów technicznych, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo przemysłowe, badanie typu urządzeń, wzorcowanie urządzeń pomiarowych, programy do projektowania instalacji,
opracowywanie programów do doboru urządzeń i wyposażenia instalacji, programy wspierające projektowanie instalacji, programy
do zdalnej kontroli nad systemami BMS, prowadzenia analiz gazów
spalinowych, wydawanie certyfikatów kalibracji.

(111) 317751
(220) 2014 12 19
(210) 437056
(151) 2019 01 31
(441) 2015 03 30
(732) ANIMEX-ANIMPOL SF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Wędliny takie jak kiedyś
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.11
(510), (511) 29 mięso i przetwory, drób, ekstrakty i przetwory z mięsa
i drobiu, wyroby wędliniarskie, wędzonki, kiełbasy, parówki, podroby
i wyroby podrobowe, wyroby garmażeryjne z mięsa i podrobów,
konserwy mięsne i drobiowe, konserwy mięsno-warzywne i drobiowo warzywne, ekstrakty mięsne, tłuszcze spożywcze, pasztety mięsne, zupy, flaki, dania gotowe na bazie mięsa i półprodukty na bazie
mięsa, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, oleje i tłuszcze jadalne.
(111) 317752
(220) 2015 08 17
(210) 445940
(151) 2019 01 15
(441) 2015 11 23
(732) TRUS ANNA, Lublin, PL.; TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540)		
CITOGLA VIS
(510), (511) 5 produkty poprawiające kondycję narządu wzroku, preparaty lecznicze w chorobach oczu, preparaty wspomagające leczenie oczu, krople nawilżające do oczu.
(111) 317753
(220) 2015 08 24
(210) 446242
(151) 2019 01 02
(441) 2015 11 23
(732) OLENIUK KRZYSZTOF, Solec Kujawski, PL.
(540) BASS Technology
(510), (511) 9 drukarki termo-transferowe do druki informacji w postaci tekstu, grafiki oraz kodów kreskowych na etykietach samoprzylepnych, wszywkach tekstylnych, kartonikach, zawieszkach
informacyjnych, kartach magnetycznych, części zamienne do nich,
37 montaż, serwis i naprawa maszyn i urządzeń oraz kompletnych
linii technologicznych.
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(111) 317754
(220) 2005 11 22
(210) 302632
(151) 2019 01 23
(441) 2006 03 06
(732) Rekopol-Organizacja Odzysku S.A., Warszawa, PL.
(540) rekopol popieram recykling-segreguję odpady
(510), (511) 35 usługi w zakresie marketingu mające na celu poznanie potrzeb klientów, ustalenie wielkości produkcji oraz metod
dystrybucji towarów/usług, doradztwo w sprawach prowadzenia
przedsiębiorstw, doradztwo dla przedsiębiorstw produkujących
opakowania i/lub materiały do pakowania, doradztwo organizacyjne
i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, udzielanie
porad przedsiębiorcom produkującym lub używającym opakowania,
zarządzanie gospodarką odpadami oraz odzyskiem i recyklingiem
odpadów i doradztwo w powyższym zakresie, pomoc w zarządzaniu
systemami gospodarki odpadami i odbioru zbieranych selektywnie
odpadów, pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego, na którą składa się usługa taka jak planowanie systemów
obsługi selektrywnej zbiórki odpadów, pomoc osobom trzecim,
jednostkom samorządu terytorialnego, na która składa się usługa
taka jak ewidencjonowanie zbieranych odpadów, przetwarzanie
danych i zarządzanie nimi, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
informacja o powyższych usługach, 39 transport, magazynowanie,
składowanie odpadów lub surowców odzyskanych, pomoc osobom
trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie kompleksowej obsługi terenu, na którą składa się usługa taka jak wywóz
pozostałych odpadów, pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego, na którą składa się usługa taka jak zabezpieczanie miejsc do sortowania i konfekcjonowania zbieranych surowców
wtórnych, udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat transportu, pomoc osobom trzecim, jednostkom samorządu terytorialnego na którą składa się usługa taka jak wywóz zalegającego
śniegu, informacja o powyższych usługach, 40 zbiórka odpadów lub
surowców odzyskanych, selektywna zbiórka odpadów, odpadów
opakowaniowych, eliminacja odpadów i surowców odzyskanych
z segregacji odpadów metodą chemiczną, fizyczną, biologiczną,
segregacja odpadów i surowców odzyskanych, udzielanie porad
konsumentom i przedsiębiorcom na temat segregacji, przetwarzania i eliminacji odpadów i surowców odzyskanych z odpadów, udzielanie porad konsumentom i przedsiębiorcom na temat odpadów,
zmniejszania produkcji odpadów, zbiórki odpadów, doradztwo w zakresie gospodarowania odpadami, odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych, doradztwo, udzielanie porad, i pomoc, wsparcie
organizacyjne, w zakresie wypełniania przez przedsiębiorców obowiązków przedsiębiorców związanych z odzyskiem i recyklingiem
odpadów, odpadów opakowaniowych, w zakresie sprawozdawczości związanej z wykonywaniem ww. obowiązków, ekspertyzy i opinie
w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, odpadów opakowaniowych, informacja o powyższych usługach, 41 nauczanie, kształcenie,
organizacja kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, zjazdów i szkoleń, warsztatów roboczych, targów, organizacja wystaw,
za wyjątkiem wystaw w celach handlowych i reklamowych, edukacja
ekologiczna i w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, odpadów
opakowaniowych, informacja o powyższych usługach, 42 doradztwo w zakresie ochrony środowiska, udzielanie porad konsumentom
i przedsiębiorcom na temat ochrony środowiska, ekspertyzy i opinie
w zakresie ochrony środowiska, ekologii, doradztwo w dziedzinie pozyskiwania i zagospodarowywania surowców wtórnych, informacja
o powyższych usługach.
(111) 317755
(220) 2014 01 13
(151) 2019 01 28
(441) 2014 04 28
(732) VELVET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klucze-Osada, PL.
(540) Veltie Soft like velvet
(540)

Kolor znaku: granatowy, błękitny, biały
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12

(210) 423572
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(510), (511) 3 ściereczki impregnowane, ściereczki wilgotne, ściereczki nasączone detergentami za wyjątkiem ściereczek do czyszczenia i wycierania kurzu, nasączone chusteczki, wilgotne chusteczki
do higieny osobistej, higieniczne chusteczki, chusteczki nasączone
płynami kosmetycznymi, waciki jako przybory toaletowe, środki
do czyszczenia i polerowania, 5 podpaski i wkładki higieniczne, tampony higieniczne, chusteczki do higieny intymnej, 16 artykuły papiernicze w tym: bibuła filtracyjna, filtry papierowe do kawy, konfetti,
koperty-papeteria, taśmy przylepne do celów papierniczych i użytku domowego, worki na zużyte pieluszki i serwetki dla niemowląt, 21 jednorazowe ściereczki z materiałów nietkanych, ściereczki
do czyszczenia, waciki czyszczące, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, dozowniki do ręczników papierowych.

(111) 317756
(220) 2014 10 02
(210) 434036
(151) 2018 12 27
(441) 2015 01 19
(732) AFRISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szałsza, PL.
(540) AFRISO instalacje pod kontrolą
(540)

(531) 24.15.01, 24.15.15, 26.03.01, 26.03.06, 26.03.23, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 6 brąz, drobnica żelazna, drut z miedzi nieizolowany, dysze, końcówki wylotowe z metalu, dysze metalowe, ekrany paleniskowe, ekrany przed ogniem z pieca, folia aluminiowa, formy odlewnicze metalowe, lut ze srebra, lut ze złota, metalowa armatura
do przewodów, metalowa armatura do przewodów sprężonego powietrza, metalowe deflektory kominowe, metalowe dozowniki stale
do ręczników, metalowy drut do lutowania, metalowe haki do wieszania kotłów, metalowe kabiny kąpielowe, metalowe kołnierze, metalowe kraty, metalowe kraty ochronne do pieców, metalowe kratki
ochronne, metalowe kształtki rurowe rozgałęzieniowe, metalowe
nasady kominowe, metalowe obejmy do zamocowania rur, metalowe osłony do rur, metalowe pręty do lutowania, metalowe pręty
do spawania, metalowe przewody, metalowe przewody centralnego
ogrzewania, metalowe przewody do drenażu, metalowe przewody
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, metalowe przewody instalacyjne rozgałęźne, metalowe przewody rurowe, metalowe przewody wodociągowe, metalowe przewody zasilające rurociągi, metalowe rurociągi zasilające, metalowe rury i rurki, metalowe rury
centralnego ogrzewania, metalowe rury rozgałęźne do kanalizacji,
metalowe śruby do łączenia przewodów, metalowe rury spustowe,
metalowe zaciski do rur lub kabli, metalowe zawory, metalowe zawory klapowe, metalowe zawory do rur drenażowych, metalowe zawory wodociągowe, metalowe zbiorniki, metalowe złączki rur, miedź
surowa lub półprzetworzona, mosiądz surowy lub półprzetworzony,
opaski zaciskowe do łączenia rur, pierścienie z miedzi, plomby, połśrubunki z zaworami zwrotnymi, półśrubunki, rury, rurki i u-rurki
ze stali, ruszty beleczkowe w paleniskach otwartych, śrubunki do instalacji olejowych miedzianych, śrubunki, sprężyny, stopy na lut,tyczki metalowe, uszczelki ołowiane, zawory metalowe, zawory podpionowe, 7 elektryczne zgrzewarki do plastiku, filtry jako części maszyn
lub silników, filtry jako wkłady do maszyn filtrujących, filtry olejowe,
formy jako części maszyn, instalacje do kondensacji, instalacje ssące
pył, kolektoryy słoneczne, maszynowe kolektory do zbierania kamienia kotłowego, kołpaki odpowietrzające, maszyny do filtrowania,
maszyny do formowanie maszynowego, mechanizmy do sterowania
hydraulicznego do maszyn i silników, maszyny na powietrze sprężone, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, membrany
do pomp, mieszacze, naczynia wzbiorcze jako części maszyn, napędy do zaworów mieszających, osprzęt kotłów maszynowych, podgrzewacze wody, pompy, pompy do instalacji grzewczych, pompy
na sprężone powietrze, pompy odśrodkowe, pompy powietrzne,
przegrzewacze jako kotły, reduktory ciśnienia jako części maszyn, regulatory, regulatory ciśnienia jako części maszyn, rury kotłów jako
części maszyn, separatory, separatory para-olej, separatory wody,
skraplacze powietrzne, sprężyny jako części maszyn, stacje pompowe do wody deszczowej, sterowniki do wind, urządzenia do zgazowywania / saturacji, wkłady filtracyjne do maszyn filtrujących, wy-
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mienniki ciepła jako części maszyn, zawory antylewarowe
mechaniczne, zawory ciśnieniowe jako części maszyn, złącza części
silników, 11 aparatura do wentylacji, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura
i urządzenia do uzdatniania wody, armatura bezpieczeństwa
do urządzeń oraz instalacji wodnych, armatura do regulacji urządzeń
wodnych oraz przewodów wodnych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodociągowych, bidety, chłodnice do cieczy, chłodnice do pieców, elektromechaniczne czujniki niskiego poziomu wody, elektroniczne czujniki niskiego poziomu wody, filtry
do wody deszczowej, zespołu poboru wody deszczowej, filtry
do wody pitnej, filtry powietrza do klimatyzacji, filtry rynnowe
do wody deszczowej, filtry strumieniowe z separatorami powietrza,
filtry strumieniowe, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji wodnych, hydranty, instalacje do dystrybucji wody, instalacje
do kąpieli, instalacje do klimatyzacji, instalacje do schładzania wody,
instalacje do uzdatniania wody, instalacje do wytwarzania pary, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje i aparatura sanitarna,
instalacje i urządzenia do chłodzenia, instalacje klimatyzacyjne, instalacje wodociągowe, kabiny natryskowe, krany, lampy bezpieczeństwa, miski klozetowe, natryski, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania, osprzęt do wanien, osuszacze, pisuary, płuczki
ustępowe, rozdzielacze do instalacji wody pitnej, rozdzielacze
z sprzęgłem hydraulicznym, sedesy, ssąco-tłoczące agregaty do oleju, stacje pompowe do wody deszczowej, sterylizatory do wody, systemy regulacji przepływu w rozdzielaczach, szybkozłącza do przyłączania naczyń przeponowych i zbiorników wzbiorczych instalacji
ciśnieniowych, toalety, tuleje separacyjne, tuleje zanurzeniowe,
urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do filtrowania
wody, urządzenia do kąpieli, urządzenia do oczyszczania gazu, urządzenia do oczyszczania oleju, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia
i instalacje do zmiękczania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, uszczelki
do kranów wodociągowych, wanny łazienkowe, wentylatory, wężownice do instalacji destylacyjnych, wkłady do filtrów olejowych,
wodociągowe instalacje, wyciągi kominowe, wyciągi wentylacyjne
do laboratoriów, wyciągi wentylacyjne, wyposażenie wanien łazienkowych, zamknięcia rur do sondowania, zamknięcia rur oddechowych, zamknięcia rur wlewowych do oleju, zamknięcia wlewów
szybkozłączne, zamknięcia wlewów z wtyczkami do czujników granicznych, zasuwy do wyciągów, zasuwy, zbiorniki chłodzące do pieców, zbiorniki ciśnieniowe do wody, zbiorniki ciśnieniowe wody,
zbiorniki do płuczek ustępowych, 37 budowa i konserwacja rurociągów, czyszczenie kominów, czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, doradztwo inżynieryjne instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie
i naprawa pieców, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa,
instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania, instalowanie oraz
naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, kalibracje detektorów gazów,
kalibracje urządzeń pomiarowych, konserwacja i naprawy palników,
modernizacja instalacji grzewczych, modernizacja instalacji wody
pitnej, montaż i naprawy instalacji grzewczych, montaż instalacja dozorowych, montaż instalacji i oprzyrządowania do instalacji grzewczych, montaż instalacji i oprzyrządowania do instalacji wody pitnej,
montaż instalacji i oprzyrządowania do instalacji olejowych, montaż
instalacji i oprzyrządowania do instalacji klimatyzacyjnych, montaż
instalacji i oprzyrządowania do instalacji wentylacyjnych, montaż
urządzeń ostrzegawczych, nadzór budowlany, nadzór inwestorski,
naprawa pomp, optymalizacji zużycia energii cieplnej w zakresie regulacji instalacji grzewczych i chłodzących, prowadzenie okresowych przeglądów instalacji chłodniczych, prowadzenie okresowych
przeglądów instalacji dozorowych, prowadzenie okresowych przeglądów instalacji grzewczych, prowadzenie okresowych przeglądów
instalacji klimatyzacyjnych, prowadzenie okresowych przeglądów
instalacji wentylacyjnych, prowadzenie prób szczelności instalacji,
przeglądy okresowe kotłów i urządzeń cieplnych, regulacja hydrauliczna instalacji, równoważenie instalacji grzewczych, serwis instalacji dozorowych, serwis urządzeń elektronicznych, serwis urządzeń
elektrycznych, serwis urządzeń ostrzegawczych, usługi hydrauliczne, usługi w zakresie analizy spalin, wymiany sensorów i czujników
w urządzeniach pomiarowych, wymiany baterii i akumulatorów
w urządzeniach elektronicznych, kalibracje analizatorów spalin, wynajem sprzętu budowlanego, 42 badania techniczne, projektowanie
budynków, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie, kontrola jakości, usługi
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świadczone przez laboratoria naukowe, testowanie materiałów,
miernictwo, opracowywanie koncepcji optymalizacji zużycia energii,
opracowywanie projektów technicznych, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo przemysłowe, badanie typu urządzeń, wzorcowanie urządzeń pomiarowych, programy do projektowania instalacji,
opracowywanie programów do doboru urządzeń i wyposażenia instalacji, programy wspierające projektowanie instalacji, programy
do zdalnej kontroli nad systemami BMS, prowadzenia analiz gazów
spalinowych, wydawanie certyfikatów kalibracji.

(111) 317757
(220) 2014 10 02
(210) 434037
(151) 2018 12 27
(441) 2015 01 19
(732) AFRISO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szałsza, PL.
(540) AFRISO
(510), (511) 6 brąz, drobnica żelazna, drut z miedzi nieizolowany, dysze, końcówki wylotowe z metalu, dysze metalowe, ekrany paleniskowe, ekrany przed ogniem z pieca, folia aluminiowa, formy odlewnicze metalowe, lut ze srebra, lut ze złota, metalowa armatura
do przewodów, metalowa armatura do przewodów sprężonego powietrza, metalowe deflektory kominowe, metalowe dozowniki stale
do ręczników, metalowy drut do lutowania, metalowe haki do wieszania kotłów, metalowe kabiny kąpielowe, metalowe kołnierze, metalowe kraty, metalowe kraty ochronne do pieców, metalowe kratki
ochronne, metalowe kształtki rurowe rozgałęzieniowe, metalowe
materiały zbrojeniowe do przewodów rurowych, metalowe nasady
kominowe, metalowe obejmy do zamocowania rur, metalowe osłony
do rur, metalowe pręty do lutowania, metalowe pręty do spawania,
metalowe przewody, metalowe przewody centralnego ogrzewania,
metalowe przewody do drenażu, metalowe przewody do instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, metalowe przewody instalacyjne
rozgałęźne, metalowe przewody rurowe, metalowe przewody wodociągowe, metalowe przewody zasilające rurociągi, metalowe rurociągi zasilające, metalowe rury i rurki, metalowe rury centralnego ogrzewania, metalowe rury rozgałęźne do kanalizacji, metalowe śruby
do łączenia przewodów, metalowe rury spustowe, metalowe zaciski
do rur lub kabli, metalowe zawory, metalowe zawory klapowe, metalowe zawory do rur drenażowych, metalowe zawory wodociągowe,
metalowe zbiorniki, metalowe złączki rur, miedź surowa lub półprzetworzona, mosiądz surowy lub półprzetworzony, opaski zaciskowe
do łączenia rur, pierścienie z miedzi, plomby, połśrubunki z zaworami
zwrotnymi, półśrubunki, rury, rurki i u-rurki ze stali, ruszty beleczkowe w paleniskach otwartych, śrubunki do instalacji olejowych miedzianych, śrubunki, sprężyny, stopy na lut,tyczki metalowe, uszczelki
ołowiane, zawory metalowe, zawory podpionowe, 7 elektryczne
zgrzewarki do plastiku, filtry jako części maszyn lub silników, filtry
jako wkłady do maszyn filtrujących, filtry olejowe, formy jako części
maszyn, instalacje do kondensacji, instalacje ssące pył, kolektoryy
słoneczne, maszynowe kolektory do zbierania kamienia kotłowego,
kołpaki odpowietrzające, maszyny do filtrowania, maszyny do formowanie maszynowego, mechanizmy do sterowania hydraulicznego do maszyn i silników, maszyny na powietrze sprężone, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, membrany do pomp,
mieszacze, naczynia wzbiorcze jako części maszyn, napędy do zaworów mieszających, osprzęt kotłów maszynowych, podgrzewacze
wody, pompy, pompy do instalacji grzewczych, pompy na sprężone
powietrze, pompy odśrodkowe, pompy powietrzne, przegrzewacze
jako kotły, reduktory ciśnienia jako części maszyn, regulatory, regulatory ciśnienia jako części maszyn, rury kotłów jako części maszyn,
separatory, separatory para-olej, separatory wody, skraplacze powietrzne, sprężyny jako części maszyn, stacje pompowe do wody
deszczowej, sterowniki do wind, urządzenia do zgazowywania / saturacji, wkłady filtracyjne do maszyn filtrujących, wymienniki ciepła
jako części maszyn, zawory antylewarowe mechaniczne, zawory ciśnieniowe jako części maszyn, złącza części silników, 11 aparatura
do wentylacji, aparatura i instalacje chłodnicze, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji wodnych, armatura do regulacji urządzeń wodnych oraz przewodów
wodnych, armatura regulacyjna i zabezpieczająca do urządzeń wodociągowych, bidety, chłodnice do cieczy, chłodnice do pieców,
elektromechaniczne czujniki niskiego poziomu wody, elektroniczne
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czujniki niskiego poziomu wody, filtry do wody deszczowej, zespołu
poboru wody deszczowej, filtry do wody pitnej, filtry powietrza
do klimatyzacji, filtry rynnowe do wody deszczowej, filtry strumieniowe z separatorami powietrza, filtry strumieniowe, armatura bezpieczeństwa do urządzeń oraz instalacji wodnych, hydranty, instalacje
do dystrybucji wody, instalacje do kąpieli, instalacje do klimatyzacji,
instalacje do schładzania wody, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do wytwarzania pary, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje i aparatura sanitarna, instalacje i urządzenia do chłodzenia, instalacje klimatyzacyjne, instalacje wodociągowe, kabiny natryskowe,
krany, lampy bezpieczeństwa, miski klozetowe, natryski, nawilżacze
do grzejników centralnego ogrzewania, osprzęt do wanien, osuszacze, pisuary, płuczki ustępowe, rozdzielacze do instalacji wody pitnej, rozdzielacze z sprzęgłem hydraulicznym, sedesy, ssąco-tłoczące
agregaty do oleju, stacje pompowe do wody deszczowej, sterylizatory do wody, systemy regulacji przepływu w rozdzielaczach, szybkozłącza do przyłączania naczyń przeponowych i zbiorników wzbiorczych instalacji ciśnieniowych, toalety, tuleje separacyjne, tuleje
zanurzeniowe, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia
do filtrowania wody, urządzenia do kąpieli, urządzenia do oczyszczania gazu, urządzenia do oczyszczania oleju, urządzenia do ujęcia
wody, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody, urządzenia klimatyzacyjne, uszczelki do kranów wodociągowych, wanny łazienkowe,
wentylatory, wężownice do instalacji destylacyjnych, wkłady do filtrów olejowych, wodociągowe instalacje, wyciągi kominowe, wyciągi wentylacyjne do laboratoriów, wyciągi wentylacyjne, wyposażenie wanien łazienkowych, zamknięcia rur do sondowania, zamknięcia
rur oddechowych, zamknięcia rur wlewowych do oleju, zamknięcia
wlewów szybkozłączne, zamknięcia wlewów z wtyczkami do czujników granicznych, zasuwy do wyciągów, zasuwy, zbiorniki chłodzące
do pieców, zbiorniki ciśnieniowe do wody, zbiorniki ciśnieniowe
wody, zbiorniki do płuczek ustępowych, 37 budowa i konserwacja
rurociągów, czyszczenie kominów, czyszczenie i naprawa kotłów,
czyszczenie urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, doradztwo inżynieryjne instalacja, konserwacja i naprawy maszyn, instalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawy urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawy urządzeń do nawadniania,
instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, kalibracje
detektorów gazów, kalibracje urządzeń pomiarowych, konserwacja
i naprawy palników, modernizacja instalacji grzewczych, modernizacja instalacji wody pitnej, montaż i naprawy instalacji grzewczych,
montaż instalacja dozorowych, montaż instalacji i oprzyrządowania
do instalacji grzewczych, montaż instalacji i oprzyrządowania do instalacji wody pitnej, montaż instalacji i oprzyrządowania do instalacji
olejowych, montaż instalacji i oprzyrządowania do instalacji klimatyzacyjnych, montaż instalacji i oprzyrządowania do instalacji wentylacyjnych, montaż urządzeń ostrzegawczych, nadzór budowlany, nadzór inwestorski, naprawa pomp, optymalizacji zużycia energii
cieplnej w zakresie regulacji instalacji grzewczych i chłodzących,
prowadzenie okresowych przeglądów instalacji chłodniczych, prowadzenie okresowych przeglądów instalacji dozorowych, prowadzenie okresowych przeglądów instalacji grzewczych, prowadzenie
okresowych przeglądów instalacji klimatyzacyjnych, prowadzenie
okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnych, prowadzenie
prób szczelności instalacji, przeglądy okresowe kotłów i urządzeń
cieplnych, regulacja hydrauliczna instalacji, równoważenie instalacji
grzewczych, serwis instalacji dozorowych, serwis urządzeń elektronicznych, serwis urządzeń elektrycznych, serwis urządzeń ostrzegawczych, usługi hydrauliczne, usługi w zakresie analizy spalin, wymiany sensorów i czujników w urządzeniach pomiarowych, wymiany
baterii i akumulatorów w urządzeniach elektronicznych, kalibracje
analizatorów spalin, wynajem sprzętu budowlanego, 42 badania
techniczne, projektowanie budynków, doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, inżynieria techniczna, kalibrowanie, cechowanie, kontrola jakości, usługi świadczone przez laboratoria naukowe,
testowanie materiałów, miernictwo, opracowywanie koncepcji optymalizacji zużycia energii, opracowywanie projektów technicznych,
doradztwo w zakresie planowania zużycia energii, prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich, opracowywanie projektów technicznych, wzornictwo przemysłowe, badanie
typu urządzeń, wzorcowanie urządzeń pomiarowych, programy
do projektowania instalacji, opracowywanie programów do doboru
urządzeń i wyposażenia instalacji, programy wspierające projektowanie instalacji, programy do zdalnej kontroli nad systemami BMS,
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prowadzenia analiz gazów spalinowych, wydawanie certyfikatów
kalibracji.

(111) 317758
(220) 2009 02 02
(210) 351495
(151) 2019 01 22
(441) 2009 05 11
(732) PBS IP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sanok, PL.
(540) PBS Bank
(540)
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piernicze, w tym: bibuła filtracyjna, filtry papierowe do kawy, konfetti, koperty-papeteria, taśmy przylepne do celów papierniczych
i użytku domowego, worki na zużyte pieluszki i serwetki dla niemowląt, 21 jednorazowe ściereczki z materiałów nietkanych, ściereczki
do czyszczenia, waciki czyszczące, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, dozowniki do ręczników papierowych.

(111) 317761
(220) 2012 11 21
(151) 2019 01 29
(441) 2013 03 04
(732) PHOENICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) phoenics
(540)

(210) 407218

Kolor znaku: ciemnozielony, biały, czarny
(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych
oraz systematyzacja tych danych.
(111) 317759
(220) 2010 10 19
(210) 376671
(151) 2019 01 09
(441) 2011 01 31
(732) GRUPA ALLEGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) AKADEMIA ALLEGRO
(510), (511) 35 obsługa działalności rynkowej on-line związana
z negocjacjami transakcji handlowych pomiędzy osobami trzecimi
w dziedzinie handlu wymiennego, sprzedaży i nabywania towarów,
usług i/lub nieruchomości, udostępnianie on-line powierzchni reklamowej dla osób trzecich, usługi w zakresie drobnych ogłoszeń,
udostępnianie on-line powierzchni do publikacji drobnych ogłoszeń, usługi reklamowe i promocyjne, usługi w zakresie porównywania cen, zapewnianie osobom trzecim rozwiązań dla sklepów internetowych, usługi serwisów społecznościowych dla osób trzecich,
usługi informacyjne dotyczące wszystkich wyżej wymienionych
usług, 38 usługi telekomunikacyjne, obsługa on-line blogów, forów,
fotogalerii, czatów i ogłoszeń elektronicznych w celu transmisji i rozpowszechniania informacji między użytkownikami, transmisja i udostępnianie wiadomości, informacji, obrazów, nagrań wideo i nagrań
dźwiękowych, usługi portalu internetowego, obsługa forów dyskusyjnych on-line, obsługa przestrzeni on-line z multimediami, gdzie
strony trzecie mogą kopiować na serwer, mogą mieć dostęp, mogą
komentować i oceniać tekst, grafikę, fotografie oraz treści wideo i/
lub audio, usługi informacyjne, doradztwo i konsultacje dotyczące
wszystkich w/w usług, 41 edukacja i usługi szkoleniowe w dziedzinie
handlu elektronicznego, sprzedaży on-line, marketingu, sprzedaży
detalicznej on-line, sprzedaży hurtowej on-line, reklamy, mediów
on-line, telekomunikacji, multimediów, serwisów społecznościowych, zakupów społecznościowych, optymalizacji wyszukiwarek
internetowych, rozwijania i stosowania oprogramowania dla celów
handlowych.
(111) 317760
(220) 2014 01 13
(151) 2019 01 22
(441) 2014 04 28
(732) VELVET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klucze-Osada, PL.
(540) Velvet Miękki jak aksamit
(540)

(210) 423571

Kolor znaku: biały, granatowy, błękitny
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 ściereczki impregnowane, ściereczki wilgotne, ściereczki nasączone detergentami za wyjątkiem ściereczek do czyszczenia i wycierania kurzu, nasączone chusteczki, wilgotne chusteczki
do higieny osobistej, higieniczne chusteczki, chusteczki nasączone
płynami kosmetycznymi, waciki jako przybory toaletowe, środki
do czyszczenia i polerowania, 5 podpaski i wkładki higieniczne, tampony higieniczne, chusteczki do higieny intymnej, 16 artykuły pa-

Kolor znaku: biały, granatowy, szary, jasnozielony
(531) 26.03.01, 26.03.18, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 sortowanie danych w bazach komputerowych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, 42 konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, pomiary
geodezyjne.
(111) 317762
(220) 2014 01 13
(151) 2019 01 22
(441) 2014 04 28
(732) VELVET CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Klucze-Osada, PL.
(540) Velvet
(540)

(210) 423570

Kolor znaku: granatowy, błękitny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 ściereczki impregnowane, ściereczki wilgotne, ściereczki nasączone detergentami za wyjątkiem ściereczek do czyszczenia i wycierania kurzu, nasączone chusteczki, wilgotne chusteczki
do higieny osobistej, higieniczne chusteczki, chusteczki nasączone
płynami kosmetycznymi, waciki jako przybory toaletowe, środki
do czyszczenia i polerowania, 5 podpaski i wkładki higieniczne, tampony higieniczne, chusteczki do higieny intymnej, 16 artykuły papiernicze w tym: bibuła filtracyjna, filtry papierowe do kawy, konfetti,
koperty-papeteria, taśmy przylepne do celów papierniczych i użytku domowego, worki na zużyte pieluszki i serwetki dla niemowląt, 21 jednorazowe ściereczki z materiałów nietkanych, ściereczki
do czyszczenia, waciki czyszczące, pojemniki do użytku w gospodarstwie domowym, dozowniki do ręczników papierowych.
(111) 317763
(220) 2015 09 17
(210) 447107
(151) 2019 01 24
(441) 2015 12 21
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) MAMAMIO
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne z wyłączeniem produktów
farmaceutycznych stosowanych do terapii chorób skóry, substancje
dietetyczne do celów leczniczych z wyłączeniem substancji stosowanych do pielęgnacji skóry.
(111) 317764
(220) 2017 07 06
(151) 2018 09 21
(441) 2018 04 23
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, PL.
(540) JusiCO

(210) 473801
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, wody i napoje gazowane, wody sodowe i stołowe, napoje owocowe niegazowane, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, syropy, piwo.
(111) 317765
(220) 2017 12 01
(210) 479635
(151) 2018 10 05
(441) 2018 04 30
(732) ROKAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Białebłoto Stara Wieś, PL.
(540) Rokad
(540)

Kolor znaku: czerwony, granatowy, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone.
(111) 317766
(220) 2017 12 01
(210) 479639
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) FUNDACJA KRZEPKI MALUCH, Międzyświeć, PL.
(540) KRZEPKi MALUCH
(540)

1543

(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, żółty, brązowy, beżowy,
czerwony
(531) 08.07.10, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 sałatki warzywne, sałatki owocowe, 30 kanapki, tortille, wyroby cukiernicze, 32 soki, soki warzywne, mieszane soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, 43 obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi kateringowe.
(111) 317769
(220) 2018 02 17
(210) 482479
(151) 2018 09 20
(441) 2018 05 07
(732) LIVEKID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) LiveKid
(510), (511) 9 program komputerowy i oprogramowanie niezależnie od mediów rejestrujących, oprogramowanie zapisanego na magnetycznych nośnikach lub ładowalnego z odległych sieci komputerowych (serwerów), oprogramowanie przeznaczone dla żłobków
i przedszkoli w celu usprawnienia pracy.
(111) 317770
(220) 2017 07 07
(210) 473849
(151) 2018 09 21
(441) 2018 04 23
(732) SPÓŁDZIELCZY SYSTEM OCHRONY SGB, Poznań, PL.
(540) iPS SGB SPÓŁDZIELCZY System Ochrony SGB
(540)

(111) 317767
(220) 2018 02 02
(210) 481910
(151) 2018 10 10
(441) 2018 04 30
(732) BIERNAT MAREK, KOTWICA MATEUSZ SPÓŁKA CYWILNA,
Częstochowa, PL.
(540) Śniadaniowcy
(510), (511) 29 sałatki warzywne, sałatki owocowe, 30 kanapki, tortille, wyroby cukiernicze, 32 soki, soki warzywne, mieszane soki owocowe, napoje owocowe i soki owocowe, napoje składające się z mieszanki soków owocowych i warzywnych, 43 obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi kateringowe.

Kolor znaku: zielony, szary, niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 26.01.18, 26.11.12, 29.01.14
(510), (511) 35 analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, usługi w zakresie analiz dotyczących działalności gospodarczej, badania
w zakresie działalności gospodarczej i usługi doradcze, usługi w zakresie informacji rynkowych dotyczących poziomu indeksów, usługi w zakresie badań w dziedzinie działalności gospodarczej, usługi
w zakresie analizy danych dotyczących działalności gospodarczej,
usługi w zakresie oceny podmiotów gospodarczych, zbieranie i analizy informacji i danych związanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, w klasyfikacji nicejskiej audyt działalności gospodarczej,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, usługi szacowania ryzyka
w działalności gospodarczej, usługi w zakresie zarządzania ryzykiem
w działalności gospodarczej, 36 usługi finansowe, pieniężne i bankowe-badania finansowe w dziedzinie zarządzania ryzykiem, badania
wypłacalności finansowej, finansowe usługi bankowe, usługi finansowania, usługi finansowe, usługi finansowe w zakresie zabezpieczania funduszy, usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi w zakresie kapitału ryzyka i zarządzania kapitałem ryzyka,
usługi w zakresie obrotu finansowego, usługi w zakresie zarządzania
finansami, finansowanie gwarancji, finansowanie kredytów, finansowanie pożyczek, gwarancje i poręczenia finansowe, poręczenia,
udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, udzielanie kredytów, udzielanie
pożyczek, zapewnianie finansowania.

(111) 317768
(220) 2018 02 02
(210) 481911
(151) 2018 10 10
(441) 2018 04 30
(732) BIERNAT MAREK, KOTWICA MATEUSZ SPÓŁKA CYWILNA,
Częstochowa, PL.
(540) Ś ŚNIADANIOWCY

(111) 317771
(220) 2017 07 08
(210) 473876
(151) 2018 09 21
(441) 2018 04 23
(732) KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA SPÓŁKA
AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) silesia automotive & advanced manufacturing

Kolor znaku: różowy, beżowy
(531) 02.05.01, 27.05.01, 02.09.14, 29.01.12
(510), (511) 41 warsztaty, seminaria, szkolenia, kursy, szkolenia młodych liderów, konferencje, sympozja, wykłady, odczyty, wystawy,
koncerty, przedstawienia teatralne, kursy, konkursy, krajowe i zagraniczne wizyty studyjne, punkty doradcze, plebiscyty, akcje oraz kampanie społeczne, działania kulturalne i oświatowe, opieka społeczna,
ochrona środowiska, akcje informacyjne, wolontariat.
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(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
prognozy ekonomiczne, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, outsourcing [doradztwo handlowe], pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie informacji
o działalności gospodarczej, publikowanie tekstów sponsorowanych,
tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklamy korespondencyjne, usługi w zakresie analiz rynkowych i badań rynkowych, reklamy korespondencyjne, zarobkowe zarządzanie w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie udzielania licencji
na towary i usługi dla osób trzecich, usługi w zakresie wycen handlowych, usługi w zakresie organizacji wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi, 36 usługi w zakresie
administrowania nieruchomościami, usługi doradcze w sprawach finansowych i w sprawach ubezpieczeniowych, faktoring, usługi w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych, inwestycje kapitałowe,
usługi w zakresie zarządzania majątkiem nieruchomym, 45 usługi
w zakresie licencjonowania własności intelektualnej.
(111) 317772
(220) 2017 07 10
(210) 473898
(151) 2018 09 20
(441) 2018 04 23
(732) KONARSKI ANDRZEJ AKWARYSTYCZNY24, Świdwin, PL.
(540) MAFLORA
(510), (511) 1 podłoża do akwariów dla roślin.
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i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, potrawy gotowe zawierające makaron, ryż lub kluski, gotowe
potrawy oparte na kluskach, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, paszteciki, pierożki, naleśniki, kopytka, kluski, kluski
ziemniaczane, kluski na parze, kluski z warzywami lub mięsem, pizza,
zapiekanki, fasolka po bretońsku, gołąbki w sosie, pierogi, pierogi
z mięsem, warzywami, kapustą, grzybami i/lub owocami, 35 usługi
w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, również w systemie online za pośrednictwem sieci Internet, towarów: posiłki, gotowe posiłki
gotowane, gotowe posiłki gotowane składające się całkowicie lub
głównie z mięsa, warzyw, owoców morza nabiału i/lub owoców, dania gotowe na bazie mięsa, gotowe produkty z warzyw, mrożone gotowe posiłki składające się całkowicie lub głownie z mięsa, warzyw,
owoców morza nabiału i/lub owoców, krokiety, mięso, ryby, drób,
dziczyzna, ekstrakty mięsne, gotowe, bigos, dania gotowe suche lub
w płynie, zawierające głównie makaron, fasolę lub ryż, mięso w cieście (gotowe), gotowe dania z ryżu, gotowe posiłki w formie pizzy,
dania gotowe zawierające makaron, suche i płynne potrawy gotowe
do jedzenia, głównie składające się z makaronów, potrawy gotowe
zawierające makaron, ryż lub kluski, gotowe potrawy oparte na kluskach, gotowe dania na bazie produktów zbożowych i mąki, paszteciki, pierożki, naleśniki, kopytka, kluski, kluski ziemniaczane, kluski
na parze, kluski z warzywami lub mięsem, pizze, zapiekanki, fasolka
po bretońsku, gołąbki w sosie, pierogi, pierogi z mięsem, warzywami, kapustą, grzybami i/lub owocami, usługi w zakresie administrowania działalnością gospodarczą sklepów i hurtowni, doradztwo
w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w tym związane
z prowadzeniem franczyz, usługi administrowania i zarządzania
w zakresie prowadzenia sklepów i hurtowni, usługi organizowania
pokazów, targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
pokazy towarów, marketing, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi importowo-eksportowe, doradztwo specjalistyczne handlowe, dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, 43 bary szybkiej obsługi
(snack bary), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restauracje samoobsługowe,
usługi barowe, usługi restauracyjne.

(111) 317773
(220) 2017 07 27
(210) 474697
(151) 2018 10 25
(441) 2018 05 07
(732) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BUSOLA
(510), (511) 1 nawozy sztuczne i naturalne, preparaty i środki pomocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa, 5 herbicydy, pestycydy, insektycydy, fungicydy, środki ochrony roślin.

(111) 317775
(220) 2016 11 07
(210) 463577
(151) 2019 02 07
(441) 2018 10 22
(732) GRUPA NCENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) sleep and go
(540)

(111) 317774
(220) 2017 08 03
(210) 474929
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) VIRTU MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie, PL.
(540) Fresh in
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 usługi w zakresie wykonawstwa oraz kierowania
i nadzorowania robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych,
usługi budowlane w zakresie infrastruktury technicznej, usługi budowlane konstrukcyjne, montaż konstrukcji stalowych, montaż prefabrykatów żelbetowych, usługi budowlane wykończeniowe, usługi
budowlane instalacyjne w tym centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, usługi w zakresie wykonawstwa
budownictwa mieszkaniowego i użytkowego, wyposażania mieszkań i lokali użytkowych w meble, restauracji i rekonstrukcji obiektów
zabytkowych i dzieł sztuki, montaż i konserwacja instalacji inteligentnych systemów automatyzacji, montaż i konserwacja systemów
zarządzania, systemów alarmowych, komputerów i sieci komputerowych, usługi budowlane w zakresie budownictwa drogowego i kolejowego, inżynierii miejskiej, inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej, hydrotechniki i hydrogeologii, usługi z zakresu ukształtowania
terenu, usługi w zakresie wykonawstwa systemów wykorzystujących
wszystkie rodzaje energii odnawialnej, wykonywanie prac ziemnych,
drenażowych, rekultywacyjnych, melioracyjnych, budowa, montaż i remonty sieci i stacji wodociągowych, stacji uzdatniania wody,
zagospodarowanie stref ochrony sanitarnej, nadzór budowlany,
wykonywanie, konserwacja i modernizacja izolacji elektrycznej, termicznej i akustycznej budynków, maszyn i urządzeń, wykonywanie,
konserwacja i modernizacja wibroizolacji, wykonywanie, konserwacja i modernizacja hydroizolacji, modernizacja techniczna maszyn
i urządzeń, doradztwo budowlane, usługi doradcze dotyczące ma-

Kolor znaku: jasnozielony
(531) 27.05.01, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 29.01.03, 29.01.11
(510), (511) 29 gotowe do spożycia desery owocowe na bazie jogurtu, hummus, konserwowane warzywa, owoce konserwowane,
przekąski na bazie owoców, nasiona słonecznika, orzechy, sałatki
owocowe, sałatki warzywne, sałatki z dodatkiem kurczaka, indyka,
wołowiny lub jajek, warzywa liofilizowane, warzywa, owoce surowe,
żywność gotowa do spożycia na bazie owoców, warzyw lub z dodatkiem mięsa, ryb, jajek lub serów, zupy jarzynowe gotowe do spożycia,
30 dania gotowe suche lub w płynie, zawierające głównie makaron,
fasolę lub ryż, mięso w cieście (gotowe), gotowe dania z ryżu, gotowe posiłki w formie pizzy, dania gotowe zawierające makaron, suche
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teriałów budowlanych i usług remontowo-budowlanych, doradztwo
w zakresie doboru izolacji akustycznych, 43 usługi hotelarskie, usługi
pensjonatów, domów turystycznych, domów wczasowych i moteli, usługi w zakresie rezerwacji noclegów, usługi zakwaterowania,
obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (udostępnianie), usługi wynajmowania sal, obiektów i sprzętu
na szkolenia, zjazdy, sympozja i konferencje, usługi kawiarni, stołówek, usługi restauracyjne i barowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi kateringowe.

(111) 317776
(220) 2018 01 22
(210) 481446
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) FROST-THERMO KING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) TS FROST TRUCK SERWIS
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski, fioletowy
(531) 18.01.08, 18.01.07, 14.07.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 12 aerodynamiczne elementy do nadwozia pojazdów,
aerostaty, alarmowe systemy do pojazdów, alarmy do pojazdów,
amortyzatory, bębny hamulcowe do pojazdów lądowych, błotniki
do ciężarówek, cylindry hamulcowe do pojazdów, cysterny, części blacharskie do karoserii pojazdów, części i akcesoria do pojazdów, części
przekładni zębatych do pojazdów, złącza do naczep i przyczep, zderzaki samochodowe, 35 administrowanie działalnością gospodarczą
w zakresie sklepów detalicznych i hurtowni z akcesoriami i częściami
samochodowymi, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży akcesoriów i części zamiennych do samochodów, administrowanie
programami motywacyjnymi w celu promowania sprzedaży towarów
i usług związanych z samochodami, akcesoriami i częściami zamiennymi do samochodów dla osób trzecich, administrowanie sprzedażą
samochodów oraz akcesoriami i częściami zamiennymi do samochodów, doradztwo i zarządzanie biznesowe w zakresie wprowadzania
nowych produktów branży samochodowej na rynek, zarządzanie
sprzedażą i bazą klientów dotyczące samochodów, akcesoriów i częściami zamiennymi, zarządzanie działalnością handlową dotyczącą
samochodów, akcesoriów i części zamiennych do samochodów, wycena dotycząca spraw handlowych w branży samochodowej, usługi
związane z publiczną prezentacją samochodów oraz akcesoriów i części zamiennych do samochodów, wprowadzanie na rynek nowych
samochodów oraz akcesoriów i części zamiennych do samochodów,
usługi w zakresie zamówień online, usługi w zakresie rejestracji pojazdów, usługi sprzedaży hurtowej części samochodowych i akcesoriów
samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej samochodów oraz akcesoriów i części zamiennych do samochodów, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia i mrożenia, 37 diagnostyka i przeglądy rejestracyjne pojazdów, naprawa
powypadkowa pojazdów samochodowych, naprawa i konserwacja
pojazdów samochodowych, naprawa [pojazdów w ramach usługi
pomocy drogowej, usługi informacyjne i doradcze związane z eksploatacją i naprawą pojazdów, 41 usługi szkoleniowe związane z naprawą
pojazdów specjalistycznych.
(111) 317777
(220) 2018 06 26
(210) 487557
(151) 2019 02 06
(441) 2018 08 20
(732) ENDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) ENDECO
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(540)

(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 7 filtry powietrza do celów mechanicznych, pompy hydrauliczne, pompy hydrauliczne serwosterowane, pompy wysokociśnieniowe, 9 maski ochronne, maski przeciwpyłowe, maski przeciwgazowe, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony
układu oddechowego, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, filtry do masek do oddychania, filtry do masek do oddychania
[niemedyczne], 11 filtry powietrza, filtry do oczyszczania powietrza,
35 usługi sprzedaży i/lub hurtowej oraz usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzystaniem
telekomunikacji następujących towarów: filtry powietrza do celów
mechanicznych, pompy hydrauliczne, pompy hydrauliczne serwosterowane, pompy wysokociśnieniowe, maski ochronne, maski
przeciwpyłowe, maski przeciwgazowe, maski ochronne przed zanieczyszczeniem do ochrony układu oddechowego, ochronne maski na twarz do kasków ochronnych, filtry do masek do oddychania,
filtry do masek do oddychania [niemedyczne], filtry powietrza, filtry
do oczyszczania powietrza.
(111) 317778
(220) 2018 07 05
(210) 487892
(151) 2019 02 04
(441) 2018 10 08
(732) MIŁEK DARIUSZ ATELIE FRYZJERSTWA, Warszawa, PL.
(540) MILEK DESIGN
(510), (511) 44 usługi salonów piękności, usługi salonów fryzjerskich, usługi pomocy i rehabilitacji medycznej, zabiegi korygujące
sylwetkę, solarium, usługi gabinetów odnowy biologicznej, kosmetyka, manicure, pedicure, usługi wizażystów, usługi zdrowotne Spa,
usługi w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji zdrowia i urody, usługi
masażu, fizjoterapia, aromaterapia, fototerapia, terapia w zakresie
kształtowania ciała, informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji
urody, włosów i stosowania produktów kosmetycznych.
(111) 317779
(220) 2018 07 05
(210) 487899
(151) 2019 02 04
(441) 2018 10 08
(732) PONIATOWSKA-MIŁEK KATARZYNA SALON FRYZUR,
Warszawa, PL.
(540) 1909 FRYZJERZY
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 02.09.15, 02.09.20, 27.05.01, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.24, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi salonów piękności, usługi salonów fryzjerskich, usługi pomocy i rehabilitacji medycznej, zabiegi korygujące
sylwetkę, solarium, usługi gabinetów odnowy biologicznej, kosmetyka, manicure, pedicure, usługi wizażystów, usługi zdrowotne Spa,
usługi w zakresie rehabilitacji i pielęgnacji zdrowia i urody, usługi
masażu, fizjoterapia, aromaterapia, fototerapia, terapia w zakresie
kształtowania ciała, informacja i doradztwo dotyczące pielęgnacji
urody, włosów i stosowania produktów kosmetycznych.
(111) 317780
(220) 2018 07 13
(210) 488184
(151) 2019 01 24
(441) 2018 09 10
(732) NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Nowa Era Twoje mocne strony
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty i dyski z nagraniami, 16 wydawnictwa, czasopisma, książki, albumy, broszury
i fotografie, 35 usługi w zakresie: reklamy, także on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, publikowania
i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym
w sieci on-line, projektowania i pośrednictwa w rozpowszechnianiu
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reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń,
prowadzenia kampanii reklamowych, transkrypcji informacji, prowadzenia elektronicznych baz danych, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych
i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone
m.in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także
w sieci on-line, elektronicznej małej poligrafii, cyfrowego obrazowania, prowadzenia on-line, publikacji elektronicznych, nauczania
bezpośredniego za pośrednictwem mediów informatycznych i korespondencyjnego organizowania szkoleń w dziedzinach multimedialnych, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.

(111) 317781
(220) 2018 04 24
(210) 485251
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) INTERVAL
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.
(111) 317782
(220) 2018 04 24
(210) 485253
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) HORIZON
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme-
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talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych instalacjami i aparaturą
sanitarną.

(111) 317783
(220) 2018 04 24
(210) 485254
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) SERENITY
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, niemetalowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, niemetalowe konstrukcje przykryć dachów, figurki i posążki z kamienia
betonu lub marmuru, gzymsy niemetalowe, kanały niemetalowe dla
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyroby kamieniarstwa,
obudowy kominków, kształtowniki niemetalowe, łupek twardy, elementy obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty niemetalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
profile niemetalowe dla budownictwa, rury sztywne niemetalowe
dla budownictwa, schody niemetalowe, słupy niemetalowe, sufity
niemetalowe, kamień, sztuczny kamień, pokrycia niemetalowe ścian,
terakota, zaprawy budowlane, 35 agencje importowo-eksportowe,
agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, dystrybucja materiałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich,
pokazy towarów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklamy, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach
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danych, usługi zaopatrzenia osób trzecich jako zakupy produktów
usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycznymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, materiałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamieni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicznych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych, instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające
nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płytkami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.

(111) 317784
(220) 2018 05 25
(210) 486348
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 30
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) eden new luxury gold&jasmin
(510), (511) 3 preparaty do prania, płyny i proszki do prania, wybielacze, płyny do płukania, środki do czyszczenia.
(111) 317785
(220) 2018 06 15
(210) 487129
(151) 2018 11 14
(441) 2018 07 30
(732) GTR FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PayPo
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi bankowe, kredytowanie pod
zastaw, pożyczki (usługi finansowe).
(111) 317786
(220) 2018 07 13
(151) 2019 02 04
(441) 2018 09 10
(732) DRZEWIECKA ANNA, Kraków, PL.
(540) WeFamily
(540)

(210) 488221

Kolor znaku: biały, czerwony, szary
(531) 29.01.13, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły biurowe, artykuły papiernicze, artykuły piśmiennicze, drukowane materiały edukacyjne, drukowane materiały ilustracyjne, drukowane materiały piśmienne, drukowane wzory,
figurki z papieru, kartonowe pudełka do pakowania, kartonowe
pudełka na prezenty, naklejki, nalepki, ołówki, papierowe materiały
dydaktyczne, pojemniki kartonowe, pojemniki papierowe do pakowania, przyrządy do rysowania, wycinanki papierowe, wykroje
do szycia, zestawy do malowania dla dzieci, 28 artykuły do zabawy
dla dzieci, bibeloty (zabawki) na przyjęcia, biżuteria zabawkowa, gry,
gry-łamigłówki, gry towarzyskie, gry do sprzedaży w postaci zestawów, gry edukacyjne, gry przystosowane do celów edukacyjnych,
zestawy do gry, klocki do zabawy, konstrukcyjne klocki do zabawy,
konstrukcje do zabawy dla dzieci, łamigłówki, modele, śmieszne
drobiazgi, przedmioty do zabawy, zabawki konstrukcyjne, zabawki,
zabawki dla dzieci, zabawki edukacyjne, zabawki do sprzedaży w postaci zestawów, zabawki mechaniczne, zabawki modułowe, zabawki
przystosowane do celów edukacyjnych, zabawki wykonane z drewna, zabawki z tkanin, zabawkowe elementy budowlane, zabawkowe narzędzia, zabawkowe zestawy narzędzi, zabawkowe zestawy
krawieckie, zestawy do wykonywania lub składania modeli zabawek, zestawy do zabawy, 35 dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień
w handlu, informacja handlowa, marketing internetowy, oferowanie
próbek produktów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama, reklama
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online za pośrednictwem komputerowej sieci, reklama w internecie
dla osób trzecich, usługi sprzedaży w zakresie gier, zabawek, zestawów do gry i zabawy oraz wyrobów piśmiennych i papierniczych.

(111) 317787
(220) 2018 08 17
(210) 489448
(151) 2019 03 20
(441) 2018 11 19
(732) PYCIŃSKI PIOTR PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) SZAM PAN BURGERY, FRYTASY & RARYTASY EST. 2018
(540)

(531) 11.03.01, 08.03.12, 08.01.07, 27.05.01
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi (snack bar), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi
restauracyjne, usługi barowe, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, restauracje z grillem, usługi restauracji, w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi mobilnych
restauracji.
(111) 317788
(220) 2018 08 29
(210) 489917
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 15
(732) DUSTBUSTER PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamieniec Wrocławski, PL.
(540) DUSTBUSTER
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 czyszczenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie okien, mycie, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, zamiatanie dróg.
(111) 317789
(220) 2018 10 17
(210) 491715
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) AGITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) agito.pl
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, jasnozielony, żółty, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.14, 26.13.25, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 38 telekomunikacja, 42 badania oraz usługi-naukowe i techniczne, oraz
ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 317790
(220) 2018 10 26
(210) 492089
(151) 2019 03 22
(441) 2018 12 03
(732) WILK ELEKTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA, Łaziska Górne, PL.
(540) goodram
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 26.04.01, 29.01.12
(510), (511) 9 programy i oprogramowanie komputerowe, w tym
programy w formie nagranej, zapisanej na nośnikach danych,
zwłaszcza w pamięciach komputerowych, bądź przeznaczonej
do pobrania, a w szczególności gry komputerowe, oprogramowanie
do szyfrowania, oprogramowanie antywirusowe, aplikacje kompu-
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terowe, firmware (oprogramowanie wbudowane w urządzenie) oraz
oprogramowanie układowe i sprzętowe pamięci komputerowych,
w szczególności dysków i pamięci SSD, DRAM, FLASH, sprzęt peryferyjny do komputerów, drukarki, pamięci dyskowe, pamięci elektroniczne i nośniki danych, w tym pamięci komputerowe, moduły i karty
pamięciowe, pamięci zewnętrzne USB, karty pamięci typu flash, nagrywalne płyty lub dyski, cyfrowe i elektroniczne urządzenia do noszenia na ciele lub w ubraniach, zwłaszcza w postaci smartwatchów,
baterie, dodatkowe baterie i baterie akumulatorowe do ładowania
urządzeń elektronicznych, tablety, głośniki i głośniki bezprzewodowe, słuchawki, klawiatury, kamery i kamery internetowe, monitory,
w tym monitory ciekłokrystaliczne LCD oraz monitory LED, komputery, w tym komputery przenośne i osobiste, komputery stosowane
w przemyśle jako części maszyn, myszki komputerowe i podkładki
pod myszki komputerowe, aparaty fotograficzne, kasy sklepowe i fiskalne, torby do noszenia komputerów, tabletów i sprzętu elektronicznego, kalkulatory, telefony i telefony komórkowe, odtwarzacze
płyt i nośników z zawartością audiowizualną, w tym do komputerów,
ramki cyfrowe do zdjęć, kompasy, przyrządy do pomiaru odległości,
elektroniczne tłumacze kieszonkowe, urządzenia nawigacyjne GPS,
modemy, przenośne odtwarzacze multimedialne, wideofony, urządzenia do łączności bezprzewodowej.

(111) 317791
(220) 2018 11 08
(210) 492464
(151) 2019 04 03
(441) 2018 12 10
(732) ESTABLO PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) DIABEROL CONTROL
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, szary
(531) 26.04.02, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety, preparaty odżywcze i witaminowe
do celów medycznych i leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, suplementy mineralne do żywności
do celów leczniczych, suplementy diety do celów żywnościowych
i dietetycznych nie do celów medycznych, dietetyczne suplementy
mineralne do żywności nie do celów medycznych, preparaty roślinne
do użytku medycznego.
(111) 317792
(220) 2018 10 02
(210) 491187
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 19
(732) LEŚNIAK RAFAŁ BUDOMAL PRZEDSIĘBIORSTWO
REMONTOWO-BUDOWLANE, Łódź, PL.
(540) BUDOMAL360
(540)

Kolor znaku: szary, żółty
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.03, 24.15.13
(510), (511) 36 usługi doradztwa w zakresie inwestycji budowlanych
i na rynku nieruchomości, usługi developerskie, pośrednictwo i zarządzanie inwestycjami w infrastrukturę, pozyskiwanie i pośredniczenie
w pozyskiwaniu kapitałów i nieruchomości pod inwestycje budowlane, wynajem i dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie powierzchni
mieszkalnej, wynajmowanie powierzchni biurowej i handlowej oraz
usługowej, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu i handlu nieruchomościami mieszkalnymi, usługi pośrednictwa w zakresie wynajmu
i handlu nieruchomościami biurowymi i handlowymi, usługi w zakresie zarządzania i wyceny nieruchomości, pośredniczenie w zawieraniu
umów sprzedaży i wynajmu nieruchomości i powierzchni mieszkalnej
oraz powierzchni handlowej i usługowej, zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi, zarządzanie i administrowanie powierzchniami biurowymi i handlowymi, usługi sprzedaży i wynajmu
lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, usługi sprzedaży i kupna
nieruchomości na własny rachunek, usługi wynajmu nieruchomości,
37 usługi ogólnobudowlane, usługi związane z budową budynków
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mieszkalnych, usługi budowlano-remontowe obiektów użyteczności
publicznej oraz obiektów przemysłowych, usługi budowlane w zakresie infrastruktury, usługi remontowe w zakresie budownictwa, usługi
pomocnicze takie jak nadzór budowlany i nadzór techniczny w budownictwie, wykonawstwo instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji, wykonawstwo instalacji wodno-kanalizacyjnej
i gazowej, wykonawstwo instalacji przeciwpożarowej, wykonywanie
instalacji elektrycznych budynków i budowli, usługi konserwatorskie
i wykończeniowe w zakresie budynków, usługi w zakresie nadzoru budowlanego w tym nadzór budowlany w ramach usług developerskich,
usługi budowlane, budowa nowych obiektów, usługi wyposażania
pomieszczeń w instalacje budowlane, usługi przebudowy i remontów
oraz konserwacji i naprawy wyposażenia budynków i budowli, usługi
budowlane dotyczące obiektów pozostających pod ochroną konserwatora zabytków, usługi termomodernizacji budynków, usługi remontowo-budowlane dotyczące ścian oraz stropów i stropodachów,
usługi remontowo-budowlane dotyczące stropów piwnic, usługi remontowe balkonów, usługi remontowe dachów, usługi demontażu
azbestu, prace remontowe dotyczące budynków w zakresie remontu
zadaszeń, usługi remontowe wymiany obróbek blacharskich, usługi
montażu i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, usługi budowlane
wykończeniowe wnętrzarskie w tym kompleksowe prace adaptacyjne przebudowy wnętrz łącznie z robotami wyburzeniowymi, usługi
budowlano remontowe związane ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń, malowanie klatek schodowych, malowanie wnętrz, malowanie
powierzchni budynków, roboty wyburzeniowe, roboty budowlane
ziemne, roboty budowlane drogowe z kostki brukowej i z zastosowaniem asfaltu, instalowanie oraz konserwacja i naprawa wind i dźwigów
osobowych i towarowych, instalowanie i konserwacja schodów ruchomych oraz podestów dla osób niepełnosprawnych, usługi budowy
budynków mieszkaniowych na zlecenie w systemie inwestora zastępczego lub jako generalny wykonawca lub jako podwykonawca, wynajem rusztowań i dźwigów, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem
maszyn budowlanych, sprzątanie nieruchomości, sprzątanie domów,
sprzątanie domów mieszkalnych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie terenów miejskich, sprzątanie budynków i terenów
przemysłowych, sprzątanie i czyszczenie obiektów, 42 projektowanie
budowlane, projektowanie urbanistyczne i technologiczne, doradztwo budowlane, projektowanie architektoniczne w zakresie budowli
i ich otoczenia, projektowanie instalacji budowlanych, projektowanie
infrastruktury, projektowanie dróg dojazdowych i placów, projektowanie ogólnobudowlane, projektowanie i dekoracja wnętrz, wzornictwo przemysłowe, ekspertyzy inżynieryjne, ekspertyzy geologiczne
i urbanistyczne, doradztwo budowlane, projektowanie warunków
wstępnych budowli, obsługa inżynierska kontraktów budowlanych,
usługi w zakresie doradztwa technicznego w zakresie budownictwa,
usługi aranżacji i dekoracji wnętrz.

(111) 317793
(220) 2018 08 13
(210) 489341
(151) 2019 03 04
(441) 2018 10 22
(732) TIFFANY PAWLUŚKIEWICZ KATE, Bellevue, US.
(540) PODHALE ANIMALE
(510), (511) 6 modele zwierząt-bibeloty wykonane z metali nieszlachetnych, rzeźby z metali nieszlachetnych, rzeźby z metalu, statuetki
wykonane z brązu, statuetki wykonane ze stopów metali nieszlachetnych, statuetki z metali nieszlachetnych, odlewy artystyczne z brązu,
odlewy artystyczne z metali nieszlachetnych, ozdobne figurki do zabawy z brązu, ozdobne figurki do zabawy z metali nieszlachetnych,
pomniki metalowe, pomniki z metali nieszlachetnych, popiersia z brązu, popiersia z metali nieszlachetnych, posągi z metali nieszlachetnych,
posągi z metali pospolitych, przedmioty artystyczne z brązu, rzeźbione
dzieła sztuki z brązu, rzeźbione dzieła sztuki z metali nieszlachetnych,
wyroby artystyczne z brązu, dzielą sztuki z brązu, dzieła sztuki z metali
nieszlachetnych, figurki ozdobne wykonane z metali nieszlachetnych,
figurki ozdobne z metali nieszlachetnych, figurki, statuetki z metali
nieszlachetnych, figurki wykonane z brązu, figurki wykonane z brązu
będące dziełami sztuki, figurki z metali nieszlachetnych będące dziełami sztuki, figurki z metali nieszlachetnych, figurki z metali pospolitych,
figurki ze stopów łatwotopliwych-stop cyny z ołowiem, figury z metali
pospolitych, metalowe przedmioty artystyczne z metali nieszlachetnych, metalowe przedmioty artystyczne z brązu, 19 betonowe rzeźby, dzieła sztuki wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, figurki
z betonu, figurki z kamienia, figurki z marmuru, figury marmurowe,
figury z betonu, kamienie pamiątkowe, kamienne rzeźby, marmurowe
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rzeźby, ozdoby z kamienia, pomniki betonowe, pomniki kamienne, pomniki marmurowe, pomniki niemetalowe, pomniki z granitu, pomniki
z kamienia, pomniki z marmuru, popiersia z betonu, popiersia z kamienia, popiersia z kamienia betonu lub marmuru, popiersia z marmuru,
posągi z kamienia, posążki z kamienia. betonu lub marmuru, rzeźby
kamienne, rzeźby niemetalowe, rzeźby wykonane z kamienia, rzeźby
wykonane z marmuru, rzeźby z betonu, rzeźby z marmuru, statuy z betonu, statuy z marmuru, 20 dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub
tworzyw sztucznych, figurki drewniane, figurki wykonane z cementu
gipsowego, dzielą sztuki z bambusa, dzielą sztuki z ambroidu, figurki wykonane z gipsu, figurki wykonane z pochodnych gipsu, figurki
wykonane z tworzyw sztucznych, figurki wykonane z żywicy drzewnej, figurki z drewna, figurki z ratanu, figurki z wosku, figurki z żywicy
odlewane na zimno, figury drewniane, figury odlewane z tworzyw
sztucznych, figury z tworzyw sztucznych, modele figurek, ozdoby
wyrabiane z gipsu, modele figurek, ozdoby z drewna, modele figurek, ozdoby z syntetycznej żywicy, modele figurek, ozdoby z tworzyw
sztucznych, modele ozdobne z tworzyw sztucznych, modele, ozdoby
wykonane z żywicy syntetycznej, modele, ozdoby wykonane z gipsu,
modele, ozdoby wykonane z tworzyw sztucznych, modele, ozdoby
z wosku, modele wykonane z drewna, ozdoby, modele zwierząt jako
ozdoby z wosku, modele zwierząt, ozdoby z tworzyw sztucznych,
modele zwierząt, ozdoby z gipsu, modele zwierząt, ozdoby z drewna, ozdobne figurki wykonane z drewna, ozdobne figurki wykonane
z wosku, ozdobne figurki wykonane z gipsu, ozdobne modele wykonane z gipsu, ozdobne modele wykonane z wosku, ozdobne modele
wykonane z drewna, ozdobne rzeźby wykonane z drewna, ozdobne
rzeźby wykonane z wosku, ozdobne rzeźby wykonane z gipsu, ozdobne statuetki wykonane z drewna, ozdoby-posagi zrobione z wosku,
popiersia z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, popiersia
z drewna, popiersia z tworzyw sztucznych, posągi z drewna, posążki
z drewna wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, rzeźby drewniane,
rzeźby wykonane z drewna, rzeźby wykonane z gipsu, rzeźby wykonane z tworzyw sztucznych, rzeźby wykonane z wosku, rzeźby z gipsu,
rzeźby z tworzyw sztucznych, statuetki wykonane z żywic syntetycznych, statuetki z gipsu, statuy z ambroidu, statuy z wosku, zwierzęta
wypchane.

(111) 317794
(220) 2018 09 25
(210) 490979
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 26
(732) ZIELIŃSKI ADAM MIRAGE HOBBY, Warszawa, PL.
(540) WYPUKŁA MALOWANKA Zestaw kreatywny
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.10, 29.01.14
(510), (511) 16 materiały do dekoracji zawarte w tej klasie, 28 zabawki edukacyjne.
(111) 317795
(220) 2018 10 09
(151) 2019 03 22
(441) 2018 11 26
(732) PIETRZAK BARBARA PRINCE, Wilga, PL.
(540) YOUR DAILY breakfast
(540)

(210) 491462

Kolor znaku: ciemnobrązowy, jasnobrązowy, brązowy, żółty
(531) 29.01.14, 27.05.01, 01.03.12, 08.01.08
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów dla gości.
(111) 317796
(220) 2017 12 13
(151) 2018 06 25
(441) 2018 02 26
(732) RULSKA MAGDALENA, Wrocław, PL.
(540) NYNEK
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary].

(210) 480085
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(111) 317797
(220) 2014 10 20
(210) 434665
(151) 2017 07 14
(441) 2015 02 02
(732) STOLWIT MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Polesie 25, PL.
(540) NEW ELEGANCE FURNITURE
(540)

(531) 26.04.02, 27.05.01, 12.01.03
(510), (511) 20 meble mieszkaniowe, meble hotelowe, meble kuchenne, materace, stelaże do łóżek.
(111) 317798
(220) 2016 06 07
(210) 457542
(151) 2018 10 18
(441) 2016 07 18
(732) ADK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) QUALITIUM
(540)

Kolor znaku: czarny, beżowy, biały
(531) 26.04.02, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 1 oleje hamulcowe, oleje przekładniowe, 4 olej łańcuchowy, olej napędowy, techniczne oleje, oleje silnikowe, oleje techniczne,
oleje zwilżające, oleje lekkie, oleje okrętowe, oleje samochodowe,
oleje białe, oleje amortyzujące, oleje mineralne, oleje ciężkie, oleje penetrujące, oleje syntetyczne, oleje przekładniowe, oleje smarowe jako
oleje hydrauliczne, mineralne oleje smarowe, oleje do turbosprężarek,
oleje do smarowania, oleje do turbin, oleje i tłuszcze przemysłowe,
smary, oleje odporne na wysokie ciśnienie, oleje smarujące do urządzeń samochodowych, oleje i tłuszcze do smarowania, oleje smarujące
do silników benzynowych, oleje do samochodowych przekładni głównych, środki polepszające spalanie oleje oczyszczone do silników, oleje
do obróbki powierzchni, oleje stosowane w żegludze, oleje smarowe
[smary przemysłowe], oleje wysokooczyszczone do silników, oleje zawierające dodatki antykorozyjne, oleje syntetyczne do sprężarek, oleje smarujące do kół, oleje do silników samochodowych, syntetyczne
oleje do smarowania, smary w postaci olejów, smary na bazie olejów,
niechemiczne dodatki do olejów, smary będące olejami przekładniowymi, dodatki niechemiczne do olejów przekładniowych, dodatki niechemiczne do olejów silnikowych, oleje smarowe do silników pojazdów mechanicznych, powłoki ochronne do form betonowych [oleje]
oleje do hydrodynamicznych napędów do pojazdów, oleje smarujące
do przemysłowych urządzeń chłodzących, oleje i smary mineralne
do celów przemysłowych.
(111) 317799
(220) 2017 01 20
(210) 466634
(151) 2018 10 18
(441) 2017 06 19
(732) ZDROJOWA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROJEKT 2 SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, PL.
(540) CRISTAL RESORT SZKLARSKA PORĘBA
(540)

Kolor znaku: biały, jasnoszary, jasnobrązowy
(531) 06.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 hotele, pensjonaty, usługi hotelarskie, usługi pensjonatowe, biura [agencje] zakwaterowania w hotelach i pensjonatach,
rezerwacje kwater na pobyt czasowy, wynajmowanie pomieszczeń
na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach, kawiarnie, restauracje, stołówki.
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(111) 317800
(220) 2017 05 29
(151) 2018 10 19
(441) 2017 12 27
(732) SANIEWSKI ŁUKASZ, Warszawa, PL.
(540) BULFA
(540)
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(210) 472267

Kolor znaku: czarny, złoty, biały
(531) 03.01.08, 24.09.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 6 drobne wyroby metalowe, metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, 8 przybory do higieny i pielęgnacji
urody dla ludzi i zwierząt, 9 elektroniczne urządzenia do identyfikacji zwierząt, urządzenia zabezpieczające i ochronne, 19 niemetalowe
konstrukcje i budynki przenośne, 21 artykuły dla zwierząt.
(111) 317801
(220) 2017 06 08
(210) 472700
(151) 2018 08 02
(441) 2018 01 03
(732) HEROD MAGDALENA TRIDON CONSULTING, Kraków, PL.
(540) Tridon Consulting
(510), (511) 35 analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej,
badania biznesowe, doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, reklama, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi podatkowe, 36 doradztwo
w sprawach finansowych, inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, usługi pośrednictwa w zakresie pozyskiwania finansowania.
(111) 317802
(220) 2017 06 08
(210) 472705
(151) 2018 08 02
(441) 2018 01 03
(732) ACCORD HEALTHCARE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BigOne
(510), (511) 5 preparaty medyczne stosowane w zaburzeniach erekcji.
(111) 317803
(220) 2017 06 16
(210) 472992
(151) 2018 09 18
(441) 2018 01 29
(732) WARNER MUSIC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POMATON
(540)

(531) 01.01.02, 26.01.13, 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
utrwalone na nośnikach informacje i dane, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki danych, płyty do nagrań, dyski optyczne
z muzyką, dyski optyczne z nagraniami audio, dyski optyczne
do przechowywania muzyki, nagrania wideo z muzyką, nagrania wideo z muzyką, do pobrania, muzyka cyfrowa do pobrania, muzyka
cyfrowa do pobrania z internetu, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z internetu, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczana
z witryn internetowych mp3, muzyka cyfrowa do pobrania udostępniana na witrynach internetowych mp3, muzyka cyfrowa do pobrania z komputerowej bazy danych lub internetu, płyty kompaktowe
z muzyką, nagrane płyty kompaktowe z muzyką, urządzenia do nagrywania, napędy dvd, odtwarzacze dvd, płyty dvd, nagrane płyty
dvd z nagraniami muzycznymi, urządzenia do transmisji, urządzenia
do transmisji dźwięku, nagrania muzyczne, muzyczne nagrania wideo, muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne nagrania na taśmach, nagrania muzyczne na taśmach, nagrania muzyczne w formie dysków, nagrania muzyczne w postaci płyt, muzyczne nagrania
dźwiękowe do pobrania, dzwonki telefoniczne [do pobierania], pliki
muzyczne do pobierania, pliki graficzne do pobierania, zapisane pliki
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danych, przenośne odtwarzacze muzyczne, przenośne odtwarzacze
multimedialne, przenośne odtwarzacze płyt dvd, nadajniki i odbiorniki bezprzewodowe, urządzenia do łączności bezprzewodowej,
urządzenia do telefonii bezprzewodowej, urządzenia do bezprzewodowej transmisji danych, wstępnie nagrane taśmy audio, nagrania
wideo, nagrania audio, nagrania dźwiękowe, nagrania cyfrowe, płyty
[nagrania dźwiękowe], taśmy z nagraniami, nagrania audio i wideo,
taśmy zawierające nagrania audio, nagrania wideo z filmami, nagrania wideo do pobrania, taśmy z nagraniami muzyki, nagrane kasety
wideo z nagraniami muzycznymi, dyski audio, cyfrowe dyski audio,
dyski kompaktowe audio, kasety taśmowe audio, taśmy muzyczne,
taśmy audio zawierające muzykę, taśmy muzyczne, nagrania muzyczne, kasety muzyczne, nagrane taśmy muzyczne, 15 instrumenty
muzyczne, akcesoria do instrumentów muzycznych, pokrowce oraz
futerały na instrumenty muzyczne, 16 papier firmowy, papier, karton, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], albumy, broszury informacyjne, gazety o tematyce muzycznej, kalendarze, karty pocztowe,
podręczniki i książki o tematyce muzycznej, tabulatury, śpiewniki,
zakładki od książek, fotografie, karty muzyczne z życzeniami, papier
listowy, karty okolicznościowe z życzeniami, bilety, karnety, certyfikaty, świadectwa, dyplomy, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, czapki [nakrycia głowy], koszulki z nadrukami, kurtki bluzy, bluzy dresowe, bluzy z kapturem, 35 promocja [reklama] koncertów, reklama,
reklama radiowa, reklama banerowa, reklama zewnętrzna, reklama
korespondencyjna, reklama i marketing, reklama w czasopismach,
reklama na billboardach elektronicznych, usługi promocyjne i menedżerskie, usługi profesjonalnego zarządzania działalnością artystyczną, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia, organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą artystyczną, pozyskiwanie
i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej artystycznej,
dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, uaktualnianie
materiałów reklamowych, badanie opinii publicznej, wyszukiwanie
informacji o plikach komputerowych dla osób trzecich, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, w tym także za pośrednictwem Internetu
instrumentów muzycznych i osprzętu muzycznego, akcesoriów
do instrumentów muzycznych, pokrowców oraz futerałów na instrumenty muzyczne, nośników danych, płyt kompaktowych, płyt DVD,
voucherów i biletów na imprezy rozrywkowe, gadżetów reklamowych, odzieży, 38 usługi bezprzewodowego przesyłania wiadomości
cyfrowych, transmisja audio, transmisja danych audio za pośrednictwem internetu, transmisja informacji w dziedzinie audiowizualnej,
transmisja danych za pomocą urządzeń audiowizualnych, transmisja
plików danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo w internecie, transmisja treści audio
i wideo za pośrednictwem sieci komputerowych, transmisja cyfrowych programów audio i wideo przez światową sieć komputerową,
transmisja danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej lub internetu, transmisja i dystrybucja
danych lub obrazów audiowizualnych za pośrednictwem światowej
sieci komputerowej lub internetu, transmisja materiałów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem internetu, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych, w tym plików
do pobrania i plików udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez światową sieć komputerową, transmisja strumieniowa
danych, transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych w internecie, transmisja strumieniowa materiałów wideo w internecie, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe, przesyłanie
treści audio-wizualnych za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, cyfrowa transmisja danych za pośrednictwem internetu, dostarczanie cyfrowego dźwięku i/ lub wideo za pomocą telekomunikacji, bezpieczna transmisja danych, dźwięków lub
obrazów, elektroniczna transmisja danych, 40 powielanie nagrań
audio i video, usługi poligraficzne, drukowanie materiałów reklamowych, haft, nanoszenie nadruków na przedmioty o charakterze reklamowym, obróbka materiałów reklamowych, konfekcjonowanie towarów, nanoszenie nadruków i haftów na odzież oraz obuwie,
41 rozrywka, rozrywka w postaci koncertów, rozrywka z udziałem
muzyki, nagrywanie muzyki, udostępnianie muzyki cyfrowej z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron mp3,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn internetowych
mp3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na interneto-
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wych stronach mp3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] na witrynach internetowych mp3, rozrywka za pomocą bezprzewodowej emisji telewizyjnej, udzielanie informacji dotyczących
rozrywki, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji dotyczących
rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udostępnianie multimedialnych
programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych,
szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, edukacja, wypożyczanie taśm, wypożyczanie taśm dźwiękowych, wypożyczanie taśm
wideo, wypożyczanie taśm wideo i filmów, wypożyczanie taśm audio zawierających nagraną muzykę, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja nagrań wzorcowych [master] audio, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fotograficzne, dostarczanie rozrywki
w postaci nagranej muzyki, widowiska muzyczne, koncerty muzyczne, konkursy muzyczne, muzyczne usługi wydawnicze, muzyczne
widowiska sceniczne wykonywane w miejscach przeznaczonych
do występów, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo,
koncerty muzyczne za pośrednictwem radia, koncerty muzyczne
za pośrednictwem telewizji, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on-line z komputerowej bazy danych lub internetu, organizacja konkursów muzycznych, organizowanie konkursów, organizowanie konkursów artystycznych, organizowanie konkursów w zakresie
rozrywki, organizowanie konkursów za pośrednictwem internetu,
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
imprez w celach rozrywkowych, organizowanie imprez muzycznych,
organizowanie widowisk muzycznych, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycznej, organizowanie występów muzycznych na żywo,
prezentacja koncertów, prezentacja koncertów muzycznych, prezentacja przedstawień muzycznych, prezentacja występów zespołów
muzycznych na żywo, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy instrumentalistów, produkcja pokazów rozrywkowych
obejmujących występy piosenkarzy, produkcja pokazów rozrywkowych obejmujących występy tancerzy i piosenkarzy, rozrywka dostarczana przez systemy wideotekstowe, rozrywka z udziałem muzyki, udostępnianie filmów i programów telewizyjnych nie do pobrania
za pośrednictwem usługi wideo na życzenie, udostępnianie filmów
i programów telewizyjnych nie do pobrania za pośrednictwem kanałów telewizji za opłatą [payperview], świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem filmów wideo, świadczenie usług rozrywkowych za pośrednictwem taśm audio, udostępnianie informacji
na temat rozrywki za pośrednictwem sieci komputerowych, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udostępnianie muzyki cyfrowej z internetu,
udostępnianie muzyki cyfrowej z internetowych stron mp3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia] z Internetu, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] z witryn internetowych mp3,
udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] na internetowych
stronach mp3, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do ściągnięcia]
na witrynach internetowych mp3, udzielanie informacji dotyczących
rozrywki, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji dotyczących
rozrywki za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bezprzewodowych i online, udzielanie informacji w dziedzinie
muzyki, usługi informacyjne i doradcze dotyczące rozrywki, usługi
konsultacyjne w dziedzinie rozrywki udostępnianej przez Internet,
usługi prezentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych, usługi
produkcji taśm audio, usługi rozrywki dźwiękowej, usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe dostarczane przez Internet, usługi rozrywkowe świadczone przez wokalistów, usługi rozrywkowe świadczone
przez piosenkarzy, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyków,
usługi rozrywkowe świadczone przez grupę muzyczną, usługi rozrywkowe świadczone przez grupy muzyczne, usługi rozrywkowe
świadczone przez artystów scenicznych, usługi rozrywkowe świadczone przez muzyczną grupę wokalną, usługi rozrywkowe w postaci
filmów, usługi rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi rozrywkowe w postaci występów zespołów muzycznych, usługi
w zakresie organizacji rozrywki, usługi w zakresie dostarczania rozrywki w formie występów muzycznych na żywo, występy muzyczne
na żywo, występy grup muzycznych na żywo, występy muzyczne
i piosenkarskie, zapewnianie rozrywki na żywo, zapewnianie rozryw-
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ki online, zarządzanie stroną artystyczną występów muzycznych, 45 pośrednictwo w sprzedaży prawa własności intelektualnych, doradztwo
w zakresie własności intelektualnej, usługi zarządzania prawami autorskimi, licencjonowanie własności intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowego, utworów audiowizualnych i utworów
fonograficznych, usługi nadzoru w dziedzinie własności intelektualnej,
badania prawne legalności oprogramowania, utworów audiowizualnych i utworów fonograficznych, usługi informacji handlowej dotyczącej dóbr intelektualnych-kojarzenie zbywców i nabywców praw własności intelektualnej.

(111) 317804
(220) 2017 07 12
(151) 2018 09 20
(441) 2018 04 23
(732) INDUSTRIA TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Wilhelmina
(540)

(210) 474020

Kolor znaku: czarny, biały, ciemnoczerwony, turkusowy
(531) 13.01.06, 14.07.03, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.14
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wino, wódka.
(111) 317805
(220) 2017 07 17
(210) 474246
(151) 2018 10 16
(441) 2018 04 30
(732) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kunów, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, żółty
(531) 29.01.13, 26.11.03, 26.11.09
(510), (511) 29 suszone owoce, skórki owocowe, chipsy owocowe,
bakalie, suszone owoce z krajów tropikalnych, płatki ziemniaczane,
chrupki i chipsy ziemniaczane, 30 chrupki kukurydziane, płatki kukurydziane nie będące słodyczami ani wyrobami cukierniczymi, płatki
śniadaniowe, płatki owsiane, biszkopty, precle, chipsy jako produkty zbożowe, chrupki gryczane, chrupki jaglane, przekąski zbożowe,
produkty spożywcze ze zboża, słone produkty ze zboża (paluszki),
słone przekąski ze zboża, batoniki muesli, przekąski ryżowe, wafle
ryżowe, ryż preparowany, krakersy, rogaliki, produkty na bazie kukurydzy, płatki zbożowe, płatki zbożowe pełnoziarniste, produkty śniadaniowe na bazie zbóż, przekąski na bazie mąk nasion strączkowych,
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płatki śniadaniowe na bazie mąk nasion strączkowych, produkty
na bazie kukurydzy (popcorn).

(111) 317806
(220) 2017 08 01
(210) 474850
(151) 2018 08 29
(441) 2018 04 30
(732) AMICA HANDEL I MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Add+
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 09.03.09, 24.17.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 pralki, pralko-suszarki, suszarki wirówkowe.
(111) 317807
(220) 2017 08 15
(151) 2018 10 26
(441) 2018 06 25
(732) JĘDRZEJEWSKI DARIUSZ, Kórnik, PL.
(540)
(540)

(210) 475327

Kolor znaku: biały, szary, czarny, czerwony, złoty
(531) 02.09.23, 03.07.17, 23.05.05, 29.01.15
(510), (511) 12 torby, sakwy i kufry mocowane do motocykli,
25 odzież i obuwie, nakrycia głowy, rękawice, chusty i bandany,
41 usługi związane z popularyzowaniem jazdy motocyklami, 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 promocyjnych 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 turystycznych, przyrodniczych i historycznych regionu, informacja o wypoczynku, organizowanie zawodów sportowych.
(111) 317808
(220) 2017 12 17
(210) 480217
(151) 2018 10 18
(441) 2018 04 30
(732) BRZOZA ANDRZEJ RZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD USŁUG
KOMINIARSKICH, Tczew, PL.
(540)
(540)
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(510), (511) 37 czyszczenie kominów, kominiarstwo, konserwacja,
odbiory, kontrole kominowe, ekspertyzy, inwentaryzacje przewodów kominowych, montaż wkładów kominowych z blachy kwasoodpornej, wysokotemperaturowej i alufoll, renowacja przewodów
dymowych masą silikatową wysokotemperaturową, badania stężeniu tlenku węgla w powietrzu toksykometrem, budowa kominów
stalowych izolowanych.

(111) 317809
(220) 2017 12 29
(210) 480674
(151) 2018 09 04
(441) 2018 04 30
(732) DG & JG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wisła Wielka, PL.
(540) GRUNER
(510), (511) 29 mleko, sery, produkty serowarskie, produkty mleczarskie, mięso i wędliny, galarety mięsne, wyroby garmażeryjne.
(111) 317810
(220) 2018 08 02
(210) 488950
(151) 2019 02 08
(441) 2018 09 17
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Boogie Junior
(510), (511) 28 zabawki, zabawki i gry elektroniczne.
(111) 317811
(220) 2011 10 28
(151) 2019 01 09
(441) 2012 01 30
(732) PARADISE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) FOOD & JOY
(540)

(210) 392211

(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 rośliny zbożowe, nasiona, ziarna, produkty rolne,
produkty ogrodnicze, produkty leśne, świeże owoce i warzywa, karma dla zwierząt, słód, 33 napoje alkoholowe, 35 organizacja i uruchamianie sieci gastronomicznych, prowadzenie interesów osób
trzecich, przedstawicielstwo handlowe podmiotów zagranicznych,
pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahentów,
prowadzenie agencji informacji handlowej, reklama, dystrybucja
i kolportaż materiałów reklamowych, 43 wynajmowanie sal na posiedzenia, bale, koncerty, konferencje, pokazy, wypożyczanie krzeseł,
stołów, bielizny i zastawy stołowej.
(111) 317812
(220) 2018 06 12
(210) 487020
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) DOMIŃCZAK WOJCIECH DOMIN STUDIO GRAFIKI
ARCHIEKTONICZNEJ, Reguły, PL.
(540)
(540)

(531) 02.09.14
(510), (511) 16 prace malarskie i kaligraficzne, 41 nauczanie w szkołach z kursami przygotowawczymi, nauka rysowania.

Kolor znaku: szary, czerwony, brązowy, niebieski, żółty, biały,
czarny
(531) 02.01.02, 02.01.15, 02.01.23, 24.01.05, 29.01.15

(111) 317813
(220) 2018 06 28
(210) 487660
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) NZOZ ANALCO POGOTOWIE RATUNKOWE E. I A. KWIECIEŃ
SPÓŁKA JAWNA, Świdnik, PL.
(540) Analco

Nr 5/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 19.13.01, 19.13.25, 03.07.17, 03.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport pacjentów karetką, akcje ratunkowe, ratownictwo osób, transport karetkowy, usługi transportu rannych, usługi
związane z karetkami, 44 badania na obecność alkoholu do celów
medycznych, badania przesiewowe, badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie
sprawności fizycznej, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], domowa opieka pielęgniarska, dopasowywanie aparatów słuchowych,
doradztwo dietetyczne, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo
dotyczące ochrony zdrowia, doradztwo genetyczne, doradztwo
w zakresie biorytmów, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się,
doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo żywieniowe, fizjoterapia, leczenie alergii, leczenie odwykowe pacjentów nadużywających środki odurzające, ochrona zdrowia, opieka medyczna
i zdrowotna, opieka pielęgniarska medyczna, ośrodki zdrowia, planowanie i nadzorowanie diety, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony zdrowia,
usługi domów opieki, usługi domowej opieki zdrowotnej, usługi
doradcze dotyczące odżywiania, usługi doradcze w zakresie opieki
zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie zdrowia, udzielanie informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego, udzielanie
informacji zdrowotnej, usługi medyczne, usługi opieki zdrowotnej,
usługi optyczne, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, informacja medyczna, konsultacje medyczne, poradnictwo medyczne, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, wynajem łóżek
specjalnie skonstruowanych do leczenia medycznego, świadczenie
usług w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej online,
z wyjątkiem stomatologii, zapewnianie leczenia medycznego, wynajem urządzeń medycznych, wypożyczanie sprzętu medycznego,
prowadzenie placówek medycznych, wydawanie raportów medycznych, wypożyczanie instrumentów medycznych, świadczenie usług
medycznych, usługi informacji medycznej, usługi opieki medycznej,
świadczenie pomocy medycznej, pomoc medyczna, ambulatoryjna opieka medyczna, kliniki medyczne, badania medyczne, usługi
klinik medycznych, usługi poradnictwa medycznego, organizowanie leczenia medycznego, usługi udostępniania placówek medycznych, przeprowadzanie badań medycznych, wykonywanie badań
medycznych, kompilacja raportów medycznych, pomoc medyczna
w nagłych wypadkach, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości medycznych, usługi indywidualnych konsultacji
medycznych świadczone dla pacjentów, usługi opieki medycznej
świadczone przez kliniki i szpitale, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta, wypożyczanie urządzeń i instalacji w dziedzinie technologii medycznej, doradztwo medyczne w zakresie wybierania odpowiednich wózków inwalidzkich, krzeseł toaletowych,
podnośników dla osób niepełnosprawnych, balkoników do chodzenia i łóżek.
(111) 317814
(220) 2018 06 18
(210) 487236
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 30
(732) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń, PL.
(540) ENJOY THE SENSES
(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 zastosowania w produkcji napojów, barwniki do żywności, barwniki
spożywcze 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, naturalne 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 suplementów diety, dodatki do suplementów diety, dietetyczne dodatki do żywności, dodatki do żywności do celów
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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 mięsne, ekstrakty warzywne do gotowania,
ekstrakty z pomidorów, ekstrakty alg do celów spożywczych, koncentraty soków warzywnych do konsumpcji, koncentraty pomidorowe, koncentraty zup, 30 aromaty spożywcze inne niż olejki eteryczne, ekstrakty przypraw, koncentraty warzywne stosowane jako
przyprawy, przyprawy, zioła do celów spożywczych, zioła suszone,
aromaty do żywności, aromaty do napojów, aromaty do produktów
mleczarskich, aromaty do wsadów owocowych, aromaty do wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, aromaty do zup i dań gotowych,
aromaty do wyrobów mięsnych i garmażeryjnych, 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 proszku, 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 aromaty
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),
dodatki smakowe i przyprawy, sól spożywcza o obniżonej zawartości sodu, preparaty do żywności zawierające sól spożywczą, dodatki
do żywności takie jak substancje stanowiące substytuty soli, ekstrakty drożdżowe, hydrolizaty białka roślinnego, autolizaty drożdżowe,
glutaminiany 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 preparaty przyprawowe, minerały przeznaczone do stosowania
w środkach spożywczych, artykułach żywnościowych jako preparaty przyprawowe 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 bezalkoholowych, soki, soki warzywne, koncentraty
soków owocowych, koncentraty do sporządzania napojów owocowych, 33 ekstrakty napojów alkoholowych, alkoholowe ekstrakty
owocowe.

(111) 317815
(220) 2018 05 30
(210) 486533
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 30
(732) FABRYKA APARATURY ELEKTRYCZNEJ EMA-ELFA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrzeszów, PL.
(540) E ELFA
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 7 części do maszyn, urządzeń i sprzętu górniczego, części maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych, sprzęgła i hamulce sterowane, wyposażenie maszyn wirujących prądu zmiennego
i prądu stałego, hamulce silników elektrycznych, aparatura rozdzielcza, łączeniowa i zabezpieczająca niskiego napięcia, łączniki prądu
zmiennego, aparatura dźwigowa, aparatura elektryczna dla jednostek trakcyjnych, 9 części do maszyn, urządzeń i sprzętu górniczego, części maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych, sprzęgła
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i hamulce sterowane, wyposażenie maszyn wirujących prądu zmiennego i prądu stałego, hamulce silników elektrycznych, aparatura
rozdzielcza, łączeniowa i zabezpieczająca niskiego napięcia, łączniki
prądu zmiennego, aparatura dźwigowa, aparatura elektryczna dla
jednostek trakcyjnych.

(111) 317816
(220) 2017 10 02
(151) 2018 11 08
(441) 2018 01 29
(732) BELINIAK AGNIESZKA, Warszawa, PL.
(540) LOCALE PIZZA/PASTA/WINO
(540)

(210) 477124

(531) 27.05.01, 11.01.03, 11.01.04, 26.04.02, 26.04.18, 11.01.05
(510), (511) 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, wyroby
i przetwory kukurydziane, chipsy i chrupki, kasze, wyroby na bazie
mąki i przetworów zbożowych, ciasto surowe, makarony, kluski, pierogi, sushi, kanapki, wyroby i przetwory mączne, sosy, przyprawy,
esencje do żywności do celów spożywczych inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gotowe dania i części składowe dań na bazie, mąki i przetworów zbożowych, kakao, ryżu, kasz, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi gastronomiczne, restauracje,
winiarnie, jadłodajnie, stołówki, pizzerie, kawiarnie, kafeterie, bary,
bary szybkiej obsługi, fast foody, snack bary, bufety, puby, bistra,
cukiernie, usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów,
usługi w zakresie bankietów, usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering),
tymczasowe zakwaterowanie, hotele, pensjonaty.
(111) 317817
(220) 2010 07 30
(210) 373535
(151) 2018 12 27
(441) 2010 11 08
(732) SELENA MARKETING INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) TYTAN PROFESSIONAL PIANA WOD KAN
(540)

Nr 5/2019

internetowych, promowanie towarów i usług osób trzecich, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi pośrednictwa
w handlu, organizowanie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, w szczególności w zakresie zakupu, sprzedaży i wynajmu lub
innej formy przyznawania prawa do wszelkiego rodzaju towarów
handlowych, w tym za pośrednictwem platformy internetowej, organizowanie kontaktów handlowych i biznesowych, zapewnianie
internetowych katalogów biznesowych, udzielanie informacji o towarach i usługach przez internet, usługi handlu elektronicznego
i usługi zarządzania oraz zarządzanie fakturami w elektronicznych
systemach zamówień, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, udostępnianie komputerowych
baz danych on-line oraz umożliwienie przeszukiwania baz danych
on-line, usługi komputerowe, aktualizacja i utrzymywanie danych
w komputerowych bazach danych, administracja i zarządzanie bazami danych, administrowanie programami lojalności konsument.

(111) 317819
(220) 2018 06 24
(210) 487468
(151) 2018 11 19
(441) 2018 07 30
(732) GRONOWSKA RENATA ZAKŁAD MECHANIKI PRECYZYJNEJ,
Baby, PL.
(540) ZMP
(510), (511) 7 dysze paliwowe, zawory paliwowe, pompy paliwowe,
pompy paliwowe do pojazdów lądowych, pompy samoregulujące
[inne niż do podawania paliwa na stacjach benzynowych], wtryskiwacze paliwa, pompy wtryskowe paliwa, silnikowe pompy paliwowe,
wtryskiwacze paliwa do silników, przyrządy do wtrysku paliwa, części wtryskiwaczy paliwa do silników pojazdów lądowych i wodnych,
pompy paliwowe do pojazdów mechanicznych, 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej układów paliwowych i pomp paliwowych,
wtryskiwaczy paliwa, dysz i zaworów paliwowych, 37 naprawa części
do układów paliwowych.
(111) 317820
(220) 2018 06 22
(210) 487451
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) KOZŁOWSKI WOJCIECH PERFECT HURT, Tłuczań, PL.
(540) WILD HORSE
(510), (511) 18 wyroby ze skóry i z imitacji skóry, portfele, portfele
skórzane, paski, torby.
(111) 317821
(220) 2018 07 25
(210) 488635
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 10
(732) PFEIFER & LANGEN GmbH & Co.KG, Köln, DE.
(540) DIAMANT Cukier BIAŁY Z POLSKICH BURAKÓW W zgodzie
ze środowiskiem
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony
(531) 26.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 spoiwa do celów przemysłowych i budowlanych,
17 piany i masy z tworzyw sztucznych do izolacji, uszczelniania, montażu, wygłuszania i klejenia rur i instalacji niskoprężnych.
(111) 317818
(220) 2018 06 22
(210) 487462
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 30
(732) STEFANIAK ARTUR ASBND, Legionowo, PL.
(540) asbnd
(510), (511) 35 marketing ukierunkowany, reklama, zapewnianie
reklamy w celu wynajmu i dzierżawy mieszkań, apartamentów, nieruchomości, nieruchomości komercyjnych i samochodów, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, usługi reklamowe świadczone dla innych podmiotów, zapewnianie powierzchni reklamowej na stronach

Kolor znaku: czerwony, biały, zielony, niebieski
(531) 27.05.04, 27.05.09, 27.05.13, 29.01.14, 26.02.01, 26.02.16,
26.02.18, 26.02.19, 01.17.11, 05.03.13, 05.03.15, 26.03.04, 26.03.05,
26.03.11, 19.03.03
(510), (511) 30 cukier.
(111) 317822
(220) 2018 06 11
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 27
(732) DOBRZYŃSKI ADAM, Sopot, PL.

(210) 486972

Nr 5/2019
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(540) RS
(540)

(531) 02.09.15, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.23, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.14, 26.04.18
(510), (511) 9 rękawice ochronne, robocze stosowane w przemyśle.
(111) 317823
(220) 2018 06 11
(210) 486987
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 27
(732) DOBRZYŃSKI ADAM, Sopot, PL.
(540) RS
(510), (511) 9 rękawice ochronne, robocze stosowane w przemyśle.
(111) 317824
(220) 2018 06 11
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 27
(732) DOBRZYŃSKI ADAM, Sopot, PL.
(540) RS
(540)

(210) 486975

(531) 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.23, 02.09.15, 26.04.01,
26.04.05, 26.04.14, 26.04.18
(510), (511) 9 rękawice ochronne, robocze stosowane w przemyśle.
(111) 317825
(220) 2018 06 11
(210) 486963
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 27
(732) DOBRZYŃSKI ADAM, Sopot, PL.
(540) RS ARBEITSSCHÜTZ
(510), (511) 9 rękawice ochronne, robocze stosowane w przemyśle.
(111) 317826
(220) 2018 08 08
(210) 489151
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) KORALEWSKI JAKUB, Poznań, PL.
(540) GRANDE CAMBIO
(510), (511) 9 utrwalone na nośnikach informacje i dane, komputerowe bazy danych, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, oprogramowanie, oprogramowanie gier, oprogramowanie sprzętowe,
komputerowe systemy operacyjne, urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, sprzęt do komunikacji, urządzenia do tworzenia sieci komputerowych i komunikacji danych, urządzenia elektroniczne do komunikacji pomiędzy
dwoma węzłami sieci (Point-to-Point), urządzenia do transmisji, anteny jako urządzenia komunikacyjne, urządzenia do przechowywania
danych, urządzenia do kopiowania, fotokopiarki, skanery obrazu,
drukarki, sprzęt i akcesoria do przetwarzania danych (elektryczne
i mechaniczne), kalkulatory, automaty biletowe, terminale płatnicze,
bankomaty i liczarki pieniędzy, mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, sprzęt peryferyjny do komputerów, komputery
i sprzęt komputerowy, komponenty i części do komputerów, urządzenia audiowizualne i fotograficzne, urządzenia audio i odbiorniki
radiowe, urządzenia do wyświetlania, odbiorniki telewizyjne oraz
urządzenia do odtwarzania filmów i video, urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i telekomunikacji, magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, urządzenia naukowe i laboratoryjne
do obróbki za pomocą energii elektrycznej, aparatura, urządzenia
i kable do zastosowania w elektryce, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowywania energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu energii elektrycznej, urządzenia
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, komponenty
elektryczne i elektroniczne: kable i przewody elektryczne, obwody
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elektryczne i obwody drukowane, anteny jako części składowe, urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory: wzmacniacze optyczne,
lasery, okulary, okulary słoneczne i soczewki kontaktowe, okulary
korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, urządzenia zabezpieczające,
ochronne i sygnalizacyjne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, mechanizmy kontroli dostępu, aparatura sygnalizacyjna, urządzenia zabezpieczające i ochronne, osłony głowy, osłony oczu, sprzęt do nurkowania, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne,
do namierzania celu i kartograficzne, przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, urządzenia do monitorowania, czujniki i detektory, urządzenia do testowania i kontroli
jakości, urządzenia pomiarowe, do liczenia, wyrównywania i kalibracji, urządzenia do rejestrowania i nagrywania danych, przyrządy
do pomiaru czasu (z wyłączeniem zegarów i zegarków), przyrządy
do pomiaru wagi, przyrządy do pomiaru odległości i wymiarów,
przyrządy do pomiaru prędkości, przyrządy do pomiaru temperatury, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, kontrolery (regulatory), urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, 16 dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, modele architektoniczne, materiały i środki dla artystów
i do dekoracji, wyposażenie dla artystów, rzemieślników i modelarzy,
materiały filtracyjne z papieru, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, artykuły do pisania
i stemplowania, artykuły do korektorowania i ścierania, maszyny biurowe, materiały drukarskie i introligatorskie, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, albumy fotograficzne i kolekcjonerskie, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domowego, materiały drukowane, książki, papier i karton, przemysłowy papier i karton, spinacze
do pieniędzy, jednorazowe produkty papierowe, 41 chronometraż
imprez sportowych, cyrki, doradztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy usług typu transmisja wideo
na żądanie, dostarczanie programów telewizyjnych, nie do pobrania,
przy pomocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dubbing, edukacja religijna, fotografia, fotoreportaże, hazard, informacja o edukacji, informacja o imprezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaż w zakresie aikido, komputerowe przygotowanie materiałów
do publikacji, kształcenie praktyczne jako pokazy, kultura fizyczna,
kursy korespondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne, nauka gimnastyki, nocne
kluby, obsługa ogrodów zoologicznych, organizacja imprez rozrywkowych typu cosplay, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów
edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów jako
szkolenie, organizowanie konkursów jako edukacja lub rozrywka, organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie widowisk jako impresariat, organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów sportowych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy
do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć jako rozrywka,
pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe,
produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem, prowadzenie wycieczek
z przewodnikiem, prowadzenie zajęć fitness, przedstawienia teatralne jako produkcja, przedszkola, publikowanie książek, publikowanie
on-line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc
na pokazy, wypożyczanie sprzętu sportowego, z wyjątkiem pojazdów, sporządzanie napisów, np. do filmów, sprawdziany edukacyjne,
studia filmowe, szkolenia sado jako szkolenia z japońskiej ceremonii
picia herbaty, szkoły z internatem, świadczenie usług w zakresie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, tłumaczenia, tłumaczenie języka migowego, tresura zwierząt, udostępnianie filmów online
nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania]
w Internecie, udostępnianie obiektów i sprzętu dla kasyn jako gry hazardowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do gry w golfa, udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier, udostępnianie obiektów
i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do pobrania], usłu-
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gi agencji dystrybucji biletów jako rozrywka, usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi bibliotek objazdowych, usługi
edukacyjne świadczone przez szkoły, usługi gier oferowane w systemie on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi kaligrafii,
usługi klubowe jako rozrywka lub nauczanie, usługi klubów zdrowia
jako zdrowie i ćwiczenia fizyczne, usługi kulturalne, edukacyjne lub
rozrywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów jako
wystawy, usługi orkiestry, usługi parków rozrywki, usługi pokazów
filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwalifikowania
zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe, usługi studia
nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy symulatorów,
usługi trenera osobistego jako trening sprawności fizycznej, usługi
trenerskie, usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych jako rozrywka, usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie
oświaty jako nauczanie, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi
związane z dyskotekami, wynajem odbiorników radiowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do gier, wynajem urządzeń kinematograficznych, wynajmowanie kortów tenisowych, wynajmowanie
obiektów sportowych, wynajmowanie stadionów, wypożyczanie
akwariów pokojowych, wypożyczanie aparatury oświetleniowej
do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł sztuki, wypożyczanie
filmów kinowych, wypożyczanie kamer wideo: wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, wypożyczanie
sprzętu audio, wypożyczanie sprzętu do nurkowania, wypożyczanie
taśm wideo, wypożyczanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo,
wystawianie spektakli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja].

(111) 317827
(220) 2017 07 23
(210) 474466
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 24
(732) MARIUSZ ŚCIANA, KRZYSZTOF ŚCIANA MAR-POL IMPORTEXPORT SPÓŁKA CYWILNA, Suchowola, PL.
(540) RIPPER GERMANY STYLE
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, ciemnoszary, jasnobrązowy, czarny
(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.10, 26.04.16, 26.04.22, 26.01.03,
27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za pośrednictwem Internetu: sprzętem kontrolno-pomiarowym w tym multimetrami, pirometrami, dalmierzami, poziomnicami laserowymi, czujnikami, w tym czujnikami tlenku węgla,
prostownikami prądu, przetwornicami elektrycznymi, urządzeniami
do ładowania akumulatorów elektrycznych, kompresorami, akcesoriami pneumatycznymi, sprzętem warsztatowym, elektronarzędziami.
(111) 317828
(220) 2018 07 03
(210) 485860
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA,
Warszawa, PL.
(540) NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski, czarny
(531) 26.02.01, 26.02.14, 27.05.01, 29.01.14

Nr 5/2019

(510), (511) 16 biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki [artykuły papiernicze], broszury, chorągiewki papierowe, kalendarze, karton, koperty [artykuły piśmienne], materiały
do pisania, materiały szkoleniowe i instruktażowe, nalepki, naklejki
[materiały piśmienne], notesiki [notesy], ołówki, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], papier w arkuszach [artykuły piśmienne],
pióra i długopisy [artykuły biurowe], przybory szkolne [artykuły
piśmienne], przyrządy do pisania, pudełka z papieru lub kartonu,
segregatory na luźne kartki, skoroszyty, skoroszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, szyldy z papieru lub kartonu, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, torby papierowe, ulotki,
24 chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,
flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, sztandary
z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, 41 doradztwo zawodowe, informacja o edukacji, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne
[pokazy], kultura fizyczna, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie zawodów sportowych, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, 45 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, ochrona osobista,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 317829
(220) 2018 04 30
(210) 485492
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 24
(732) CZAJKOWSKA WERONIKA, CZAJKOWSKI JAKUB, GAJEK
JACEK F.H.U. ALL IN ONE SPÓŁKA CYWILNA, Zawiercie, PL.
(540) Chicago BAR & RESTAURANT
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 07.01.08, 07.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.11
(510), (511) 32 aperitify bezalkoholowe, brzeczka piwna, czarne piwo [piwo ze słodu palonego], drinki na bazie piwa, ekstrakty
chmielu do produkcji piwa, korzenne piwa, mineralizowane piwa, napoje na bazie piwa, piwa smakowe, piwo, piwo bezalkoholowe, piwo
i produkty piwowarskie, porter [rodzaj mocnego, ciemnego piwa],
piwo typu saison, piwo typu koźlak, piwo słodowe, piwo rzemieślnicze, piwo pszeniczne, piwo pełne jasne, piwo o smaku kawy, piwo
jasne typu ale, 43 bary, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków, dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, zapewnianie
jedzenia i napojów na imprezy firmowe, kafeterie [bufety], katering
obejmujący żywność i napoje dla instytucji, katering obejmujący
żywność i napoje na bankiety, katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem (catering), oferowanie żywności
i napojów w bistrach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów dla gości, przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków i napojów, puby, restauracje oferujące
dania na wynos, serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie żywności i napojów dla gości, snack-bary, udzielanie informacji dotyczących restauracji, udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie
informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów,
usługi barów i restauracji, usługi doradcze w zakresie przygotowania
żywności, usługi kateringowe, usługi kateringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, usługi mobilnych restauracji, usługi ogródków
piwnych, usługi świadczone przez bary bistro, usługi w zakresie przygotowywania posiłków.
(111) 317830
(151) 2019 01 07

(220) 2017 05 22 K
(441) 2018 09 03

(210) 482342
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(111) 317833
(220) 2018 08 02
(151) 2019 02 08
(441) 2018 09 17
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) ZGNIECIAKI
(540)

(732) Party Land Scandinavia AB, Malmö, SE.
(540) PARTY LAND „Where Fun Parties Begin”
(540)

Kolor znaku: czerwony, zółty, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.13,
27.05.17, 21.01.16
(510), (511) 16 chusteczki higieniczne, serwetki z celulozy do użytku domowego, papierowe serwetki do użytku domowego, serwetki
stołowe papierowe, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, serpentyny z krepiny, girlandy papierowe, chorągiewki papierowe, ozdoby
papierowe na przyjęcia, dekoracje na przyjęcia z papieru metalizowanego, papierowe dekoracyjne girlandy na przyjęcia, 21 formy cukiernicze, przybory do wypieków, jednorazowe akcesoria kartonowe
do pieczenia, talerze, naczynia [artykuły gospodarstwa domowego],
półmiski do serwowania potraw, miseczki, kubki papierowe, filiżanki,
filiżanki i kubki, kubki, 28 czapeczki na imprezę jako podarki dla gości, małe petardy eksplodujące kolorowymi wstążeczkami papieru,
balony, gry towarzyskie, serpentyny, wstęgi [akcesoria dekoracyjne
na przyjęcia], strzelające zabawki z niespodzianką [atrakcje na przyjęcia], czapeczki papierowe [akcesoria na przyjęcia], śmieszne gadżety [atrapy], artykuły papierowe jako podarki dla gości na przyjęciach,
konfetti, maski kostiumowe, maski na Halloween, maski teatralne.
(111) 317831
(220) 2018 08 02
(210) 488953
(151) 2019 02 08
(441) 2018 09 17
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Zgnieciaki
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabawki pluszowe.
(111) 317832
(220) 2018 08 02
(151) 2019 02 08
(441) 2018 09 17
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) SMART !
(540)

(210) 488954

Kolor znaku: biały, fioletowy, pomarańczowy
(531) 01.15.15, 27.05.01, 27.05.17, 24.17.04, 29.01.13
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługiwania 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, udostępnianie przestrzeni reklamowej on-line w zakresie ogłoszeń drobnych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen,
usługi marketingowe, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw
handlowych polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej
w światowej sieci komputerowej, za pomocą której osoby trzecie
mogą oferować i zaopatrywać się w towary i usługi, umieszczać,
określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe,
zawierać umowy i dokonywać transakcji, usługi handlu online w odniesieniu do licytacji elektronicznych oraz oceny online z tym związane, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści
w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, usługi promocyjne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach internetowej platformy sprzedaży towarów, w tym zwłaszcza w zakresie: dostawy towarów, śledzenia przesyłek, płatności ratalnych, zniżek lub
podwyższenia jakości obsługi, usługi informacyjne dotyczące wyżej
wymienionych usług, 42 usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki produktów w ramach serwisu internetowego,
tworzenie i utrzymywanie, w imieniu osób trzecich, informatycznych
systemów marketingowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online.

1557
(210) 488955

Kolor znaku: niebieski, różowy, czerwony
(531) 01.15.24, 26.13.25, 02.09.01, 27.05.01, 27.05.03, 27.05.08, 29.01.13
(510), (511) 28 zabawki, gry i przedmioty do zabawy, zabawki pluszowe.
(111) 317834
(220) 2018 08 06
(151) 2019 01 24
(441) 2018 09 17
(732) BARANOWSKI KRZYSZTOF, Solec, PL.
(540) P POLONEZ
(540)

(210) 489069

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony
(531) 26.13.25, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.13
(510), (511) 39 wynajem i czarter jachtów.
(111) 317835
(220) 2018 08 06
(210) 489088
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 24
(732) POLSKI HOLDING NIERUCHOMOSCI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) VIS Á VIS WOLA
(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 24.17.25
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, pobieranie
czynszu, wynajem mieszkań, wynajem zakwaterowania (mieszkania), zarządzanie nieruchomością, majątek nieruchomy (zarządzanie), dzierżawa majątku nieruchomego, zarządzanie majątkiem
nieruchomym, wycena nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 37 budownictwo.
(111) 317836
(220) 2018 08 09
(210) 489206
(151) 2019 01 21
(441) 2018 09 17
(732) FILIP MERYNOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DRAKA BURAKA SOK WARZYWNO-OWOCOWY
(540)

Kolor znaku: jasnoróżowy, fioletowy, niebieski
(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 32 soki warzywne [napoje], napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, soki.
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(111) 317837
(220) 2018 08 09
(210) 489211
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) LISZEWSKI RADOSŁAW RADEK WEEKEND, Sejny, PL.
(540) APARTAMENT WEEKEND
(510), (511) 43 biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy
turystyczne, motele, pensjonaty, rezerwacja miejsc w pensjonatach, usługi hotelowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie obozów
wakacyjnych [zakwaterowanie], wynajem budynków przenośnych,
wynajmowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy.
(111) 317838
(220) 2018 08 09
(210) 489221
(151) 2019 02 01
(441) 2018 10 01
(732) FLEXHR DORADZTWO PERSONALNE AGENCJA
ZATRUDNIENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) HR Cafe
(540)

Kolor znaku: czerwony, fioletowy
(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi nawiązywania kontaktów zawodowych, usługi
nawiązywania kontaktów biznesowych, usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów zawodowych, usługi online z zakresu nawiązywania kontaktów biznesowych, 41 organizowanie i prowadzenie
spotkań branżowych, konferencje-organizowanie i prowadzenie,
organizowanie i prowadzenie konferencji związanych z biznesem,
edukacją, rekrutacją pracowników i zarządzaniem zasobami ludzkimi, organizowanie i prowadzenie wykładów, usługi w zakresie
wykładów związane z umiejętnościami zarządzania pracownikami,
kursy szkoleniowe, prowadzenie warsztatów, szkoleń, szkolenia edukacyjne, szkolenia biznesowe, usługi szkoleniowe lub edukacyjne
w dziedzinie life coachingu, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi
publikacji.
(111) 317839
(220) 2018 08 09
(210) 489236
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) BLENDER PRECISION
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
maseczki do twarzy i do ciała, maski kosmetyczne, serum do celów
kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne
i po opalaniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady i pudry, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych, 21 przybory
kosmetyczne i toaletowe, aplikatory do makijażu, gąbeczki i gąbki
do makijażu, pędzelki do makijażu, pędzle kosmetyczne, aplikatory
do kosmetyków, pędzle do golenia.
(111) 317840
(220) 2018 08 10
(210) 489275
(151) 2019 01 17
(441) 2018 10 01
(732) Q-TOUCH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wólka Kosowska, PL.
(540) Q-touch

Nr 5/2019

(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji, reprodukcji
dźwięku lub obrazu, maszyny i aparaty akustyczne: w tym radiomagnetofony, odtwarzacze kompaktowe stereofoniczne ze słuchawkami nagłownymi, odtwarzacze stereo, zestawy stereofoniczne
(odtwarzacz kompakt dysków i magnetofon), odbiorniki radiowe,
odtwarzacze audio, odtwarzacze cyfrowe audio, cyfrowe odtwarzacze muzyki, magnetofony, magnetofony kasetowe, magnetofony
z funkcją samoczynnej zmiany kierunku biegu taśmy, odtwarzacze
płyt kompaktowych, odtwarzacze laserowe płyt kompaktowych, odtwarzacze dysków optycznych, odtwarzacze płyt, odtwarzacze MP3,
przenośnie odtwarzacze muzyczne, odtwarzacze audio MPEG, odtwarzacze cyfrowych taśm audio, aplikacje ściągalne na urządzenia,
ładowarki, ładowarki sieciowe, ładowarki przenośne, ładowarki USB,
ładowarki bezprzewodowe, ładowarki do smartfonów, ładowarki
do baterii do tabletów, ładowarki do baterii do laptopów, ładowarki
do telefonów komórkowych do użytku w pojazdach, urządzenia instalacji elektrycznej, a zwłaszcza: złącza, kable elektryczne, przewody
elektryczne, kable do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i komunikacji, kable USB, kable telefoniczne,
telefoniczne kable połączeniowe, kable do przedłużaczy telefonicznych, kable do głośników, kable do komputerów, kable do transmisji danych, smartfony, urządzenia przenośne do komunikowania się,
urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do przesyłania
obrazów, urządzenia do odtwarzania obrazów, urządzenia do nagrywania obrazów, oprogramowanie do smartfonów, aplikacje do pobrania na smartfony, oprogramowanie użytkowe, wyświetlacze do telefonów komórkowych, aparaty fotograficzne, baterie do telefonów
komórkowych, słuchawki bezprzewodowe, obiektywy fotograficzne,
odbiorniki telewizyjne, głośniki do telefonów komórkowych, głośniki,
kolumny głośników, w tym bezprzewodowe, 35 usługi hurtowej i detalicznej sprzedaży następujących towarów: urządzeń do nagrywania,
transmisji, reprodukcji dźwięku lub obrazu, maszyn i aparatów akustycznych: w tym radiomagnetofonów, odtwarzaczy kompaktowych
stereofonicznych ze słuchawkami nagłownymi, odtwarzaczy stereo,
zestawów stereofonicznych (odtwarzaczy kompakt dysków i magnetofonów), odbiorników radiowych, odtwarzaczy audio, odtwarzaczy
cyfrowych audio, cyfrowych odtwarzaczy muzyki, magnetofonów,
magnetofonów kasetowych, magnetofonów z funkcją samoczynnej
zmiany kierunku biegu taśmy, odtwarzaczy płyt kompaktowych,
odtwarzaczy laserowych płyt kompaktowych, odtwarzaczy dysków optycznych, odtwarzaczy płyt, odtwarzaczy MP3, przenośnych
odtwarzaczy muzycznych, odtwarzaczy audio MPEG, odtwarzaczy
cyfrowych taśm audio, aplikacji ściągalnych na urządzenia, ładowarek, ładowarek sieciowych, ładowarek przenośnych, ładowarek USB,
ładowarek bezprzewodowych, ładowarek do smartfonów, ładowarek
do baterii do tabletów, ładowarek do baterii do laptopów, ładowarek
do telefonów komórkowych do użytku w pojazdach, urządzeń instalacji elektrycznej, a zwłaszcza: złączy, kabli elektrycznych, przewodów
elektrycznych, kabli do przewodzenia sygnału dla urządzeń informatycznych, audio-video i komunikacji, kabli USB, kabli telefonicznych,
telefonicznych kabli połączeniowych, kabli do przedłużaczy telefonicznych, kabli do głośników, kabli do komputerów, kabli do transmisji danych, smartfonów: urządzeń przenośnych do komunikowania
się, urządzeń do transmisji dźwięku, urządzeń do odtwarzania dźwięku, urządzeń do rejestrowania dźwięku, urządzeń do przesyłania obrazów, urządzeń do odtwarzania obrazów, urządzeń do nagrywania
obrazów, oprogramowania do smartfonów, aplikacji do pobrania
na smartfony, oprogramowania użytkowego, wyświetlaczy do telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, baterii do telefonów
komórkowych, słuchawek bezprzewodowych, obiektywów fotograficznych, odbiorników telewizyjnych, głośników do telefonów komórkowych, głośników, kolumn głośników, w tym bezprzewodowych.
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(510), (511) 1 alkaliczne związki żrące, apretura do klejów, barwniki
chemiczne do emalii i szkła, biologiczne preparaty do celów innych
niż medyczne lub weterynaryjne, chemikalia do zapobiegania pleśni
i rdzy, chemikalia organiczne do czyszczenia, czterochlorek acetylenu, dehydranty do celów przemysłowych, detergenty stosowane
w procesach produkcyjnych, dodatki chemiczne do płuczek wiertniczych, dodatki chemiczne do środków grzybobójczych, dodatki chemiczne do środków owadobójczych, domieszki przeciwmrozowe
do betonu, domieszki przyspieszające czas wiązania do betonu, domieszki uplastyczniające do betonu, domieszki uszczelniające do betonu, doniczki na torf dla ogrodnictwa, gaz do aerozoli, gaz ochronny stosowany przy spawaniu, gleba próchnicza, guma arabska
do celów przemysłowych, gumowe materiały do klejenia inne niż
do użytku biurowego lub domowego, iłowe płuczki wiertnicze, jodki
alkaliczne do celów przemysłowych, kity szklarskie, klej rybi inny niż
do papieru lub do użytku domowego lub do środków spożywczych,
klej skrobiowy do celów innych niż papiernicze i domowe, klejące
substancje do szczepienia drzew, kleje dekstrynowe, kleje do afiszy,
kleje do celów przemysłowych, kleje do obuwia, kleje do płytek ceramicznych, kleje do tapet, kleje do tapet ściennych, kleje glutenowe
nie do użytku biurowego lub domowego, kultury mikroorganizmów
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, kwasoodporne
mieszaniny chemiczne, lepy na ptaki, maści do szczepienia drzew,
materiały do ochrony przed ogniem, materiały ognioodporne, materiały przylepne do celów przemysłowych, materiały syntetyczne
do absorpcji oleju, mieszanka ceramiczna do spiekania ziarnista
i sypka, mieszanki do gaśnic, mieszanki do produkcji ceramiki technicznej, nawozy azotowe, nawozy dla rolnictwa, nawozy fosforanowe, nawozy solne, nawozy superfosfaty, nawozy użyźniające glebę,
nawóz cyjanamid wapniowy, nawóz ściółkowy, nawóz torfowy, nawóz wapno azotowe, nawóz z wodorostów, nawóz żużlowy, neutralizatory gazów toksycznych, ochronny gaz stosowany przy spawaniu,
olejowe spoiwa, kity, lepiki, papier lakmusowy, plastyfikatory do zapraw murarskich, plastyfikatory do zapraw tynkarskich, płyny do odsiarczania baterii elektrycznych, płyny wzmacniające działanie materiałów ściernych, podłoża dla upraw bezgruntowych stosowane
w rolnictwie, podłoże glinicowe i keramzytowe do uprawy hydroponicznej, pokrycia humusowe, preparaty antystatyczne inne niż
do użytku domowego, preparaty bakteryjne do celów innych niż
medyczne lub weterynaryjne, preparaty chemiczne do czyszczenia
grzejników, preparaty chemiczne do lutowania, preparaty chemiczne do spawania, preparaty chemiczne do usuwanie osadu węglowego z silników, preparaty chemiczne do uzdatniania wody, preparaty
chemiczne do wytwarzania barwników, preparaty chemiczne do wytwarzania farb, preparaty chemiczne do zapobiegania chorobom
winorośli, preparaty chemiczne zabezpieczające przed śniecią zbożową, preparaty chłodnicze, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty do klejenia, gruntowania, preparaty do konserwacji cegły z wyjątkiem farb i olejów,
preparaty do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do konserwacji ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, preparaty
do konserwacji gumy i/lub kauczuku, preparaty do konserwacji kwiatów, preparaty do konserwacji murów z wyjątkiem farb i olejów, preparaty do lutowania, preparaty do matowienia emalii lub szkła, preparaty do nawożenia gleby, preparaty do oczyszczania gazu,
preparaty do oklejania drzew stosowane w sadownictwie, preparaty
do usuwania osadu inne niż stosowane w gospodarstwie domowym,
preparaty do usuwania smarów stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do uzdatniania wody, preparaty do użyźniania gleby,
preparaty do zmiękczania wody, preparaty impregnujące spoiwa,
z wyjątkiem farb, preparaty konserwujące stosowane w murarstwie
z wyłączeniem farb i olejów, preparaty przeciw wilgoci stosowane
w murarstwie z wyjątkiem farb, preparaty przeciwwilgociowe stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, preparaty z mikroelementami
dla roślin, preparaty z mikroorganizmów inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty zapobiegające matowieniu soczewki, preparaty zapobiegające tworzeniu się powłoki osadowej,
produkty chemiczne do ożywiania kolorów do użytku przemysłowego, produkty żelujące i spulchniające alginiany do celów innych niż
spożywcze, przewiązki klejące stosowane w ogrodnictwie, rozpuszczalniki do lakierów, roztwory zakwaszone do ładowania baterii, saletra, składniki do gwintowania, skrobia do celów przemysłowych,
skrobiowe zaczyny, środki klejące inne niż do użytku biurowego i domowego, sole metali alkalicznych, spoiwa do betonu, spoiwa impregnujące chemikalia, z wyjątkiem farb, spoiwa, substancje klejące
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do naprawy stłuczonych przedmiotów, substancje do naprawy dętek, substancje do naprawy opon, substancje do usuwania tapet
ściennych, substancje klejące do naprawy stłuczonych przedmiotów,
substancje utwardzające do fluatowania, substancje zapobiegające
zamarzaniu, syntetyczne żywice w stanie surowym, szkliwo do ceramiki, środki chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów,
herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki
chemiczne dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw
pasożytom, środki chemiczne do czyszczenia kominów, środki chemiczne do impregnacji materiałów tekstylnych, środki chemiczne
do napowietrzania betonu, środki chemiczne do ożywiania kolorów
do celów przemysłowych, środki chemiczne przeciwdziałające matowieniu szyb, środki do konserwacji betonu z wyjątkiem farb i olejów,
środki do konserwacji cegieł z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji cementu z wyjątkiem farb i olejów, środki do konserwacji
ceramiki z wyjątkiem farb i olejów, środki do matowienia, środki
do matowienia szkła, środki do ochrony nasion, środki do usuwania
nafty, środki gaśnicze, środki impregnujące beton, środki utwardzające i klejące beton, środki zabezpieczające przed wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, topniki do lutowania, topniki
do spawania, węgiel aktywny, woda destylowana, wosk do szczepienia drzew, woski do czyszczenia, zakwaszone roztwory do ładowania
akumulatorów, zakwaszone roztwory do ładowania baterii, ziemia
do upraw, ziemia okrzemkowa, żywice akrylowe w stanie surowym,
2 arkusze folii srebra, asafetyda, gumożywice, balsam kanadyjski,
barwnik sadza, barwnik sadza piecowa, barwnik tlenek kobaltu,
barwniki alizaryny, barwniki anilinowe, barwniki do drewna, bejce
do drewna, biele, barwniki lub farby, błyszczące srebro, farba stosowana w ceramice, czernidła, barwniki lub farby, czerwień ołowiana,
drewno barwiące, ekstrakt z drewna farbiarskiego, emalie do malowania, emalie, lakiery, emulsje podkładowe, emulsje srebrne, pigmenty, farba lśniąca platyna stosowana w ceramice, farbki, barwniki
lub farby, farby, farby akrylowe, farby aluminiowe, farby bakteriobójcze, farby gruntowe do drewna, farby lateksowe, farby ognioodporne, farby podkładowe, farby podkładowe-gruntujące, farby przeciw
zanieczyszczeniom, farby stosowane w ceramice, farby wodne klejowe lub kazeinowe, farby zawierające azbest, folie ciekłe hydroizolacyjne, folie metaliczne dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów,
glejta ołowiowa, grunty akrylowe, gumiguta stosowana w malarstwie, kalafonia, karbonyl do konserwacji drewna, kit rzeźbiarski, kit
stolarski, koloranty, kreozot do ochrony drewna, lakier asfaltowy, lakier bitumiczny, lakier kopalowy, lakiery, lakiery do powlekania brązem, metale w proszku dla malarzy dekoratorów, drukarzy i artystów,
mleko wapienne, oleje do konserwacji drewna, oleje przeciwrdzewne, ołowiana czerwień, minia, ołowiana pomarańcz, glejta, pigment
bezwodnik tytanu, pigment biel cynkowa, pigment sadza, pigmenty,
pigmenty srebra jako emulsje do wyrobów ceramicznych, platyna
lśniąca jako farba stosowana w ceramice, platyna lśniąca, farba stosowana w ceramice, podkłady do malowania i lakierowania drewna,
powłoki do krycia smołą, farby, powłoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, powłoki, farby, powłoki, farby do krycia dachów, preparaty do konserwacji drewna, preparaty zabezpieczające
do metali, preparaty zabezpieczające przed rdzą, preparaty zapobiegające matowieniu metali, proszek brązowy do malowania, proszek
glinu do malowania, proszek glinu do malowania dla malarzy, artystów i dekoratorów, proszki do srebrzenia, rozcieńczalnik do farb terpentyna, rozcieńczalniki do farb, rozcieńczalniki do lakierów, roztwór
wapna gaszonego w wodzie, roztwór wodny wapna gaszonego,
smary przeciwrdzewne, spoiwa do farb, srebrna pasta, sykatywy,
środki wysuszające do farb, powłoki, środki antykorozyjne, taśmy antykorozyjne, tusz do grawerowania, utrwalacze do farb akwarelowych, utrwalacze, lakiery, zagęszczacze do barwników, zagęszczacze
do farb, złoto lśniące farba stosowana w ceramice, 17 masy do spoinowania, wypełniania i uszczelniania, masy uszczelniające, masy
uszczelniające akrylowe, masy wypełniająco – naprawcze, 19 alabaster, arkusze i pasy z tworzyw sztucznych do znakowania dróg, asfalt,
balustrady, baraki, belki niemetalowe, belki policzkowe i/lub wangi-niemetalowe części schodów, belki stropowe niemetalowe, beton,
betonowe elementy budowlane, bitumiczne powłoki dachowe, bitumiczne wyroby dla budownictwa, bitumy, boazeria niemetalowa,
boazerie, bramy niemetalowe, bruki odblaskowe, brykiety z wytłoków z trzciny cukrowej-materiał budowlany, budowlane materiały
niemetalowe, budynki niemetalowe przenośne, cegły, cement, cement azbestowy, cement do budowy paleniska, cement do budowy
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pieca hutniczego, cement magnezjowy, dachówka łupkowa, dachówki holenderskie-esówki, holenderki, dachówki niemetalowe,
deflektory kominkowe niemetalowe, deski podłogowe, deski, drewno budowlane, drewniane forniry, drewniane półfabrykaty tarte,
drewno budowlane, drewno częściowo obrobione, drewno do wytwarzania przedmiotów użytku domowego, drewno na bednarską
klepkę, drewno na fornir, drewno na profile, drewno obrobione,
drewno użytkowe, drzwi harmonijkowe niemetalowe, drzwi niemetalowe, dźwigary niemetalowe, elementy konstrukcyjne akwariów,
elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, figurki, posążki
z kamienia, betonu lub marmuru, filc dla budownictwa, forniry, futryny drzwiowe niemetalowe, ganki niemetalowe-przybudówki, geotekstylia, gips, glina, glina ceglarska, glina garncarska-surowiec, glina
ogniotrwała, gładzie szpachlowe, granit, granulat szklany do znakowania dróg, grzędy, gzymsy niemetalowe, kamienie żaroodporne,
kamień, kamień budowlany, kamień żużlowy, kanały, dukty niemetalowe dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, karton budowlany, karton z miazgi drzewnej, kesony dla budownictwa podwodnego, kolejowe podkłady niemetalowe, kominowe trzony niemetalowe,
kominy niemetalowe, konstrukcje altan, konstrukcje budowlane niemetalowe, konstrukcje niemetalowe basenów kąpielowych, konstrukcje niemetalowe na lodowiskach, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budownictwa, korek sprasowany, kostka brukowa
drewniana, kratownice niemetalowe, kraty niemetalowe, kreda-surowiec, krokwie dachowe, kruszywo klinkierowe, kruszywo szamotowe
żaroodporne, kryształ górski, krzemionka ksylolit, kształtki rurowe
rozgałęzieniowe niemetalowe, kształtowniki niemetalowe, kurniki
niemetalowe, kwarc, legary kolejowe niemetalowe, listwy niemetalowe, łupek twardy, łupki dachowe, malarskie komory natryskowe
niemetalowe, margiel wapienny, marmur, masy szpachlowe, masy
wyrównujące, maszty niemetalowe dla linii elektroenergetycznych,
maszty, słupy niemetalowe, materiały budowlane niemetalowe, materiały do budowy i pokryć dróg, materiały do pokryć nawierzchni
dróg, materiały ścienne z betonu i ceramiczne, gazobetonowe, materiały wiążące do naprawy dróg, materiały wiążące do produkcji brykietów, materiały wiążące do produkcji kamieniarskiej, mieszanki
piasku i cementu, przewodzące zaprawy klejowe, moskitiery niemetalowe, mozaiki dla budownictwa, nadproża niemetalowe, nagrobki,
nasady kominkowe niemetalowe, nawierzchnie drogowe odblaskowe,
nawierzchnie tłuczniowe, niemetalowe bloki drogowe, niemetalowe
elementy konstrukcyjne dla budownictwa, niemetalowe konstrukcje
pokryć dachowych, oblicówki niemetalowe dla budownictwa, obudowy kominkowe niemetalowe, obudowy niemetalowe grobów lub grobowców, ogniotrwałe materiały budowlane, niemetalowe, ogniotrwałe powłoki cementowe, ogrodzenia niemetalowe do nagrobków lub
grobów, ogrodzenia żeberkowane niemetalowe, okienne szkło, z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe, okładziny
drewniane, okładziny niemetalowe dla budownictwa, okna niemetalowe, okna skrzynkowe niemetalowe, okrycia niemetalowe dla budownictwa, oliwin dla budownictwa, ościeżnice drzwiowe niemetalowe, pachołki do cumowania niemetalowe, palisady niemetalowe,
papa, parkiety, piasek do akwariów, piasek litograficzny, srebrny, piasek, z wyjątkiem piasku formierskiego, piaskowiec dla budownictwa,
platformy podwodne niemetalowe, płoty, parkany niemetalowe,
płytki niemetalowe dla budownictwa, płytki parkietowe niemetalowe, płytki podłogowe niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla
budownictwa, płyty budowlane niemetalowe, płyty cementowe,
płyty drogowe niemetalowe, płyty drogowe odblaskowe, płyty
drzwiowe niemetalowe, płyty nagrobne niemetalowe, płyty niemetalowe, podkłady gruntujące-wzmacniające, podkłady niemetalowe,
podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe, pokrycia dachowe niemetalowe zawierające ogniwa fotoelektryczne, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, pokrycia niemetalowe ścienne, pokrywy do włazów niemetalowe, pomosty
pływające do cumowania niemetalowe, pomosty prefabrykowane
niemetalowe, powłoki-materiały budowlane, powłoki cementowe
ognioodporne, profile niemetalowe dla budownictwa, profile niemetalowe do gzymsów, proszek łupkowy, przedłużacze kominowe
niemetalowe, przewody ciśnieniowe niemetalowe, ramy niemetalowe dla cieplarni, ramy niemetalowe dla szklarni, ramy okienne niemetalowe, rury drenażowe niemetalowe, rury kamionkowe, rury spustowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe, rusztowania
niemetalowe, rynny niemetalowe, schodnie niemetalowe, schody
niemetalowe, silosy niemetalowe, skały wapienne, sklejka, sklepienia
grobów niemetalowe, skrzynki na listy murowane, słupy cementowe,
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slupy niemetalowe, słupy niemetalowe dla linii elektroenergetycznych, słupy ogłoszeniowe niemetalowe, słupy telegraficzne niemetalowe, smoła, smoła powęglowa, spustowe rury niemetalowe, stele
nagrobkowe niemetalowe, stopnie schodów niemetalowe, sufity
niemetalowe, szalówki-ciesielstwo, szalunki niemetalowe do betonu, szklarnie przenośne niemetalowe, szkło alabastrowe, szkło bezodpryskowe, szkło budowlane, szkło izolacyjne wykorzystywane
w budownictwie, szkło okienne dla budownictwa, szkło walcowane,
okienne dla budownictwa, szkło witrażowe, sztuczny kamień, sztywne rury niemetalowe stosowane w budownictwie, szyny winylowe-materiały budowlane, ścianki działowe niemetalowe, ścianki palowe
niemetalowe, ścianki szczelne niemetalowe, ścienne okładziny niemetalowe dla budownictwa, tablice pamiątkowe niemetalowe, tablice sygnalizacyjne nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, tabliczki nagrobkowe niemetalowe, tarcica, taśmy smołowane dla
budownictwa, tektura budowlana, tektura budowlana asfaltowana,
terakota, tłuczeń, trzcina-materiał budowlany, tuf wapienny, tynk,
tynk mozaikowy, urządzenia niemetalowe do parkowania rowerów,
wapień, wapno, wolnostojące niemetalowe konstrukcje chroniące
przed słońcem, wykładziny niemetalowe dla budownictwa, wykończeniowe elementy dachów, niemetalowe, wyroby kamieniarskie,
wytwory wykonane z kamienia, betonu lub marmuru, zaczyn cementowy, zaprawa azbestowa, zaprawy budowlane, zaprawy do klejenia, szpachlowania gazobetonu, zaprawy klejące, zawory przewodów drenażowych, niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zawory
wodociągowe niemetalowe i nie z tworzyw sztucznych, zbiorniki
murowane, zbrojenia niemetalowe dla budownictwa, znaki drogowe
nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, znaki niemetalowe, nieświecące, znaki nieświecące, niemechaniczne, niemetalowe, żaluzje
niemetalowe, żaluzje zewnętrzne niemetalowe i nietekstylne, żużel-materiał budowlany, żwir, żwir do akwariów, żwir gruboziarnisty.
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(732) WĘGRZYN ANDRZEJ, Kraków, PL.
(540) GŁADŹ SZPACHLOWA MASTER MAS
(540)

(210) 488277

Kolor znaku: czarny, brązowy, żółty, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.19
(510), (511) 1 kity szklarskie, plastyfikatory do zapraw tynkarskich,
preparaty do klejenia, gruntowania, środki zabezpieczające przed
wilgocią stosowane w murarstwie z wyjątkiem farb, kit rzeźbiarski,
kit stolarski, zaczyn cementowy, 2 emalie, lakiery, emulsje podkładowe, farby, farby akrylowe, farby lateksowe, farby podkładowe, farby
podkładowe-gruntujące, grunty akrylowe, 17 masy do spoinowania,
wypełniania i uszczelniania, masy uszczelniające, masy uszczelniające akrylowe, masy wypełniająco-naprawcze, 19 gips [materiał
budowlany], gładzie szpachlowe, masy szpachlowe, pokrycia niemetalowe dla budownictwa, pokrycia niemetalowe ścienne, tynk, tynk
mozaikowy, zaprawy budowlane.
(111) 317843
(220) 2018 07 18
(151) 2019 01 23
(441) 2018 08 20
(732) MIŁEK MARTYNA M-POLE, Rzeszów, PL.
(540) AERIAL HOOP
(540)

(531) 24.05.25, 26.01.01, 27.05.01

(210) 488372
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(510), (511) 28 artykuły gimnastyczne, 41 prowadzenie zajęć fitness,
organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), wypożyczanie
sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów, udostępnianie obiektów
i sprzętu sportowego.

(111) 317844
(220) 2018 07 31
(210) 488865
(151) 2019 02 07
(441) 2018 09 17
(732) PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków, PL.
(540) BITUFLEX
(510), (511) 6 szalunki do betonu metalowe, akcesoria stalowe
do żelbetu, 17 taśmy uszczelniające i izolacyjne dla budownictwa,
19 taśmy uszczelniające metalowe z warstwą bitumiczną do uszczelniania konstrukcji betonowych i żelbetowych, membrany i masy
uszczelniające do użytku w budownictwie.
(111) 317845
(220) 2018 08 01
(210) 488943
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 24
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) LIFT 4 SKIN BY OCEANIC INSTANT REDUCER
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
maseczki do twarzy i do ciała, maski kosmetyczne, serum do celów
kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne
i po opalaniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady i pudry, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych.
(111) 317846
(220) 2018 08 01
(210) 488945
(151) 2019 02 07
(441) 2018 09 17
(732) PROSPER CAPITAL ADVISORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) PROSPER CAPITAL ADVISORS
(540)

Kolor znaku: ciemnoczerwony, szary
(531) 03.07.04, 03.07.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, skomputeryzowane usługi finansowe, osobiste usługi finansowe, finansowe usługi konsultingowe,
detaliczne usługi finansowe, usługi informacji finansowej, usługi
pośrednictwa finansowego, usługi konsultingu finansowego, usługi
finansowe dla spółek, usługi finansowe dotyczące nieruchomości,
usługi finansowe dotyczące inwestycji, doradztwo finansowe i usługi
konsultingu finansowego, skomputeryzowane usługi doradztwa finansowego, doradcze usługi zarządzania finansowego, usługi finansowe w zakresie obligacji, usługi finansowe w zakresie akcji, finansowe usługi związane z oszczędnościami, usługi finansowe związane
z oszczędzaniem, finansowe i inwestycyjne usługi konsultacyjne,
usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości, usługi finansowe w zakresie nieruchomości, usługi finansowe związane z emeryturami, usługi finansowe świadczone przez internet, usługi w zakresie
planowania finansowego, usługi informacji i doradztwa finansowego, usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi finansowe], usługi finansowe w zakresie zakupu nieruchomości, finansowe usługi doradcze i dotyczące zarządzania, usługi finansowe
w zakresie obrotu akcjami, usługi finansowe z zakresu zarządzania
majątkiem, usługi finansowe związane z walutami cyfrowymi, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące działalności finansowej, usługi informacyjne dotyczące wycen działalności finansowej,
skomputeryzowane usługi w zakresie informacji finansowej, usługi
doradztwa inwestycyjnego i planowania finansowego, usługi do-
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radztwa finansowego na rzecz przedsiębiorstw, usługi pośrednictwa
finansowego w zakresie nieruchomości, usługi doradcze w zakresie
planowania finansowego, usługi finansowe dotyczące własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe świadczone za pomocą
środków elektronicznych, usługi informacji finansowej dotyczące
rynków papierów wartościowych, usługi doradztwa finansowego
na rzecz osób fizycznych, usługi agencji maklerskiej, doradztwo finansowe w zakresie zarządzania aktywami.

(111) 317847
(220) 2018 08 02
(210) 488948
(151) 2019 02 07
(441) 2018 09 17
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) Neo-lina
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki wykonane ze sznurka.
(111) 317848
(220) 2018 08 02
(151) 2019 02 08
(441) 2018 09 17
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) NEO-LINA Granie w zaplątanie
(540)

(210) 488949

Kolor znaku: biały, szary, czerwony, różowy, fioletowy, niebieski,
zielony, żółty, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 27.05.03, 27.05.04, 26.13.25, 29.01.15
(510), (511) 28 gry, zabawki i akcesoria do zabawy, zabawki wykonane ze sznurka.
(111) 317849
(220) 2018 08 10
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) WE CAN DO HR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, PL.
(540) we can do it
(540)

(210) 489277

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, czarny
(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13, 02.07.23
(510), (511) 35 pośrednictwo pracy.
(111) 317850
(220) 2018 08 14
(210) 489377
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) POLSKA SIEĆ WINDYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) Polska Sieć Windykacji
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, ciemnoszary
(531) 27.05.05, 27.05.17, 29.01.12, 26.11.02, 26.11.06, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące rachunkowości, outsourcing [doradztwo
biznesowe], tworzenie list potencjalnych klientów, zarządzanie
sprzedażą i bazą klientów, usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, zarządzanie bazami danych, zestawienia
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statystyczne, analizy i raporty statystyczne, 36 usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, usługi agencji ściągania
wierzytelności, usługi w zakresie obciążania [debetowania] rachunków, informacje finansowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe,
działalność finansowa, windykacja, windykacja należności i odzysk
długu, usługi doradztwa w zakresie zadłużenia, usługi związane
z niewypłacalnością, usługi doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością, udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, zarządzanie
majątkiem, usługi ubezpieczeniowe, usługi negocjacji w zakresie
rozliczenia zobowiązań, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, usługi informacji prawnej, usługi wsparcia prawnego, usługi komornicze
(usługi prawne), usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania
sporów [usługi prawne], usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.

(111) 317851
(220) 2018 08 14
(210) 489378
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) POLSKA SIEĆ WINDYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) PSW
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, ciemnoszary
(531) 01.17.11, 26.11.01, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 rachunkowość, księgowość i audyt, usługi doradcze
i informacyjne dotyczące rachunkowości, outsourcing [doradztwo
biznesowe], tworzenie list potencjalnych klientów, zarządzanie
sprzedażą i bazą klientów, usługi outsourcingu w zakresie zarządzania relacjami z klientami, zarządzanie bazami danych, zestawienia
statystyczne, analizy i raporty statystyczne, 36 usługi w zakresie windykacji długu i faktoringu wierzytelności, usługi agencji ściągania
wierzytelności, usługi w zakresie obciążania [debetowania] rachunków, informacje finansowe, doradztwo finansowe, usługi finansowe,
działalność finansowa, windykacja, windykacja należności i odzysk
długu, usługi doradztwa w zakresie zadłużenia, usługi związane
z niewypłacalnością, usługi doradztwa finansowego związane z niewypłacalnością, udzielanie gwarancji i zabezpieczeń, zarządzanie
majątkiem, usługi ubezpieczeniowe, usługi negocjacji w zakresie
rozliczenia zobowiązań, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, usługi informacji prawnej, usługi wsparcia prawnego, usługi komornicze
(usługi prawne), usługi w zakresie alternatywnego rozstrzygania
sporów [usługi prawne], usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.
(111) 317852
(220) 2018 08 17
(210) 489456
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 24
(732) ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) milelu
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 głośniki bezprzewodowe, ładowarki do smartfonów,
11 lampy LED.
(111) 317853
(220) 2018 08 20
(210) 489499
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) TRZASKA SEBASTIAN ANACCO ADVISORS AND TRAINERS,
Kraków, PL.
(540) PROFESSIONAL ADVISORS AND DIVING COACHES DIVING
INSTRUCTORS.PL
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(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski, szary, biały
(531) 03.09.04, 19.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 fotoreportaże, nauczanie indywidualne, organizowanie
i prowadzenie warsztatów (szkolenie), usługi edukacyjne świadczone
przez szkoły, publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism,
usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie), publikowanie tekstów, innych
niż teksty reklamowe, wypożyczanie sprzętu do nurkowania.
(111) 317854
(220) 2018 08 20
(210) 489506
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) TRZASKA SEBASTIAN ANACCO ADVISORS AND TRAINERS,
Kraków, PL.
(540) anacco
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 doradztwo zawodowe, nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organizowanie
i prowadzenie konferencji, publikowanie on-line elektronicznych
książek i czasopism, organizowanie i prowadzenie seminariów, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, usługi w zakresie
oświaty [nauczanie].
(111) 317855
(220) 2018 08 20
(151) 2019 02 01
(441) 2018 10 15
(732) POLFLUID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zielątkowo, PL.
(540) POLFLUID
(540)

(210) 489527

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 24.07.01, 24.07.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac
badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa,
chłodziwa, chłodziwa do silników, modyfikatory chemiczne do oleju,
preparaty do oczyszczania oleju, środki do usuwania oleju, formierskie preparaty stosowane w odlewnictwie, preparaty ułatwiające
wyjmowanie z formy, 4 oleje i tłuszcze przemysłowe, silnikowe, smary,
mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące oraz materiały
oświetleniowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, promocja i sprzedaż towarów, także za pośrednictwem Internetu oraz usługi prowadzenia sklepu i/lub hurtowni w zakresie towarów takich jak:
produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych,
fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, chłodziwa,
chłodziwa do silników, modyfikatory chemiczne do oleju, preparaty
do oczyszczania oleju, środki do usuwania oleju, formierskie preparaty
stosowane w odlewnictwie, preparaty ułatwiające wyjmowanie z formy, oleje i tłuszcze przemysłowe, silnikowe, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące oraz materiały oświetleniowe. .
(111) 317856
(151) 2019 01 30

(220) 2018 08 23
(441) 2018 10 01

(210) 489633
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(732) FUNDACJA DLA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ, Kraków, PL.
(540) GREEN OFFICE CERTYFIKOWANE BIURO EKOLOGICZNE
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 05.03.13, 26.03.10, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 35 raporty i badania rynkowe, analizy i raporty statystyczne, promocja projektów poprzez udostępnianie portfolio online
za pośrednictwem Internetu w zakresie ekologii, ochrony środowiska
oraz zdrowego trybu życia, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych dotyczących ekologii, ochrony
środowiska oraz zdrowego trybu życia a szczególnie dystrybucja
książek, czasopism, opracowań, prezentacji plików multimedialnych
w Internecie, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz sprzedaży
internetowej związanej ze sprzedażą ekologicznego i biodegradowalnego wyposażenia biurowego w szczególności mebli biurowych,
papieru, tonerów, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz sprzedaży internetowej związanej ze sprzedażą ekologicznych środków
utrzymania czystości, w tym płynów i koncentratów w szczególności do czyszczenia, zabezpieczenia i polerowania podłóg, dywanów,
wykładzin, mebli, powierzchni szklanych i naczyń, 41 edukacja ekologiczna, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska, zdrowego żywienia, organizowanie warsztatów i szkoleń edukacyjnych w zakresie ekologii, ochrony
środowiska oraz zdrowego trybu życia, edukacja w zakresie ochrony
wody, zarządzanie projektami dotyczącymi ochrony środowiska,
ekologii oraz zdrowego trybu życia, fundowanie nagród i stypendiów w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz zdrowego trybu
życia, 42 badania w dziedzinie ekologii, przyznawanie certyfikatów
ekologicznych, organizacja konferencji, seminariów, sympozjów,
spotkań, wykładów, szkoleń, targów, wystaw, warsztatów, pokazów,
eventów oraz innego rodzaju wydarzeń lub inicjatyw związanych
z ekologią, ochroną środowiska oraz zdrowym trybem życia, opracowywanie raportów, przeprowadzanie audytów, badań i analiz technicznych oraz prognoz związanych ze środowiskiem naturalnym,
ekologia i zdrowym trybem życia.
(111) 317857
(220) 2018 08 21
(210) 489638
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 01
(732) J. CHODACKI, A. MISZTAL MEDICA SPÓŁKA JAWNA, Lubin, PL.
(540) CAPSIPLAST
(510), (511) 3 balsamy do celów kosmetycznych, kremy, kosmetyki
do pielęgnacji skóry, żele, 5 preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, żele lecznicze, 35 handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama on-line za pośrednictwem sieci komputerowej, sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za pomocą sieci komputerowej następujących towarów:
preparaty nutraceutyczne do celów terapeutycznych lub medycznych, środki farmaceutyczne, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kremy,
żele, balsamy.
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(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne preparaty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecznicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby (pokarm
dla zwierząt), pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt.

(111) 317859
(220) 2018 08 28
(210) 489832
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) FLOREK RAFAŁ, Kraków, PL.
(540) NOVUM
(510), (511) 36 administrowanie domami czynszowymi, agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania wierzytelności,
analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo w zakresie długów, faktoring, finansowe izby rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne wzajemne, gwarantowanie ubezpieczeń na życie, inwestycje finansowe,
inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo, notowania
giełdowe, organizowanie finansowania projektów budowlanych,
organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, sponsorowanie finansowe, transakcje
finansowe, usługi banków oszczędnościowych, usługi depozytów
sejfowych, usługi finansowania, usługi likwidacji przedsiębiorstw,
finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świadczeń
emerytalnych, weryfikacja czeków, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości], wycena nieruchomości, wynajem
biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami, 43 bary szybkiej obsługi [snack-bary], biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty], domy opieki dla osób w podeszłym wieku, domy
turystyczne, hotele dla zwierząt, motele, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, pensjonaty, restauracje samoobsługowe, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, stołówki, usługi barowe, usługi hotelowe,
usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie
przyjazdami i wyjazdami], usługi restauracyjne, usługi rezerwacji
pokojów, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie],
wynajem budynków przenośnych, wynajmowanie sal na zebrania,
wynajmowanie zakwaterowania na pobyt czasowy, zapewnianie
obiektów i wyposażenia kempingowego.
(111) 317860
(220) 2018 08 28
(210) 489834
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) POLSKIE BORÓWKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, PL.
(540) polskie borówki ...wzrastajmy razem
(540)

(111) 317858
(220) 2018 08 27
(210) 489701
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) SANO-NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) Protamino Fino
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony
(531) 05.07.09, 05.03.11, 05.03.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 31 sadzonki, sadzonki roślin, surowe czarne borówki,
nieprzetworzone czarne borówki, świeże czarne borówki, jagody,
świeże owoce, torf mielony, mech torfowiec, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna sadzonek, sadzonek borówki, świeżych borówek, świeżych jagód, owoców, torfu, nawozów.

(531) 27.05.01, 27.05.07, 27.05.17

(111) 317861
(220) 2018 05 11
(210) 485886
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 10
(732) PRZYBYŁO ANDRZEJ BROWAR AMBER, Bielkówko, PL.
(540) BROWAR AMBER SPECJALNOŚĆ POMORZA
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnoszary, jasnoszary
(531) 19.07.25, 05.03.13, 05.03.15, 05.03.20, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 32 piwo.
(111) 317862
(220) 2018 05 23
(210) 486230
(151) 2019 01 15
(441) 2018 08 27
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) MISTRZOWSKA ROZGRZEWKA Z SOKOŁOWEM
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby na bazie mięsa, gotowe dania
na bazie mięs, gotowe dania na bazie warzyw.
(111) 317863
(220) 2018 05 24
(210) 486339
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 10
(732) UZDROWISKO IWONICZ SPÓŁKA AKCYJNA, Iwonicz-Zdrój, PL.
(540) UZDROWISKO IWONICZ Uzdrowiska Polskie
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, zielony
(531) 01.15.15, 01.17.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, perfumy,
kosmetyki, kosmetyki do opalania, olejki perfumeryjne, olejki eteryczne, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, sole do kąpieli
inne niż lecznicze, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, dezodoranty do użytku osobistego, kremy kosmetyczne, kremy do pillingu, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty
do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, pasty, proszki i płyny
do zębów, toniki, żele, odżywki, maski do zabiegów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze
do paznokci, 5 preparaty mineralne, preparaty odżywcze z mikroelementami dla ludzi, drażetki odświeżające oddech, cukierki antyseptyczne, cukierki z mikroelementami do celów leczniczych, żywność
do celów medycznych, guma do żucia z mikroelementami do celów
leczniczych, cukierki medyczne do odchudzania, dodatki odżywcze
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, cukierki
zawierające preparaty witaminowe, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, preparaty podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, soki
i napoje dietetyczne do celów leczniczych, soki i napoje odżywcze
do celów leczniczych, soki i napoje regeneracyjne do celów leczniczych, soki i napoje lecznicze, soki i napoje podnoszące odporność
organizmu do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy, odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności, suplementy diety, 32 wody mineralne, wody gazowane, soki i napoje
bezalkoholowe, napoje energetyczne, bezalkoholowe wyciągi,
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koncentraty i ekstrakty owocowe, soki i napoje izotoniczne, soki
owocowe, syropy, preparaty do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, nektary owocowe, sorbety napoje, syropy do napojów, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej handlowej i usługowej, usługi dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą handlową i usługową, usługi doradztwa
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą
handlową i usługową, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej handlowej i usługowej, sprzedaż
hurtowa i detaliczna kosmetyków i przyborów higienicznych, wyrobów jubilerskich, odzieży, żywności, suplementów diety, preparatów
farmaceutycznych, leków, odzieży, wód mineralnych, soków i napojów, rękodzieła artystycznego, mianowicie rzeźb, obrazów, makatek,
serwet, biżuterii artystycznej, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem internetu kosmetyków i przyborów higienicznych,
wyrobów jubilerskich, odzieży, żywności, suplementów diety, preparatów farmaceutycznych, leków, rękodzieła artystycznego, mianowicie rzeźb, obrazów, makatek, serwet, biżuterii artystycznej, usługi
informacji handlowej dotyczącej kosmetyków i przyborów higienicznych, wyrobów jubilerskich, odzieży, żywności, suplementów diety,
preparatów farmaceutycznych, leków, rękodzieła artystycznego,
mianowicie rzeźb, obrazów, makatek, serwet, biżuterii artystycznej,
promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach handlowych oraz reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji,
pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie
oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych,
sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej,
audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja rachunków, 43 usługi dotyczące prowadzenia hoteli, moteli, pensjonatów, domów wczasowych, domów
wypoczynkowych, domów turystycznych, wynajmowanie mieszkań
na pobyt czasowy, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacja pokoi
w hotelach przez biura podróży, wynajmowanie sal na konferencje
i posiedzenia, 44 usługi sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie
diagnostyki, leczenia, profilaktyki we wszystkich specjalnościach
medycznych, usługi związane z wykonywaniem zabiegów regeneracyjno-rehabilitacyjnych, usługi w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze para-medyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi salonów piękności, solarium, sauna
fińska, łaźnia parowa, usługi salonów fryzjersko kosmetycznych.

(111) 317864
(220) 2018 05 30
(210) 486582
(151) 2019 01 16
(441) 2018 08 13
(732) WASZCZAK-JEKA MARZENA MEDYCYNA KLINICZNA,
Warszawa, PL.
(540) Medycyna Kliniczna
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 01.13.15, 01.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie zjazdów, kongresów,
sympozjów oraz warsztatów, pisanie i publikowanie tekstów z dziedziny medycyny, w tym badań klinicznych i medycznych, 42 organizowanie i prowadzenie badań klinicznych i medycznych.
(111) 317865
(220) 2018 06 04
(210) 486631
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) CERT Energa
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, prezentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/
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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 komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie,
przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach, wystawach, prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe,
kojarzenie interesów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie
z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy
i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo
oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling (wsparcie
w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu projektów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębiorstwie), w tym
controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling marketingowy, usługi menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność
rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja,
sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie 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, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 42 prace badawczo-rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych, projektowanie obiektów budowlanych,
projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego,
projektowanie, aktualizacja, konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron,
portali i wortali internetowych, tworzenie i utrzymywanie systemów
obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz
danych dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, konwersja
danych i/lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie
danych, doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, badania w dziedzinie energii elektrycznej, projektowanie
samochodów.

(111) 317866
(220) 2018 06 04
(210) 486632
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 24
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Seniorzy z energią
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych,
prezentacji, 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 komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach,
wystawach, prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa
w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych,
doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling
(wsparcie w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu projektów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębiorstwie),
w tym controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling
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marketingowy, usługi menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy,
działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie danych oraz
innych materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych
zbiorów informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie 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,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

(111) 317867
(220) 2018 06 04
(210) 486639
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Centrum Badawczo Rozwojowe im. M. Faradaya Grupa
Energa
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, prezentacji, 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 komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie,
przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach, wystawach, prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe,
kojarzenie interesów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie
z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy
i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo
oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling (wsparcie
w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu projektów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębiorstwie), w tym
controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling marketingowy, usługi menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność
rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja,
sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie 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, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 42 prace badawczo-rozwojowe, badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie
projektów technicznych, projektowanie obiektów budowlanych,
projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego,
projektowanie, aktualizacja, konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron,
portali i wortali internetowych, tworzenie i utrzymywanie systemów
obsługi klienta dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz
danych dostępnych przez Internet i sieci komputerowe, konwersja
danych i/lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie
danych, doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, badania w dziedzinie energii elektrycznej, projektowanie
samochodów.
(111) 317868
(220) 2018 06 04
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Drużyna Energii

(210) 486641
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(540)

Kolor znaku: biały, fioletowy, pomarańczowy, jasnofioletowy
(531) 02.07.13, 24.15.01, 24.15.13, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych,
prezentacji, 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 komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach,
wystawach, prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa
w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych,
doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling
(wsparcie w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu projektów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębiorstwie),
w tym controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling
marketingowy, usługi menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy,
działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie danych oraz
innych materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych
zbiorów informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie 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,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
(111) 317869
(220) 2018 06 04
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) CERT Energa
(540)
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doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów,
usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie public relations, badanie rynku i opinii
publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością
gospodarczą, controlling (wsparcie w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu projektów, w szczególności ekonomicznych
w przedsiębiorstwie), w tym controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling marketingowy, usługi menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo
pracy, działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja,
systematyzacja, sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie danych oraz
innych materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych
zbiorów informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie 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, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 42 prace badawczo-rozwojowe,
badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron, portali i wortali
internetowych tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet i sieci komputerowe administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz danych dostępnych
przez Internet sieci komputerowe, konwersja danych i/lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, badania w dziedzinie
energii elektrycznej, projektowanie samochodów.

(111) 317870
(220) 2018 06 04
(210) 486644
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) CBRF Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya GRUPA
Energa
(540)

(210) 486642

Kolor znaku: biały, fioletowy, jasnofioletowy, pomarańczowy
(531) 01.15.23, 24.01.03, 24.01.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie
oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, prezentacji,
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 komputerowych
oraz innych środków komunikacji, organizowanie, przygotowywanie
i obsługa udziału osób trzecich na targach, wystawach, prezentacjach
towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów,

Kolor znaku: fioletowy
(531) 24.15.01, 24.15.13, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie
oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, prezentacji,
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 komputerowych
oraz Innych środków komunikacji, organizowanie, przygotowywanie
i obsługa udziału osób trzecich na targach, wystawach, prezentacjach
towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów,
doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów,
usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie public relations, badanie rynku i opinii
publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy i zarządzanie kosztami, wycena
przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia i zarządzania działalnością
gospodarczą, controlling (wsparcie w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu projektów, w szczególności ekonomicznych
w przedsiębiorstwie), w tym controlling strategiczny, controlling ope-
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racyjny, controlling marketingowy, usługi menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo
pracy, działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja,
systematyzacja, sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie danych oraz
innych materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych
zbiorów Informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie 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, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, 42 prace badawczo-rozwojowe,
badania techniczne, ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój komputerów oraz sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja, konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron, portali i wortali
internetowych tworzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta
dostępnych przez Internet i sieci komputerowe administrowanie stronami komputerowymi (sieciowymi), obsługa baz danych dostępnych
przez Internet sieci komputerowe, konwersja danych i/lub dokumentów na formę elektroniczną, odzyskiwanie danych doradztwo budowlane, doradztwo w zakresie ochrony środowiska, doradztwo w zakresie komputerów oraz sprzętu komputerowego, badania w dziedzinie
energii elektrycznej, projektowanie samochodów.

(111) 317871
(220) 2018 06 04
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Świeć się Akcję zasila Energa
(540)

(210) 486645

Kolor znaku: ciemnofioletowy
(531) 05.01.16, 05.01.01, 05.01.16, 15.09.10, 01.15.23, 24.15.13,
27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych,
prezentacji, 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 komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach,
wystawach, prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa
w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych,
doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling
(wsparcie w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu projektów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębiorstwie),
w tym controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling
marketingowy, usługi menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy,

1567

działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie danych oraz
innych materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych
zbiorów informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie 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,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe.

(111) 317872
(220) 2018 08 29
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) BARAN HUBERT, Białystok, PL.
(540) HH HERBIE HEAVEN
(540)

(210) 489873

(531) 17.02.04, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież, bielizna dla kobiet, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej prowadzone w stacjonarnych punktach sprzedaży
oraz za pośrednictwem sieci Internet związane z odzieżą i bielizną
dla kobiet.
(111) 317873
(220) 2018 08 29
(210) 489874
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) BARAN HUBERT, Białystok, PL.
(540) HERBIE HEAVEN
(510), (511) 25 odzież, bielizna dla kobiet, 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej prowadzone w stacjonarnych punktach sprzedaży
oraz za pośrednictwem sieci Internet związane z odzieżą i bielizną
dla kobiet.
(111) 317874
(220) 2018 08 28
(210) 489911
(151) 2019 02 01
(441) 2018 10 15
(732) ZMARZŁY LUCYNA GIORDANI PRODUKCJA ODZIEŻY
DAMSKIEJ, Krzyska, PL.
(540) GIORDANI
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 25 płaszcze, odzież, galanteria odzieżowa, odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, swetry,
topy, odzież wierzchnia dla kobiet i mężczyzn, odzież wierzchnia dla
dziewcząt i chłopców, odzież wierzchnia dla dzieci, odzież sportowa,
odzież wieczorowa, odzież treningowa, odzież do spania, 42 projektowanie mody, projektowanie odzieży, obuwia, biżuterii, torebek,
projektowanie akcesoriów mody.
(111) 317875
(220) 2018 09 06
(210) 490226
(151) 2019 02 06
(441) 2018 10 22
(732) TECHNIC-CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) TC TECHNIC-CONTROL
(540)

Kolor znaku: ciemnofioletowy
(531) 27.01.01, 27.05.01, 27.05.25, 29.01.05
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(510), (511) 42 badania techniczne, opracowania opinii technicznych i ekspertyz w zakresie badania struktur materiałów, połączeń
spajanych, konstrukcji metalowych oraz urządzeń mechanicznych
i elektrycznych.

(111) 317876
(220) 2018 09 06
(210) 490239
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) BUSZKA DAMIAN KUCHNIE JAK MARZENIE, Kietrz, PL.
(540) KUCHNIE jak marzenie Damian Buszka
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 prowadzenie sprzedaży mebli, mebli kuchennych,
sprzętu AGD, sprzętu oświetleniowego.
(111) 317877
(220) 2014 09 15
(210) 433440
(151) 2019 01 03
(441) 2015 01 05
(732) GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O., PRAGA 4, CZ.
(540) RadioXar Mucospray
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne, aparatura diagnostyczna do celów medycznych, aparatura do analizy do celów medycznych, butelki dla niemowląt, aparatura i instrumenty chirurgiczne, aparatura i instrumenty dentystyczne, przyrządy do fizykoterapii,
przyborniki lekarskie, artykuły ortopedyczne, smoczki dziecięce,
bandaże, a mianowicie bandaże elastyczne, bandaże podtrzymujące, bandaże ortopedyczne, bandaże gipsowe, bandaże uciskowe,
bandaże przepuklinowe, poduszki do celów leczniczych, strzykawki
do celów medycznych, aparaty i narzędzia weterynaryjne, aparatura i instrumenty stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn,
oczu i zębów, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, smoczki dla niemowląt, gryzaki dla ząbkujących dzieci, smoczki do butelek
dla niemowląt, zamknięcia do butelek dla niemowląt, butelki do karmienia, opatrunki gipsowe, opaski gipsowe, opaski podtrzymujące,
opaski usztywniające stawy, opaski, etui dostosowane do użytku
przez chirurgów i lekarzy, aplikatory bandaży, inhalatory tlenowe
do celów medycznych, gorsety do celów leczniczych, inkubatory dla
noworodków, inkubatory medyczne, irygatory do celów medycznych, irygatory do wstrzykiwań, kompresory stosowane w chirurgii,
lekarskie przyborniki, nici chirurgiczne, przyborniki na instrumenty
medyczne, szczoteczki do czyszczenia języka, szczoteczki do czyszczenia wgłębień ciała, środki antykoncepcyjne niechemiczne, termoelektryczne kompresy stosowane w chirurgii, termometry do celów
medycznych .
(111) 317878
(220) 2017 06 14
(210) 472963
(151) 2018 05 21
(441) 2017 12 27
(732) VFP COMMUNICATIONS LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.; POLSKIE
STOWARZYSZENIE MARKETINGU SMB, Warszawa, PL.
(540) GOLDEN ARROW
(540)

Kolor znaku: złoty
(531) 29.01.11, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12
(510), (511) 16 publikacje drukowane, broszury, gazety, czasopisma,
magazyny, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe,
materiały szkoleniowe i instruktażowe, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, organizowanie i prowadzenie konkursów, plebiscytów,
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loterii, przyjęć, wystaw w celach edukacyjnych lub rozrywkowych,
zabaw, festynów, pikników, organizowanie i prowadzenie ceremonii
i gali wręczania nagród, produkcja i montaż programów telewizyjnych i radiowych, usługi w zakresie działalności wydawniczej, edycja
i dystrybucja książek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych
mediów, dostarczanie publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej, dokształcanie i doradztwo zawodowe, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych,
kulturalnych, usługi w zakresie gier interaktywnych, interaktywna
rozrywka, usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 317879
(220) 2018 01 02
(151) 2018 09 04
(441) 2018 04 30
(732) AZIA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) azia
(540)

(210) 480715

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 26.02.07, 26.11.02, 29.01.12
(510), (511) 35 administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, administrowanie dotyczące planowania działalności
gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą w zakresie franchisingu, administrowanie działalnością handlową, administrowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie odnoszące się do metod sprzedaży, doradztwo biznesowe,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe
usługi doradcze dotyczące franchisingu, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom, konsultacja handlowa, organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach
kontraktu franczyzowego, przetwarzanie danych, reklama, marketing, udostępnianie informacji handlowych, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, zarządzanie biznesowe dla sklepów, usługi w zakresie zamówień on-line
w dziedzinie restauracji oferujących posiłki na wynos oraz z dostawą
na miejsce, 43 bary, bary sałatkowe, usługi kateringowe, doradztwo
kulinarne, herbaciarnie, kawiarnia, koktajlbary, lodziarnie, hotele,
hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie posiłków w hotelach, restauracje, pizzerie, puby, snack-bary, stołówki, usługi cateringu zewnętrznego, bary bistro, bary
z kanapkami, usługi restauracyjne, udostępnianie obiektów i sprzętu
na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, zapewnianie żywności i napojów
w restauracjach, usługi rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków,
usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi obiektów
gościnnych [posiłki i napoje], dostarczanie posiłków do bezpośredniego spożycia, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi
w zakresie gotowania posiłków, dokonywanie rezerwacji restauracji
i posiłków, przygotowywanie posiłków i napojów, organizowanie
posiłków w hotelach, przygotowywanie posiłków, spersonalizowane
usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej.
(111) 317880
(220) 2017 08 02
(210) 474905
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) H+H International A/S, Kopenhaga, DK.
(540) H + H BUDUJ Z ŁATWOŚCIĄ
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe inne niż szkło
i oszklenia (z wyjątkiem oszkleń używanych na materiałach budowla-
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nych wykonanych z betonu komórkowego), rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, pomniki niemetalowe, 35 usługi handlu detalicznego w dziedzinie materiałów
budowlanych, 37 usługi budowlane, naprawa budynków, usługi instalacyjne w zakresie materiałów budowlanych (nie obejmujące rolet
wewnętrznych, żaluzji wewnętrznych, okien, markiz, rolet zwijanych,
bram zwijanych, stelaży zwijanych, drzwi, instalacji drzwiowych, fasad (poza fasadami wykonanymi głównie z betonu komórkowego),
dachów i oszkleń (z wyjątkiem oszkleń używanych na materiałach
budowlanych wykonanych z betonu komórkowego)).

(111) 317881
(220) 2018 05 18
(210) 486063
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) LIPIŃSKI LESZEK PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
DOMENA-DUO, Baranów, PL.
(540) Domena-duo
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, pomarańczowy
(531) 26.03.01, 26.03.22, 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 20 płyty do produkcji mebli, płyty drewniane do produkcji mebli, deski drewniane do produkcji mebli, płyty wiórowe do produkcji mebli, wiórowe prasowane do produkcji mebli, płyty wiórowe
laminowane do produkcji mebli, płyty wiórowe oklejane do produkcji mebli, taśmy obrzeżowe do produkcji mebli, osprzęt niemetalowy
do mebli, wykończeniowe elementy niemetalowe do mebli, 35 usługi sprzedaży następujących towarów: płyty do produkcji mebli, płyty
drewniane do produkcji mebli, deski drewniane do produkcji mebli,
płyty wiórowe do produkcji mebli, wiórowe prasowane do produkcji
mebli, płyty wiórowe laminowane do produkcji mebli, płyty wiórowe
oklejane do produkcji mebli, taśmy obrzeżowe do produkcji mebli,
osprzęt niemetalowy do mebli, wykończeniowe elementy do mebli.
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nalepianiem, podkład do poliolefin, 2 podkłady, zwłaszcza podkłady
do klejów, powłoki, smary przeciwrdzewne, taśmy antykorozyjne,
4 smary, smary przemysłowe, grafit smarujący, 7 nagrzewnice i dmuchawy przemysłowe, dmuchawy do sprężania, zasysania i transportu
gazu, dmuchawy gorącego powietrza, aparaty gazowe do spawania wykładzin, pokryć dachowych, pap, podkładów bitumicznych,
folii membranowych, plandek, banerów, geomembran, podgrzewania powierzchni, formowania tworzyw sztucznych, elektryczne urządzenia do lutowania i spawania, spawarki do zastosowań
przemysłowych i domowych, w tym spawarki do plastiku, spawarki
do wykładzin PVC, akcesoria do spawania, potrzebne przy spawaniu
tworzyw sztucznych twardych i elastycznych jak wykładziny (w tym
dysze do spawania, noże, frezarki, ręczne skrobaki itd.), zgrzewarki
do banerów, zgrzewarki do folii izolacyjnych, zgrzewarki do plandek
samochodowych, zgrzewarki do plastiku, zgrzewarki do membran
dachowych, zgrzewarki do folii basenowej i oczek wodnych, akcesoria do zgrzewania, takie jak dysze do membran, testery do geomembran, wałki/ rolki dociskowe do folii basenowych i oczek wodnych,
noże do przycinania membran, folii, 8 noże, noże termiczne do cięcia
na ciepło, ręczne noże termiczne do zastosowań budowlanych, hobbistycznych, sztukatorskich, nożycowe przyrządy ręczne, narzędzia
i przyrządy ręczne, 9 urządzenia do dozowania, wyciskacze i dozowniki, w tym wyciskacze do silikonów, klejów, mas dwuskładnikowych,
wyciskacze ręczne, akumulatorowe, pneumatyczne, dozowniki
do klejów i past, zawory dozujące i zbiorniki dozujące, igły dozujące
i tuby dozujące, 11 palniki, palniki gazowe, palniki do lutowania miękkiego i twardego, do usuwania farb i innych powłok, palniki do podgrzewania powierzchni, 17 tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej
stosowane w produkcji, druty z tworzyw sztucznych do zgrzewania.

(111) 317883
(220) 2018 05 11
(210) 485851
(151) 2019 02 07
(441) 2018 07 23
(732) GETMOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Chrzanowo, PL.
(540) GETMOR CHRZANOWSKIE PRZYSMAKI
(540)

(111) 317882
(220) 2018 04 17
(210) 484986
(151) 2019 02 06
(441) 2018 10 22
(732) KOŁODZIEJSKA BEATA ATASZEK FIRMA HANDLOWA IMPORTEXPORT, Poznań, PL.
(540) ATK
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.04.04, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 mięso drobiowe, wołowe, wieprzowe oraz wędliny,
35 usługi sprzedaży mięsa i wędlin.
Kolor znaku: niebieski, szary, ciemnoszary, jasnoszary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.03.02, 26.04.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu: materiały do klejenia inne niż do użytku biurowego i domowego, materiały klejące do celów przemysłowych, jak kleje i spoiwa do plastiku, metali, gumy, tworzyw i kompozytów, do szkła, szkła z metalem
i tworzyw przezroczystych, betonu, drewna, epoksydów, materiałów
spienionych jak styropian i styrodur, do miękkiego PCV, elementów
malowanych proszkowo i galwanizowanych, powierzchni laminowanych, do okładzin ciernych, kleje do reklamy (tj. dla firm reklamowych
produkujących litery 3D z taśm i styroduru, wszelkiego rodzaju kasetonów, z płyt warstwowych tzn. dibond lub aluminium, systemów
wystawienniczych z pleksi, pudełek, stojaków), kleje do zastosowań
w motoryzacji (kleje do zastosowań przy naprawie samochodów,
do klejenia takich części jak zderzaki, lampy, miski olejowe, chłodnice itd.), kleje uszczelniające i zalewowe, masy do wypełniania ubytków w tworzywach, metalach, wypełniania szczelin, zabezpieczania
powierzchni, zalewania gum, metali i tworzyw, dodatki do klejenia
w postaci podkładów, primerów i aktywatorów do kleju, odtłuszczacze do mycia i przygotowania powierzchni przed klejeniem, zalewaniem, lakierowaniem, spawaniem, zgrzewaniem, malowaniem,

(111) 317884
(220) 2017 08 16
(210) 475417
(151) 2019 02 01
(441) 2018 07 16
(732) IKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) PACKER
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 folie z tworzywa sztucznego do pakowania, 22 worki
do transportu i przechowywania materiałów luzem.
(111) 317885
(220) 2018 02 16
(210) 482471
(151) 2019 02 06
(441) 2018 05 07
(732) MULTIKINO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) M! KARTA
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(540)

(531) 01.15.07, 27.05.01
(510), (511) 9 karty zakodowane magnetycznie, magnetyczne karty
identyfikujące, zintegrowane karty magnetyczne, elektroniczne lub
kodowane, karty chipowe, magnetyczne nośniki danych, magnetyczne nośniki informacji, karty inteligentne, elektroniczne karty chipowe
kodowane, urządzenia elektroniczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, magnetyczne nośniki danych, czytniki jako sprzęt przetwarzający dane, czytniki kodów kreskowych, karty stałego klienta,
karty członkowskie, karty USB, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, druki akcydensowe, kalendarze,
foldery, prospekty afisze, plakaty, fotografie, nalepki, publikacje drukowane, czasopisma, książki, broszury, materiały piśmienne, papeterie,
torby do pakowania z papieru i tworzyw sztucznych materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), kartki z życzeniami,
karty pocztowe, katalogi, koperty, książki, mapy, notatniki notesy, drukowane karty na przepisy, karty lojalnościowe i członkowskie bez kodowania magnetycznego, 35 zarządzanie programami lojalnościowymi, obsługa, prowadzenie, nadzorowanie programów lojalnościowych
dla klientów i programów motywacyjnych, organizowanie i zarządzanie programami motywacyjnymi w zakresie działalności gospodarczej
i programami lojalnościowymi, usługi w zakresie kart lojalnościowych,
usługi w zakresie reklamy: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe
w środkach masowego przekazu, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu
na cele reklamowe na terenie kin i podczas imprez rozrywkowych i seansów kinowych, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla
radia, telewizji, filmu, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw, usługi badania opinii publicznej, badania rynku mediów i reklamy, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia
kin, teatrów, sal koncertowych, sal widowiskowych, parków rozrywki,
udzielanie informacji w sprawach działalności gospodarczej, pozyskiwanie i przekazywanie informacji o działalności gospodarczej, pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz
dotyczących działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu, sklepu internetowego i hurtowni wielobranżowej w zakresie: odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, chemii
gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia sprzedaży
niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem
reklamowo-ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, bluzy, bombki,
breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy, elektroniczne urządzenia do tłumaczeń językowych, elektroniczne urządzenia ze słownikiem, etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, flagi,
galanteria odzieżowa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria
papierowa, kalendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje
dmuchane i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty,
krzesełka, kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne,
pudełka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompaktowych i kaset, ołówki, opakowania na napoje, organizery, otwieracze
do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe, parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, plecaki, podkładki pod kubki,
kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, pokrowce na telefony, portfele,
postery, radioodbiorniki, rękawiczki, ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy
podróżne, samochodowe osłony przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stroje dla personelu, szale, szaliki, teczki
skórzane, termosy, torby i torebki, torciki, trąbki, t-shirty, wizytowniki,
wody perfumowane i perfumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary ścienne, zegarki, znaczki z logo, 41 usługi informacji o rekreacji, usługi klubowe, usługi klubów miłośników kinematografii, organizowanie i obsługa konferencji, kongresów, konkursów,
organizowanie rozrywki, informacja o rozrywce, usługi związane z organizacją wypoczynku, usługi wynajmowania studia nagraniowego,
filmowego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych,
usługi organizacji imprez artystycznych, estradowych, rekreacyjnych,
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usługi w zakresie dostarczania rozrywki: organizacja koncertów, widowisk artystycznych, teatry, orkiestry, chóry, zespoły muzyczne, wesołe
miasteczka, kina, kina na wolnym powietrzu, usługi rozpowszechniania filmów kopii filmowych, nagrań video, płyt, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi tymczasowego zakwaterowania, usługi
restauracyjne, gastronomiczne i cateringowe.

(111) 317886
(220) 2018 02 28
(210) 482907
(151) 2019 01 18
(441) 2018 08 06
(732) KOLANOWSKI GERARD MCGERARD, Kobyłka, PL.
(540) Milionerki
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości i mrożone
wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony,
żelki, galaretki, gumy do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody, sorbety.
(111) 317887
(220) 2018 02 28
(210) 482931
(151) 2019 01 10
(441) 2018 08 06
(732) KOLANOWSKI GERARD MCGERARD, Kobyłka, PL.
(540) Sprinterki
(510), (511) 30 świeże, trwałe, o przedłużonej trwałości i mrożone
wyroby cukiernicze, pieczywo cukiernicze, wyroby waflowe, słodycze, ciasta, ciastka, ciasteczka, biszkopty, herbatniki, torty, pizze, słodycze, wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony,
żelki, galaretki, gumy do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cukiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody, sorbety.
(111) 317888
(220) 2018 03 05
(151) 2018 10 15
(441) 2018 06 25
(732) GMINA WROCŁAW, Wrocław, PL.
(540) visitWroclaw.eu
(540)

(210) 483068

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, aparaty pamięciowe, dyski, pendrive, banki energii, pamięci komputerowe, karty z pamięcią
lub z mikroprocesorem, urządzenia i osprzęt elektryczny i elektroniczny do współpracy z komputerem, komputerowy sprzęt peryferyjny,
komputerowe urządzenia peryferyjne, notesy elektroniczne, notesy
komputerowe, myszy komputerowe, joysticki, utrwalone na nośnikach Informacje i dane, programy komputerowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe zapewniające informacje co do nawigacji
i podróży, publikacje elektroniczne, etui tekstylne na okulary, 16 papier, karton, wyroby z tych materiałów, folie z tworzyw sztucznych
do pakowania, torby do pakowania z papieru, albumy, afisze, plakaty,
foldery, akwarele, grafiki, reprodukcje graficzne, atlasy, mapy geograficzne, przewodniki, informatory, wydawnictwa kartograficzne, plany,
broszury, chorągiewki papierowe, sztandary papierowe, czasopisma,
periodyki, magazyny, dzienniki, gazety, druki, emblematy, fotografie,
kalendarze, katalogi, koperty, karty pocztowe, pocztówki, książki, zakładki do książek, nalepki, nalepki reklamowe, odbitki, bloczki do pisania, papeterie, notesy, przybory do pisania, publikacje, wydawnictwa,
śpiewniki, skrypty, szyldy z papieru lub z tektury, tablice i arkusze ogłoszeniowe z papieru lub z tektury, znaczki pocztowe, bilety komunikacji
miejskiej, materiały piśmienne, artykuły biurowe, wyroby papiernicze
i introligatorskie, klisze drukarskie, ramki na fotografie, 20 gadżety reklamowe w postaci drobnych wyrobów (nie ujęte w innych klasach)
z drewna, korka, trzciny, wikliny, gipsu, rogu, kości, kości słoniowej,
fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych
surowców lub z tworzyw sztucznych, skrzynki pocztowe niemetalowe i niemurowane, drzewce flagowe, stojaki do wystawiania gazet,
muszle, tablice na ogłoszenia, obiekty nadmuchiwane powietrzem
do reklam, stoiska wystawowe, szyldy z drewna lub tworzyw sztucznych, 21 statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje, wyroby
artystyczne wykonane z takich materiałów jak porcelana, terakota

Nr 5/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

lub szkło zawarte w tej klasie, kubki, serwisy do kawy, herbaty, serwisy obiadowe, zastawa stołowa, wyroby ceramiczne, dekoracyjne, wazony, figurki, doniczki karafki, dzbanki, figurki ze szkła, klosze szklane
do przykrywania masła i sera, miski szklane, pokrywki szklane do naczyń, pojemniki szklane, kufle, zestawy do przypraw szklane, salaterki
szklane, kieliszki, szklanki, talerze, talerze do ciasta, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki emaliowane, 22 markizy, markizy plastikowe, z materiałów tekstylnych, sztucznych, plandeki, plandeki z nadrukiem reklamowym, namioty, namioty reklamowe,
ścianki promocyjne, rollupy, pokrycia i siatki maskujące, parawany
plażowe-tekstylne osłony przeciwsłoneczne oraz przeciwwiatrowe
do użytku zewnętrznego, 25 odzież z tkanin naturalnych i sztucznych,
odzież z dzianin, bluzy, bluzki, polo, koszulki, podkoszulki, T-shirty, T-shirty również z nadrukami okolicznościowymi odzież sportowa,
nakrycia głowy, czapki, 35 usługi w zakresie reklamy i działalności informacyjnej, organizowanie giełd, aukcji i wystaw w celach reklamowych i handlowych, usługi promocji gospodarczej gminy i podmiotów
powiązanych z gminą, usługi w zakresie kreowania wizerunku gminy,
w tym poprzez reklamę i promocję działań podejmowanych przez
gminę i podmioty powiązane z gminą w związku z ich działalnością
gospodarczą, kulturalną i handlową, sportową i rekreacyjną, dystrybucja materiałów reklamowych (ulotki, druków, prospektów, broszur),
rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, 41 informacja o imprezach rekreacyjnych, turystycznych,
sportowych, plenerowych, informacja o imprezach rozrywkowych,
festiwalach, festiwalach telewizyjnych, artystycznych, imprezach naukowych, kulturalnych, targach, festynach estradowych, koncertach,
wydarzeniach kulturalnych i widowiskach multimedialnych, widowiskach typu światło i dźwięk, pokazach ogni sztucznych i/lub laserów,
informacja o miejscach noclegowych, bazie hotelarskiej, hosteli i pensjonatów, informacja o usługach gastronomicznych, restauracjach,
kawiarniach, lodziarniach, winiarniach, barach i pubach, publikowanie
książek i informatorów, wydawanie nagrań na kasetach i płytach CD,
usługi wydawnicze, publikacja elektroniczna on-line książek, periodyków i informatorów, obsługa publikacji elektronicznych on-line,
usługi związane z organizacją wypoczynku, usługi promocji w zakresie imprez turystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych, plenerowych
i związanych z organizacją wypoczynku oraz w zakresie wydawnictw
i nagrań na kasetach i płytach CD, telefoniczne udzielanie informacji
o imprezach turystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych, plenerowych oraz o organizowanych konferencjach, seminariach, zjazdach,
wystawach oraz w zakresie organizacji wypoczynku, organizowanie
imprez rozrywkowych, festiwali, festiwali telewizyjnych, artystycznych,
imprez naukowych, kulturalnych, targów, festynów estradowych, koncertów, wydarzeń kulturalnych, widowisk multimedialnych, widowisk
typu światło i dźwięk, pokazów ogni sztucznych i/lub laserów, organizowanie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów
i wykładów. organizowanie konkursów edukacyjnych i rozrywkowych,
organizowanie loterii, konkursów, turniejów, organizowanie wystaw
w celach kulturalnych i edukacyjnych, usługi klubowe, 43 usługi hotelarskie, usługi hoteli, hosteli, moteli, pensjonatów, usługi gastronomiczne, prowadzenie restauracji, prowadzenie kawiarni kafeterii, winiarni, pubów, prowadzenia barów, snack-barów, barów sałatkowych,
barów szybkiej obsługi, barów samoobsługowych, prowadzenie pizzerii, prowadzenie pierogami, prowadzenie stołówek, przygotowywanie posiłków i dań na zamówienie, catering.

(111) 317889
(220) 2018 04 16
(151) 2019 02 06
(441) 2018 09 17
(732) ALFA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TANIKREDYT ALFA finance group
(540)

(210) 484851

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 26.03.02, 26.03.12
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji
w rejestrach, analizy kosztów, badania biznesowe, badania dotyczą-
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ce działalności gospodarczej, badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo
w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, impresariat
w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing
w ramach wydawania oprogramowania, negocjowanie i rozliczanie
transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obsługa administracyjna firm na zlecenie,
opracowywanie CV dla osób trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi
lub handlowymi, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
poszukiwania w zakresie patronatu, powielane dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, produkcja programów związanych
z telezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie
sponsorowania wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów
psychologicznych w celu selekcji personelu, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama online
za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych,
sporządzanie wyciągów konta, statystyczne zestawienia, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, telefoniczne
udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing,
transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi
ekspertów w zakresie efektywności biznesowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczące kontaktowania
ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami
potrzebującymi finansowania, usługi public relations, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
wyceny handlowe, wynajem bilboardów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wyszukiwanie
informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, 36 agencje ściągania wierzytelności, analizy finansowe, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo w zakresie długów,
faktoring, fundusze inwestycyjne wzajemne, informacje finansowe,
inwestycje finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje], pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami i obligacjami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo w zakresie pozwoleń
na emisję dwutlenku węgla, powiernictwo, pożyczanie pod zastaw,
pożyczki [finansowanie], pożyczki ratalne, przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart debetowych, przetwarzanie płatności
dokonanych za pomocą kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, transakcje finansowe, transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem
strony internetowej, usługi finansowania, wynajem biur coworkingu,
wynajem powierzchni biurowej, zarządzanie finansami, zarządzanie
finansowe płatności z tytułu refundacji w imieniu osób trzecich.

(111) 317890
(220) 2018 04 17
(151) 2019 02 07
(441) 2018 10 22
(732) GRUPA MAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kielce, PL.
(540) WOKÓŁ SZKOŁY

(210) 484931
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(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.04.01, 26.04.05,
26.04.16, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.12
(510), (511) 9 audiobooki (książki mówione), e-booki (książki w formie elektronicznej) na nośnikach informatycznych, interfejsy komputerowe, programy komputerowe, komputerowe bazy danych,
urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych, 16 publikacje periodyczne, broszury, ulotki, gazety, karty pocztowe, albumy, atlasy,
ramki do fotografii, kalendarze, kalendarze z kartkami do wyrywania, kartki okolicznościowe, papeteria, katalogi, komiksy, koperty,
książki, mapy geograficzne, notesy, reprodukcje obrazów, papier
do pakowania, podręczniki, torebki do pakowania z papieru lub
tworzyw sztucznych, publikacje reklamowe, materiały drukowane,
nalepki, naklejki, artykuły i materiały piśmienne, 41 przedszkola, informacja o edukacji, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, sprawdziany edukacyjne, usługi edukacyjne
świadczone przez szkoły, usługi w zakresie szkoleń na odległość, wydawania i publikowania tekstów literackich i dydaktycznych, pisanie
tekstów innych niż reklamowe, wszelkie usługi wydawnicze inne niż
reklamowe, w tym prowadzone z wykorzystaniem wszystkich nośników elektronicznych, usługi nauczania i organizowania konkursów
edukacyjnych, usługi organizowania wystaw kulturalnych lub edukacyjnych, usługi dotyczące publikowania książek i tekstów innych niż
teksty reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie elektroniczne on-line elektronicznych książek
i czasopism, organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów,
konferencji, kongresów i zjazdów.
(111) 317891
(220) 2018 05 24
(210) 486277
(151) 2019 01 31
(441) 2018 08 13
(732) SZCZOTKOWSKA-TOPIĆ MARZENA, Włocławek, PL.
(540) REC
(540)

(111) 317893
(220) 2018 05 24
(151) 2019 01 31
(441) 2018 08 13
(732) CIECH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) SODA ASH
(540)

Nr 5/2019
(210) 486301

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.15.21
(510), (511) 1 produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie, soda kalcynowana, węglan sodu, 35 zarządzanie
w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej,
doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą,
usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, promocja sprzedaży towarów, zgrupowanie na rzecz osób
trzecich towarów takich jak: produkty chemiczne stosowane w przemyśle, rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie, soda kalcynowana, węglan sodu pozwalające nabywcy wygodnie oglądać lub zapoznać się
z opisem oraz kupować te towary, w szczególności: z katalogu różnych artykułów, w sklepie, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
w systemie on-line, bezpośrednio poza siecią sklepową, na stronie
internetowej, usługi pośrednictwa w powyższym zakresie.
(111) 317894
(220) 2018 05 28
(210) 486461
(151) 2019 02 01
(441) 2018 10 01
(732) KALINOWSKI MICHAŁ ANDRZEJ, Warszawa, PL.
(540) r.Noise
(510), (511) 17 akrylowe żywice, ciepłochronne (materiały), dźwiękoszczelne materiały, elastyczna przędza nie do celów włókienniczych, farby izolacyjne, fibra, filc izolacyjny, filtracyjne (materiały),
folie metalowe izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe budynków,
izolacyjne (materiały), materiały ciepłochronne, mineralna wełna
(izolator), ognioodporne materiały izolacyjne, piankowe podpórki,
szklana (wata) do izolacji, szklane (włókno) do izolacji, taśmy izolacyjne, zaprawy izolacyjne, tkaniny izolacyjne.
(111) 317895
(220) 2018 05 29
(210) 486505
(151) 2019 02 01
(441) 2018 10 08
(732) ŚNIEŻEK MIKOŁAJ P.P.H.U. MS-TOOLS, Głuchołazy, PL.
(540) MS-TOOLS
(540)

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.06
(510), (511) 41 edukacja, organizowanie: konkursów, konferencji,
warsztatów, turniejów, seminariów, wykładów, konkursów, zawodów, szkoleń handlowych, wystaw, zjazdów, sympozjów, pokazów
w celach szkoleniowych.
(111) 317892
(220) 2018 05 24
(210) 486278
(151) 2019 01 31
(441) 2018 08 13
(732) SZCZOTKOWSKA-TOPIĆ MARZENA, Włocławek, PL.
(540) RSC
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.12, 26.11.25, 26.13.25
(510), (511) 41 edukacja, organizowanie: konkursów, konferencji,
warsztatów, turniejów, seminariów, wykładów, konkursów, zawodów, szkoleń handlowych, wystaw, zjazdów, sympozjów, pokazów
w celach szkoleniowych.

Kolor znaku: niebieski, brązowy
(531) 14.09.05, 14.07.01, 14.07.09, 27.05.01, 27.05.23, 29.01.12
(510), (511) 7 obrabiarki, tokarki, frezarki, szlifierki, strugarki, wiertarki, polerki, ostrzarki, kosiarki do trawy elektryczne i spalinowe, pistolety dozujące klej, pistolety do malowania, prostownice, generatory
prądu, stoły do pil, urządzenia podnośnikowe, pompy wodne elektryczne i spalinowe, aparaty do spawania gazowego i elektrycznego, stoły do maszyn, narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny,
tarcze szlifierskie, gwintownice, narzynki, części maszyn, przekładnie
zębate, brzeszczoty, uchwyty wiertarskie, stojany, wyrzynarki, noże
do maszyn, ostrza do kosiarek, piły łańcuchowe, prowadnice do maszyn, suporty, szczotki węglowe i grafitowe do części maszyn, maszyny
na powietrze sprężone, przecinarki (narzędzia mechaniczne), pompy
smarownicze, spawarki elektryczne, maszyny do ubijania, palniki gazowe do cięcia, maszyny do ostrzenia, palniki gazowe do lutowania,
piły (maszyny), lektronarzędzia, urządzenia do spawania łukiem elektrycznym, dystrybutory paliwa, 8 imadła warsztatowe (metalowe),
narzędzia ręczne, kosiarki ogrodowe, piły-wyrzynarki, pistolety-narzędzia tarcze cierne, tarcze diamentowe jako części do narzędzi ręcznych, dłuta, frezy, gwintownice, klucze maszynowe, młotki, kosiarki
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ręczne, przyrządy do cięcia, brzeszczoty pił, uchwyty do pił, ostrza
do narzędzi, cęgi do cięcia drutu, narzędzia do obróbki drewna, pilniki, piły, przycinacze do drzew, sekatory, rozwiertaki, strugi, przyrządy
do szlifowania i ścierania, tarcze szlifierskie, tarniki, wiertarki, wiertła,
uchwyty do wierteł, oprawki wiertarskie, wycinarki, szmergiel, świdry,
śrubokręty, pasy do narzędzi, części maszyn, kamienie szlifierskie, klucze maszynowe (stałe), klucze maszynowe nastawne, lewarki uruchamiane ręcznie, narzędzia ręczne sterowane ręcznie, piły (narzędzia),
wiertła, tarcze szlifierskie, cęgi do cięcia drutu, tarcze cierne, szlifierskie, frezy, gwintownice, 9 urządzenia do ładowania akumulatorów,
miarki, taśmy miernicze, prostowniki prądu, maski spawalnicze, suwmiarki, 19 przewody ciśnieniowe niemetalowe.

(540)
(540)

(111) 317896
(220) 2018 05 31
(210) 486580
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 17
(732) PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania.
(510), (511) 12 pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, autobusy, autokary, kolejki linowe,
lokomotywy, pociągi, samochody, samoloty, statki, tramwaje, wagony tramwajowe, wagony kolejowe, 35 reklama, zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie działalności handlowej, prace
biurowe, 39 transport, transport ludzi i towarów koleją, drogą, powietrzem i wodą, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie
podróży kolejowych, usługi przechowywania bagażu, usługi wypożyczania samochodów, udzielanie informacji w zakresie rozkładu jazdy, rezerwacja miejsc w pociągach, autobusach i samolotach, usługi
dotyczące wagonów sypialnych.

(111) 317899
(220) 2018 06 04
(210) 486663
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 24
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BJÖRN VODKA
(540)

(111) 317897
(220) 2018 06 04
(210) 486646
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Energa dla Ciebie
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalności gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadzenie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych,
prezentacji, 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 komputerowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie, przygotowywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach,
wystawach, prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe, kojarzenie interesów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa
w kontakcie z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie
public relations, badanie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
analizy i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych,
doradztwo oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania,
prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling
(wsparcie w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu projektów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębiorstwie),
w tym controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling
marketingowy, usługi menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy,
działalność rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie danych oraz
innych materiałów i elementów komputerowych baz danych i innych
zbiorów informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi,
wyszukiwanie 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,
publikowanie tekstów innych niż reklamowe.
(111) 317898
(220) 2018 06 04
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.

(210) 486647

Kolor znaku: jasnozielony, zielony
(531) 01.15.23, 24.15.01, 24.15.13, 29.01.12
(510), (511) 12 mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania się, mobilne pojazdy/urządzenia do poruszania się zasilane elektrycznie.

Kolor znaku: niebieski, srebrny, czarny
(531) 02.01.01, 02.01.02, 19.07.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 33 wódki.
(111) 317900
(220) 2018 06 04
(210) 486681
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 24
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) BJÖRN VODKA
(540)

Kolor znaku: niebieski, srebrny, biały
(531) 02.01.01, 02.01.02, 27.05.01, 29.01.13, 19.07.09
(510), (511) 33 wódki.
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(111) 317901
(220) 2018 04 26
(210) 485414
(151) 2018 11 20
(441) 2018 07 23
(732) OMNIA HOLDINGS LIMITED, Bryanston, ZA.
(540) VIPER DET
(510), (511) 13 materiały wybuchowe wszelkiego rodzaju, w tym,
ale nie ograniczając się do, detonatory wybuchowe i zapalniki, zapalniki do materiałów wybuchowych, spłonki zapłonowe zawarte
w tej klasie, lonty detonujące do materiałów wybuchowych, przewody wybuchowe, bezpieczniki wybuchowe, podkłady wybuchowe
i sznury wybuchowe wszelkiego rodzaju, detonacyjne wtyczki, prądnice prądu stałego, urządzenia i ładunki wybuchowe, broń palna,
amunicja i pociski, naboje jako ładunki wybuchowe, artykuły pirotechniczne, sztuczne ognie, petardy.
(111) 317902
(220) 2018 04 19
(210) 485090
(151) 2018 11 28
(441) 2018 07 02
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA VELVET SKIN
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole
do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych,
maski do celów leczniczych.
(111) 317903
(220) 2012 10 15
(151) 2018 11 30
(441) 2013 02 04
(732) DYNAMIC TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Chrzanów, PL.
(540) fruit apps to start is Frapps
(540)

(210) 405792

(531) 01.15.11, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 16 opakowania z papieru lub tektury, materiały z papieru i z tektury do pakowania, druki reklamowe, foldery, katalogi, podkładki pod szklanki i kufle z papieru lub z tektury, prospekty, plakaty,
tablice reklamowe z papieru lub z tektury, ulotki reklamowe, 30 chipsy, ciasta, ciastka, cukierki, czekolada, galaretki owocowe (słodycze),
herbatniki, krakersy, słodycze, wyroby cukiernicze, wszystkie wymienione z wyłączeniem użycia dodatków owocowych, ekstraktów
owocowych, koncentratów soków owocowych, pulpy owocowej lub
przecierów owocowych, 32 napoje bezalkoholowe z wyłączeniem
użycia ekstraktów owocowych lub koncentratów soków owocowych, woda, woda mineralna, woda gazowana, napoje izotoniczne,
napoje energetyzujące, piwo, 33 napoje alkoholowe, napoje niskoalkoholowe, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, nalewki, winiaki, likiery, koktajle, miód pitny, wino, wódka.
(111) 317904
(220) 2018 05 07
(210) 485655
(151) 2018 12 06
(441) 2018 08 13
(732) SPRR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SUPERIOR
(510), (511) 25 akcesoria na szyję, apaszki, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, balerinki, bandany, berety, bermudy (szorty), bezrękawniki, bielizna damska, bielizna damska typu body, bielizna dla
mężczyzn, bielizna dla niemowląt, bielizna funkcjonalna, bielizna termoaktywna, bikini, biustonosze, blezery, bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy sportowe, bluzy z kapturem, bojówki,
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bokserki, buty do biegania, buty do boksu, buty do jogi, buty do kąpieli, buty do kostki, buty do koszykówki, buty do prowadzenia samochodu, buty do siatkówki, buty do tańca, buty do trekkingu, buty
do wody, buty do wspinaczki, buty dziecięce, buty gimnastyczne,
buty lekkoatletyczne, buty na platformie, buty na płaskim obcasie,
buty na rzepy, buty na wysokim obcasie, buty piłkarskie, buty płócienne, buty robocze, buty skórzane, buty sportowe, buty sznurowane, buty tenisowe [obuwie sportowe], buty turystyczne [do chodzenia na wycieczki], buty wodoodporne, buty wsuwane, buty za kostkę,
buty zimowe, chinosy, chusty [odzież], ciepłe kurtki robocze, czapki
[nakrycia głowy], czapki baseballowe, czapki bez daszków, czapki
i czapeczki sportowe, czapki wełniane, czapki z daszkiem, czapki
z pomponem, czapki ze sztucznego futra, damskie luźne topy, damskie sukienki na uroczystości, daszki [nakrycia głowy], długie kurtki,
długie luźne stroje, długie szale damskie, dolne części ubrań [odzież],
dresy ortalionowe, dresy wiatroszczelne, dżinsy, eleganckie buty
wyjściowe, eleganckie spodnie, espadryle, funkcjonalne koszulki
termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, golfy (odzież),
grube kurtki, grube płaszcze, gumowce, japonki, kalosze, kamizelki,
kapelusze, kapelusze przeciwdeszczowe, kapelusze przeciwsłoneczne, kapelusze słomkowe, kąpielowe kostiumy, kąpielówki, kombinezony, kombinezony do snowboardu, kombinezony narciarskie,
kombinezony piankowe, kominiarki, komplety do biegania [odzież],
komplety do joggingu [odzież], korki do butów piłkarskich, koszule,
koszulki bez rękawów, koszulki dla dzieci, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki z krótkim rękawem, koszulki z nadrukami, krawaty,
krótkie bluzeczki do talii, krótkie kurtki cieple, krótkie luźne kurtki
do pasa, krótkie spodnie, kurtki, kurtki narciarskie, kurtki nieprzemakalne, kurtki pikowane [odzież], kurtki pilotki, kurtki puchowe, kurtki
skórzane, kurtki snowboardowe, kurtki sportowe, kurtki wiatroszczelne, kurtki wierzchnie, kurtki z dzianiny polarowej, kurtki z rękawami, kurtki zamszowe, legginsy, letnie sukienki, mokasyny, nakrycia
głowy, nauszniki [odzież], nieprzemakalna odzież wierzchnia, obcisłe
topy bez ramiączek, obuwie (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego), obuwie codziennego użytku, odzież męska, damska i dziecięca,
odzież nieprzemakalna, odzież o termoizolacyjnych właściwościach,
odzież przeciwdeszczowa, odzież rekreacyjna, odzież skórzana,
odzież sportowa, odzież wiatroszczelna, odzież z imitacji skóry,
odzież ze skóry, okrycia wierzchnie [odzież], opaski na szyję [części
odzieży], palta, paski [odzież], piżamy, płaszcze, podkolanówki, podkoszulki, polary, rajstopy, rajtuzy, repliki kompletów piłkarskich, rękawice do snowboardu, rękawice narciarskie, rękawice snowboardowe
z jednym palcem, rękawice, w tym rękawice ze skóry, skóry surowej
lub futra, rękawiczki, rękawiczki zimowe, rybaczki, sandały damskie,
sandały i buty plażowe, sandały kąpielowe, sandały męskie, sandały
niemowlęce, skarpetki, skarpety sportowe, skarpety termoaktywne,
spodenki, spodenki kąpielowe, spodnie, spodnie dresowe, spodnie
narciarskie, spodnie nieprzemakalne, spodnie od dresu, spodnie
snowboardowe, spodnie sportowe, spodnie sztruksowe, spódnice, spódnico-spodenki, spódnico-spodnie, staniki sportowe, stroje
sportowe, sukienki damskie, swetry, szale, szaliki, szerokie koszule
wierzchnie, szorty [odzież], śniegowce, T-shirty z krótkim rękawem,
tenisówki [obuwie], topy [odzież], tuniki, ubrania codzienne, wiatrówki [odzież], wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych,
wkładki pod piętę .

(111) 317905
(220) 2014 11 05
(210) 435387
(151) 2018 12 19
(441) 2015 02 16
(732) SILESIA BRAU GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) PRAWDZIWE PIWO-ZŁOTY PIES
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 32 piwo.
(111) 317906
(220) 2018 08 22
(210) 489598
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) SOKÓLSKI MATEUSZ MIKOŁAJ, Wielkie Lniska, PL.
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(540) WIELKIE LNISKA GOSPODARSTWO ROLNE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 15.01.22,
26.11.03, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 44 rozpylanie insektycydów w rolnictwie, rozpylanie
rolniczych środków chemicznych, rozpylanie środków ochrony roślin
do celów rolniczych, rozsiewanie z powietrza lub powierzchni ziemi
nawozów i innych preparatów chemicznych stosowanych w rolnictwie, uprawa roślin, wysiew nasion, zwalczanie szkodników w rolnictwie, powierzchniowy rozsiew nawozów, rozsiewanie nawozów.
(111) 317907
(220) 2018 08 22
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 01
(732) FUNDACJA PATRZ SERCEM, Warszawa, PL.
(540) FUNDACJA PATRZ SERCEM
(540)

(210) 489640

Kolor znaku: czerwony, złoty
(531) 02.09.01, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne.
(111) 317908
(220) 2018 08 22
(210) 489646
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 01
(732) ATEPAA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielsko-Biała, PL.
(540) PENT. LUXURY FITNESS EQUIPMENT
(540)
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we, t-shirty z krótkim rękawem, topy [odzież], body [odzież], kostiumy kąpielowe, skarpetki, czapki [nakrycia głowy], czapki sportowe,
29 suszone orzechy, produkty z suszonych owoców, suszone owoce,
warzywa suszone, liofilizowane warzywa, orzechy prażone, orzechy
przetworzone, orzechy z przyprawami, migdały przetworzone, owoce przetworzone, mieszanki owoców i orzechów, mieszanki owoców
suszonych, pasta z owoców, pasty na bazie orzechów, masło z orzechów, dżemy, hummus, tahini [pasta z ziarna sezamowego], przekąski na bazie orzechów, przekąski na bazie suszonych owoców, chipsy
na bazie warzyw, chipsy owocowe, batoniki na bazie owoców i orzechów, batony na bazie orzechów i nasion, batony organiczne na bazie
orzechów i ziaren, batony spożywcze na bazie soi, płatki kokosowe,
daktyle, przetworzone nasiona chia do jedzenia, aloes spożywczy,
30 słodycze bez cukru, słodycze czekoladowe, słodycze zawierające
owoce, wyroby cukiernicze, zboża przetworzone, wyroby z kakao,
żywność na bazie kakao, polewa lub posypka czekoladowa, polewy
cukiernicze, produkty na bazie czekolady, artykuły żywnościowe zawierające czekoladę [jako podstawowy składnik], czekolada, czekoladowe wyroby cukiernicze nielecznicze, produkty zbożowe w postaci
batonów, batoniki, batoniki energetyczne na bazie zbóż, batoniki
muesli, batoniki owsiane, batoniki z nadzieniem czekoladowym, batoniki z polewą czekoladową, batoniki zawierające mieszankę ziaren,
orzechów i suszonych owoców [wyroby cukiernicze], batony czekoladowe, batony spożywcze na bazie zbóż, batony zbożowe i energetyczne, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, chałwa, wafelki, żelki,
cukierki bez cukru, ciastka, naturalne substancje słodzące, musy, pasty czekoladowe [do smarowania], muesli, migdały w polewie czekoladowej, orzechy w czekoladzie, orzechy w polewie czekoladowej,
orzechy w polewie [wyroby cukiernicze], owoce w polewie czekoladowej.

(111) 317910
(220) 2018 08 29
(210) 489876
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Düsseldorf, DE.
(540) alkostrefa
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały, żółty, czerwony, pomarańczowy
(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 11.03.01, 27.05.01, 27.05.05,
29.01.15
(510), (511) 35 usługi marketingowe, promocja sprzedaży, reklama,
usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi.
(531) 27.05.01
(510), (511) 28 przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycznych.
(111) 317909
(220) 2018 08 23
(210) 489608
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) MOHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MOHO
(540)

Kolor znaku: jasnobeżowy, czerwony, różowy, niebieski,
pomarańczowy, żółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 26.01.05, 26.01.06,
26.01.16, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.10, 26.11.12
(510), (511) 25 odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, artykuły odzieżowe w stylu sportowym, bluzki, bluzy sportowe, komplety
sportowe, koszule, koszule sportowe, koszulki z krótkim rękawem,
koszulki z nadrukami, krótkie bluzeczki do talii, dolne części ubrań
[odzież], krótkie spodnie, legginsy, spodenki, spódnice, spodnie,
spodnie sportowe, staniki sportowe, stroje sportowe, szorty sporto-

(111) 317911
(220) 2018 08 29
(210) 489877
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Düsseldorf, DE.
(540) winostrefa
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.24,
11.03.01, 26.11.01, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10
(510), (511) 35 usługi marketingowe, promocja sprzedaży, reklama,
usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi.
(111) 317912
(220) 2018 08 29
(210) 489878
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Düsseldorf, DE.
(540) piwostrefa
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(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały, pomarańczowy
(531) 11.03.01, 11.03.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.04.02, 26.11.01,
26.11.06, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe, promocja sprzedaży, reklama,
usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi.
(111) 317913
(220) 2018 08 29
(210) 489879
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Düsseldorf, DE.
(540) mocostrefa
(540)
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(111) 317917
(220) 2018 06 05
(210) 486717
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 20
(732) MARKA SOKOŁÓW-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów
Podlaski, PL.
(540) MISTRZOWSKA ROZGRZEWKA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski mięsne,
wyroby na bazie mięsa, kabanosy, batony proteinowe, batony proteinowe na bazie mięsa, zupy.
(111) 317918
(220) 2018 09 06
(210) 490191
(151) 2019 02 06
(441) 2018 10 22
(732) OPLEX M.M. MIŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Łódź, PL.
(540) OPLEX
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony
(531) 26.11.12, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługa sprzedaży części samochodowych.
Kolor znaku: fioletowy, biały, niebieski
(531) 11.03.01, 11.03.25, 26.01.01, 26.01.16, 26.04.02, 26.11.01,
26.11.06, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi marketingowe, promocja sprzedaży, reklama,
usługi handlu detalicznego związane z napojami alkoholowymi.
(111) 317914
(220) 2018 08 31
(210) 489962
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) CELBIC
(510), (511) 5 przeciwzapalne i przeciwbólowe preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi.
(111) 317915
(220) 2018 09 04
(210) 490084
(151) 2019 01 29
(441) 2018 10 15
(732) LEONIK PIOTR NEWCONTACT, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) VIPMEN
(510), (511) 38 usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, obsługa chat roomów, udostępnianie forów internetowych
on-line, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali internetowych, wzajemna komunikacja komputerowa, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi social-networkingowe, usługi agencji randkowej, internetowe usługi
zapoznawania osób, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi randkowe przez Internet, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on-line za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania.
(111) 317916
(220) 2018 09 04
(210) 490088
(151) 2019 01 29
(441) 2018 10 15
(732) LEONIK PIOTR NEWCONTACT, Ostrów Mazowiecka, PL.
(540) VIPWOMEN
(510), (511) 38 usługi związane z portalami telekomunikacyjnymi,
dostęp do treści, stron internetowych i portali, przekazywanie informacji i danych za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, obsługa chat roomów, udostępnianie forów internetowych
on-line, usługi telekomunikacyjne świadczone za pośrednictwem
platform i portali internetowych, wzajemna komunikacja komputerowa, 45 usługi serwisów społecznościowych on-line, usługi social-networkingowe, usługi agencji randkowej, internetowe usługi
zapoznawania osób, usługi agencji pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi randkowe przez Internet, usługi tworzenia sieci kontaktów społecznych on-line za pomocą aplikacji mobilnych do pobrania.

(111) 317919
(220) 2018 09 06
(210) 490194
(151) 2019 02 06
(441) 2018 10 22
(732) CZURA LESZEK VERITAS NIERUCHOMOŚCI, Katowice, PL.
(540) VERITAS NIERUCHOMOŚCI
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi agencji kredytowych, usługi operacji finansowych, usługi w zakresie depozytów przedmiotów
wartościowych, usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi kas
oszczędnościowych, usługi w zakresie kredytów, maklerstwo giełdowe, usługi w zakresie operacji walutowych, usługi w zakresie transakcji finansowych również za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie operacji finansowych dokonywanych elektronicznie, usługi
w zakresie operacji finansowych dokonywanych za pośrednictwem
SMS lub e-mail, usługi w zakresie wymiany walut, usługi w zakresie
płatności elektronicznych, usługi w zakresie informacji finansowych,
usługi w zakresie elektronicznych inwestycji kapitałowych, obsługa przekazów pocztowych, usługi brokerstwa finansowego, usługi
ubezpieczeniowe, usługi w zakresie ubezpieczeń od nieszczęśliwych
wypadków, ubezpieczeń od pożaru, ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń morskich, usługi pośrednictwa
i brokerskie w zakresie ubezpieczeń, udzielanie informacji w dziedzinie ubezpieczeń, usługi monetarne, usługi bankowe, obsługa kart
kredytowych i debetowych, emisja kart kredytowych i rabatowych,
emisja czeków podróżnych, emisja bonów wartościowych, weryfikacja czeków, wymiana walut, wymiana pieniędzy, usługi w zakresie
udzielania pożyczek i kredytów, udzielanie pożyczek pod zabezpieczenie, usługi w zakresie udzielania gwarancji i kaucji, usługi w zakresie prowadzenia depozytów bankowych i sejfowych, usługi w zakresie opłat okresowych, usługi w zakresie zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, usługi w zakresie sponsorowania finansowego, usługi
w zakresie rozliczeń finansowych transakcji (w tym również związanych z kupnem lub sprzedażą nieruchomości), usługi w zakresie
elektronicznego transferu środków finansowych, usługi w zakresie
ściągania należności, usługi powiernicze, usługi brokerskie, usługi
świadczone przez kasy emerytalne, usługi świadczone w ramach
funduszy wzajemnych, pośrednictwo brokerskie na giełdach, usługi
dotyczące notowań giełdowych, zarządzanie finansami, doradztwo
finansowe, analizy finansowe, udzielanie informacji w dziedzinie finansów, wycena finansowa, szacowanie wartości do celów fiskalnych,
usługi pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, usługi świadczone przez agencje nieruchomości, wynajem
pomieszczeń biurowych, wynajem domów, mieszkań i apartamentów, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, usługi
dotyczące leasingu nieruchomości, usługi pośrednictwa w zakresie
nieruchomości, usługi brokerskie w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych.
(111) 317920
(151) 2019 02 06

(220) 2018 09 06
(441) 2018 10 22

(210) 490195

Nr 5/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(732) CZURA LESZEK VERITAS NIERUCHOMOŚCI, Katowice, PL.
(540) VERITAS NIERUCHOMOŚCI
(540)

Kolor znaku: czarny, fioletowy
(531) 26.11.13, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi agencji kredytowych, usługi operacji finansowych, usługi w zakresie depozytów przedmiotów
wartościowych, usługi w zakresie inwestycji kapitałowych, usługi kas
oszczędnościowych, usługi w zakresie kredytów, maklerstwo giełdowe, usługi w zakresie operacji walutowych, usługi w zakresie transakcji finansowych również za pośrednictwem Internetu, usługi w zakresie operacji finansowych dokonywanych elektronicznie, usługi
w zakresie operacji finansowych dokonywanych za pośrednictwem
SMS lub e-mail, usługi w zakresie wymiany walut, usługi w zakresie
płatności elektronicznych, usługi w zakresie informacji finansowych,
usługi w zakresie elektronicznych inwestycji kapitałowych, obsługa przekazów pocztowych, usługi brokerstwa finansowego, usługi
ubezpieczeniowe, usługi w zakresie ubezpieczeń od nieszczęśliwych
wypadków, ubezpieczeń od pożaru, ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczeń morskich, usługi pośrednictwa
i brokerskie w zakresie ubezpieczeń, udzielanie informacji w dziedzinie ubezpieczeń, usługi monetarne, usługi bankowe, obsługa kart
kredytowych i debetowych, emisja kart kredytowych i rabatowych,
emisja czeków podróżnych, emisja bonów wartościowych, weryfikacja czeków, wymiana walut, wymiana pieniędzy, usługi w zakresie
udzielania pożyczek i kredytów, udzielanie pożyczek pod zabezpieczenie, usługi w zakresie udzielania gwarancji i kaucji, usługi w zakresie prowadzenia depozytów bankowych i sejfowych, usługi w zakresie opłat okresowych, usługi w zakresie zbiórki funduszy na cele
dobroczynne, usługi w zakresie sponsorowania finansowego, usługi
w zakresie rozliczeń finansowych transakcji (w tym również związanych z kupnem lub sprzedażą nieruchomości), usługi w zakresie
elektronicznego transferu środków finansowych, usługi w zakresie
ściągania należności, usługi powiernicze, usługi brokerskie, usługi
świadczone przez kasy emerytalne, usługi świadczone w ramach
funduszy wzajemnych, pośrednictwo brokerskie na giełdach, usługi
dotyczące notowań giełdowych, zarządzanie finansami, doradztwo
finansowe, analizy finansowe, udzielanie informacji w dziedzinie finansów, wycena finansowa, szacowanie wartości do celów fiskalnych,
usługi pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży, najmu nieruchomości, usługi świadczone przez agencje nieruchomości, wynajem
pomieszczeń biurowych, wynajem domów, mieszkań i apartamentów, wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, usługi
dotyczące leasingu nieruchomości, usługi pośrednictwa w zakresie
nieruchomości, usługi brokerskie w zakresie nieruchomości, administrowanie nieruchomościami, usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych.
(111) 317921
(220) 2018 09 06
(210) 490240
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) WIECHOWSKI MARCIN KWAŚNE JABŁKO, Włodowo, PL.
(540) KWAŚNE JABŁKO
(510), (511) 43 agroturystyka, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, rezerwacja zakwaterowania dla turystów, wynajem pokoi w gospodarstwie rolnym, domy
turystyczne, restauracje dla turystów, zajazdy dla turystów, organizowanie zakwaterowania dla turystów, usługi hosteli dla turystów,
usługi w zakresie obozów turystycznych [zakwaterowanie], kafeterie
[bufety], catering w kafeteriach szybkiej obsługi, kawiarnie, usługi
kawiarni, usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, usługi
restauracji hotelowych, restauracje serwujące delikatesy, restauracje
dla turystów, restauracje z grillem, usługi mobilnych restauracji, usługi barów i restauracji, dokonywanie rezerwacji restauracji i posiłków,
usługi w zakresie restauracji [brasserie], usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi restauracji sprzedających posiłki na wynos, zapewnianie żywności i napojów w restauracjach, serwowanie
żywności i napojów dla gości w restauracjach, domy gościnne, usługi
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cateringu zewnętrznego, catering w kafeteriach szybkiej obsługi,
organizacja cateringu, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, doradztwo kulinarne.

(111) 317922
(220) 2018 09 07
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) GREENWOOD II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GREENWOOD
(540)

(210) 490243

Kolor znaku: czerwony, różowy, żółty
(531) 05.01.03, 05.01.05, 25.01.25, 26.11.02, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.13, 05.13.09, 26.11.05
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie
projektów budowlanych, zarządzanie projektami z zakresu działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, analiza kosztów, obsługa marketingowa obrotu
nieruchomościami, badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
organizowanie wystaw i pokazów w celach handlowych lub reklamowych, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, zarządzanie hotelami, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów
budowlanych, 36 usługi finansowania przedsięwzięć związanych
ze wznoszeniem nieruchomości, usługi zarządzania inwestycjami
w majątek nieruchomy, usługi deweloperskie związane z inwestycjami kapitałowymi w nieruchomości, finansowanie inwestycji, w tym
inwestycji budowanych, usługi w zakresie obrotu nieruchomościami,
usługi finansowe, usługi finansowe związane z nieruchomościami,
inwestycje związane z nieruchomościami, inwestycje kapitałowe,
organizowanie inwestycji, tworzenie funduszy inwestycyjnych,
wyceny finansowe, zarządzanie finansami, doradztwo w zakresie
finansów i inwestycji finansowych, doradztwo finansowe związane
z inwestowaniem w nieruchomości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, doradztwo
w zakresie zakupu, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości, wynajmowanie mieszkań, pobieranie czynszów, zarządzanie nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa nieruchomości, wynajmowanie nieruchomości, wynajmowanie powierzchni
biurowej, 37 usługi budowlane, usługi doradztwa budowlanego,
budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa domów,
budowa dróg, budowa nieruchomości komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nieruchomości przemysłowych,
budowa obiektów do celów sportowych, budowa obiektów do celów rekreacyjnych, budowa obiektów inżynierii wodno-Iądowej,
budowa obiektów medycznych, usługi napraw oraz konserwacji
obiektów budowlanych, nadzór budowlany, doradztwo inżynieryjne
w zakresie budownictwa, informacja budowlana, instalowanie oraz
naprawa instalacji hydraulicznych, elektrycznych oraz centralnego
ogrzewania, czyszczenie budynków od wewnątrz i zewnątrz, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych i budowlanych,
instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych, instalacja,
konserwacja i naprawa urządzeń do zaopatrzenia w wodę, instalacja,
konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń sanitarnych, instalacja, konserwacja
i naprawa urządzeń wentylacyjnych, instalacja, konserwacja i naprawa urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, instalacja, konserwacja
i naprawa wind, instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie, konserwacja i naprawa alarmów
przeciwpożarowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci telekomunikacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa wind i dźwigów, instalowanie, konserwacja i naprawa sieci wodno-kanalizacyjnych, izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów,
usługi porządkowe, 42 planowanie budowy nieruchomości, kontrola
kosztów budowy, opracowywanie projektów budowlanych, monitorowanie konstrukcji budowlanych, doradztwo w zakresie projektów
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architektonicznych i budowlanych, usługi doradztwo technicznego
w zakresie inżynierii budowlanej, opracowanie projektów technicznych w dziedzinie budownictwa, badania technologiczne związane
z przemysłem budowlanym, usługi badawcze związane z budownictwem, projektowanie budowlane, projektowanie dekoracji wnętrz,
usługi konsultacyjne dotyczące architektury.

(111) 317923
(220) 2018 09 07
(210) 490245
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) CHRONADA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu chorób i urazów stawów i układu ruchowego.
(111) 317924
(220) 2015 09 18
(210) 447129
(151) 2019 01 04
(441) 2015 12 21
(732) POCIECHA DANIEL DANSOLT, Chomranice, PL.
(540) RIMAGIS
(510), (511) 8 noże, wyroby nożownicze, 18 wyroby rymarskie,
40 hartowanie metali, obróbka metali.
(111) 317925
(220) 2016 03 08
(210) 453252
(151) 2018 12 28
(441) 2016 06 06
(732) PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) smaki
(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 dydaktyczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki
danych, 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, wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, druki, prospekty, broszury,
ulotki, foldery, informatory, papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, materiały introligatorskie, materiały
fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem
aparatów, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji
elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów
producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, zarządzanie w działalności handlowej, w tym doradztwo,
administrowanie działalności handlowej, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu
informacji handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim,
prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz
z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, zarządzanie portalami internetowymi, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, usługi w zakresie działalności
wydawniczej, edycja i dystrybucja w formie elektronicznej książek,
tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie
publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej,
która dostarcza prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line,
organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych,
seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw,
festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych,
kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe, usługi reporterskie, organizowanie, montaż programów
radiowych, telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja
filmów i widowisk, usługi filmowania i nagrywania, usługi doradcze
w sprawie produkcji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie

Nr 5/2019

gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet.

(111) 317926
(220) 2016 03 08
(210) 453253
(151) 2018 12 28
(441) 2016 06 06
(732) PMPG POLSKIE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) smaki.pl
(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 dydaktyczne, tablice na ogłoszenia elektroniczne, nośniki
danych, 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, wydawnictwa, katalogi branżowe, albumy, druki, prospekty, broszury,
ulotki, foldery, informatory, papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach, materiały introligatorskie, materiały
fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruktażowe z wyjątkiem
aparatów, 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży publikacji
elektronicznych i drukowanych, usługi reklamowe, w tym w zakresie zamieszczania ogłoszeń w prasie, rozpowszechnianie wyrobów
producentów w celach reklamowych, wynajem czasu i miejsca reklamowego, zarządzanie w działalności handlowej, w tym doradztwo,
administrowanie działalności handlowej, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, marketing, badania i analiza rynku, badania opinii publicznej, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzenie wykazu
informacji handlowych w Internecie, zarządzanie zbiorami informatycznymi, udostępnianie informacji z baz danych osobom trzecim,
prenumerata prasy, organizowanie konferencji, gier, konkursów i loterii oraz imprez rozrywkowych o podłożu reklamowym z zastosowaniem reklamy prasowej, radiowej, telewizyjnej i internetowej oraz
z wykorzystaniem elektronicznych, magnetycznych i optycznych
nośników informacji, oferowanie usług aukcyjnych w formie promocji, zarządzanie portalami internetowymi, 41 nauczanie, kształcenie,
rozrywka, usługi sportowe i kulturalne, usługi w zakresie działalności
wydawniczej, edycja i dystrybucja w formie elektronicznej książek,
tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, dostarczanie
publikacji elektronicznych on-line, usługi księgarni elektronicznej,
która dostarcza prasę, magazyny, fotografie, zdjęcia, książki on-line,
organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych,
seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, organizowanie konkursów, plebiscytów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw,
festynów, pikników, wydarzeń tematycznych, festiwali filmowych,
kształcenie praktyczne, szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe, usługi reporterskie, organizowanie, montaż programów
radiowych, telewizyjnych, udostępnianych przez Internet, produkcja
filmów i widowisk, usługi filmowania i nagrywania, usługi doradcze
w sprawie produkcji filmowej, prowadzenie programów rozrywkowych, naukowych, publicystycznych, kulturalnych, usługi w zakresie
gier interaktywnych, interaktywna rozrywka i usługi współzawodnictwa oraz usługi quizów elektronicznych, także dostarczane globalną siecią komputerową lub przez Internet.
(111) 317927
(220) 2017 05 10
(210) 471437
(151) 2018 10 18
(441) 2017 09 04
(732) ARIES POWER EQUIPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ariespower
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.04.01, 03.04.05, 03.04.13, 26.04.01, 26.04.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 alternatory [generatory prądu przemiennego], cylindry do silników, pługi do zdejmowania darni, dźwigi do pojazdów,
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filtry [części maszyn lub silników], gaźniki, generatory prądu, generatory elektryczności, gładziarki, głowice cylindrów do silników,
koła maszyn, grabie do zgrabiarek, iskrowniki zapłonowe, kopaczki
[maszyny], koparki [czerparki], koparki do rowów, koparki jednoczerpakowe mechaniczne, ostrza do kosiarek, kosiarki [maszyny],
kosiarki ogrodowe [maszyny], kultywatory [maszyny], łożyska [części maszyn], linki sterownicze do maszyn lub silników, maszyny dla
statków, maszyny do budowy dróg, maszyny rolnicze, membrany
do pomp, młoty mechaniczne, młoty pneumatyczne, mechanizmy
napędowe inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia [części maszyn], noże [części maszyn], narzędzia ręczne o napędzie innym niż
ręczny, obudowy maszyn, osłony maszyn, urządzenia do zagęszczania odpadów, piły [maszyny], paski napędowe do wentylatorów silników, maszyny do pielenia, piły łańcuchowe, pługi śnieżne, pokrywy
[części maszyn], pompy [maszyny], samonastawne pompy paliwowe,
awaryjne agregaty prądotwórcze, maszyny do robót ziemnych, rozruszniki silników, narzędzia rolnicze inne niż o napędzie ręcznym,
tłumiki do silników, silniki dla statków, silniki elektryczne inne niż
do pojazdów lądowych, silniki inne niż do pojazdów lądowych, maszyny do ubijania, silniki napędowe inne niż do pojazdów lądowych,
spycharki, mechanizmy sterownicze do maszyn i silników, uchwyty
[części maszyn], ugniatarki mechaniczne, wentylatory do silników,
zawory [części maszyn lub silników], zamiatarki samojezdne, brony,
8 ubijaki do gruntu [narzędzia brukarskie], koparki do rowów [narzędzia], narzędzia o napędzie ręcznym, kosiarki ogrodowe ręczne
[narzędzia], piły [narzędzia], ubijaki do gruntu [narzędzia], nożyce ogrodnicze, kosy, rębaki, 9 akumulatory elektryczne, kolektory
elektryczne, baterie słoneczne, motopompy strażackie, elektryczne
urządzenia kontrolno-sterujące, ogniwa fotoelektryczne, ogniwa
galwaniczne, panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej,
12 pontony, ciągniki, łodzie, śruby napędowe do łodzi, wiosła do łodzi, ciągniki ogrodowe jednoosiowe, 37 Usługi instalacji agregatów
prądotwórczych, usługi instalacji urządzeń i maszyn ogrodniczych,
usługi instalacji silników i zespołów napędowych do łodzi, konserwacja i naprawy maszyn, naprawa pomp, instalowanie i naprawa
urządzeń elektrycznych, wynajem sprzętu budowlanego, wynajem
sprzętu do oczyszczania dróg.

(111) 317928
(220) 2017 07 17
(210) 474244
(151) 2018 10 16
(441) 2018 04 30
(732) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kunów, PL.
(540) Tygryski
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, żółty, biały
(531) 29.01.14, 26.11.03, 26.11.09, 27.05.01
(510), (511) 29 suszone owoce, skórki owocowe, chipsy owocowe,
bakalie, suszone owoce z krajów tropikalnych, płatki ziemniaczane,
chrupki i chipsy ziemniaczane, 30 chrupki kukurydziane, płatki kukurydziane nie będące słodyczami ani wyrobami cukierniczymi, płatki
śniadaniowe, płatki owsiane, biszkopty, precle, chipsy jako produkty zbożowe, chrupki gryczane, chrupki jaglane, przekąski zbożowe,
produkty spożywcze ze zboża, słone produkty ze zboża (paluszki),
słone przekąski ze zboża, batoniki muesli, przekąski ryżowe, wafle
ryżowe, ryż preparowany, krakersy, rogaliki, produkty na bazie kukurydzy, płatki zbożowe, płatki zbożowe pełnoziarniste, produkty śniadaniowe na bazie zbóż, przekąski na bazie mąk nasion strączkowych,
płatki śniadaniowe na bazie mąk nasion strączkowych, produkty
na bazie kukurydzy (popcorn).
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(111) 317929
(220) 2017 07 17
(210) 474245
(151) 2018 10 16
(441) 2018 04 30
(732) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kunów, PL.
(540) Tygryski
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, czarny, jasnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 suszone owoce, skórki owocowe, chipsy owocowe,
bakalie, suszone owoce z krajów tropikalnych, płatki ziemniaczane,
chrupki i chipsy ziemniaczane, 30 chrupki kukurydziane, płatki kukurydziane nie będące słodyczami ani wyrobami cukierniczymi, płatki
śniadaniowe, płatki owsiane, biszkopty, precle, chipsy jako produkty zbożowe, chrupki gryczane, chrupki jaglane, przekąski zbożowe,
produkty spożywcze ze zboża, słone produkty ze zboża (paluszki),
słone przekąski ze zboża, batoniki muesli, przekąski ryżowe, wafle
ryżowe, ryż preparowany, krakersy, rogaliki, produkty na bazie kukurydzy, płatki zbożowe, płatki zbożowe pełnoziarniste, produkty śniadaniowe na bazie zbóż, przekąski na bazie mąk nasion strączkowych,
płatki śniadaniowe na bazie mąk nasion strączkowych, produkty
na bazie kukurydzy (popcorn).
(111) 317930
(220) 2017 07 31
(151) 2018 12 18
(441) 2018 07 16
(732) KOWALIK GRZEGORZ DIGITEC, Kraków, PL.
(540) digitec smart solutions
(540)

(210) 474774

Kolor znaku: ciemnoczerwony, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.15.13
(510), (511) 9 sterowniki elektroniczne, sterowniki programowalne,
elektroniczne sterowniki [Ecg] do lamp i opraw oświetleniowych LED,
automatyczne systemy sterowania ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją (HVAC), automatyczne systemy sterowania dostępem, mechanizmy kontroli dostępu, serwery do automatyzacji domu, czujniki,
detektory, urządzenia do monitorowania, elektroniczne urządzenia
do lokalizacji obiektów i przedmiotów, elektroniczne urządzenia nawigacyjne, alarmy i urządzenia ostrzegawcze, urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, elektroniczne znaczniki, podzespoły elektrotechniczne, krzemowe układy scalone [elektroniczne],
chipy [układy scalone], komponenty elektroniczne i elektroniczne,
urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia do zdalnego sterowania oświetleniem, dostępem, urządzenia do automatycznej regulacji, aparatura i urządzenia
do kontrolowania elektryczności, przełączniki czasowe automatyczne, tranzystory, instalacje elektryczne do zdalnego sterowania, łączniki elektryczne, przekaźniki elektryczne, przetworniki elektryczne,
wtyczki i gniazdka elektryczne, osprzęt do oświetlenia, zamki elektryczne i elektroniczne, termostaty, wideofony, alarmy, terminale
do wprowadzania i wyprowadzania danych, terminale komunikacji
bezprzewodowej, terminale multimedialne, interfejsy komunikacyjne, oprogramowanie komputerowe, programy do przetwarzania
danych, oprogramowanie komputerowe do zdalnego sterowania,
oprogramowanie komputerowe przeznaczone do zdalnego monitorowania i analizy, oprogramowanie interfejsów, oprogramowanie
komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji (API),
oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami danych,
oprogramowanie komputerowe do tworzenia baz do wyszukiwania
informacji i danych, oprogramowanie komputerowe do przesyłania
danych, oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, oprogramowanie użytkowe, aplikacje komputerowe do pobrania, opro-
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gramowanie użytkowe do usług przetwarzania w chmurze, oprogramowanie komputerowe do integracji aplikacji i baz danych, aplikacje
do użytku z telefonami komórkowymi, oprogramowanie pośredniczące, oprogramowanie testowe, oprogramowanie zabezpieczające, 35 audyt, biura pośrednictwa pracy doradztwo specjalistyczne
w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, outsourcing, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, zarządzanie zbiorami informatycznymi, gromadzenie i systematyzowanie informacji w komputerowych bazach danych, zwłaszcza
związanych z automatyzacją budynku, kompilacja danych dla osób
trzecich, tworzenie komputerowych baz danych, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie automatyki budynkowej,
usługi lokalizacji w oparciu o bazy danych, dostarczanie informacji
marketingowych, dostarczanie informacji handlowych, usługi sprzedaży detalicznej, hurtowej internetowej produktów, akcesoriów, elementów składowych oraz urządzeń sterujących z zakresu sprzętu automatyki budynkowej, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych,
systemów kontroli dostępu, systemów alarmowych, systemów audio
i wideo, systemów przeciwpożarowych, systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), systemów oświetleniowych, zarządzanie
sklepami detalicznymi, hurtowymi i internetowymi, usługi zarządzania plikami komputerowymi związanymi z automatyzacją budynku,
37 budownictwo, budownictwo przemysłowe, eliminacja zakłóceń
w instalacjach elektrycznych, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń biurowych, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie
i naprawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie, konserwacja i naprawa komputerów, montaż i naprawa instalacji alarmowych
przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji grzewczych, usługi
doradcze związane z instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu automatyki budynkowej, instalacja sprzętu do automatyki budynkowej,
usługi w zakresie instalowania, uruchamiania, diagnostyki, naprawy,
konserwacji sprzętu automatyki budynkowej, informacja w zakresie zastosowań automatyki budynkowej, instalowanie, konserwacja
i naprawa systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC),
38 informacja o telekomunikacji, łączność poprzez sieć światłowodów, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność telefoniczna, poczta elektroniczna, połączenia ze światową siecią komputerową
za pośrednictwem telekomunikacji, przydzielanie dostępu do baz danych, przydzielanie dostępu do światowej sieci komputerowej (usługi
operatorów sieciowych), przesyłanie informacji przez sieci komputerowe i telekomunikacyjne, przesyłanie informacji za pomocą środków
elektronicznych, usługi w zakresie dostępu do stron i portali informatycznych do zdalnej instalacji, konfiguracji, sterowania, zarządzania
i monitorowania za pomocą komputera lub telefonu komórkowego
instalacjami automatyki budynkowej, systemami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), systemami oświetlenia, systemami kontroli
dostępu, systemami alarmowymi i nadzoru, systemami przeciwpożarowymi, 42 doradztwo budowlane, doradztwo w sprawach sprzętu
komputerowego, inżyniera techniczna, projektowanie systemów
komputerowych, utrzymywanie (tworzenie) stron internetowych dla
osób trzecich, opracowywanie i utrzymywanie baz programów komputerowych i baz danych, usługi w zakresie montażu, instalowania,
konserwacji i napraw oprogramowania, usługi projektowe w zakresie urządzeń elektronicznych, systemów bezpieczeństwa, instalacji
automatyki budynkowej, usługi inżynierskie, doradztwo techniczne
w zakresie wdrażania systemów komputerowych, urządzeń elektronicznych oraz automatyki budynkowej, usługi w zakresie dostosowywania oprogramowania komputerowego do potrzeb klienta,
techniczne usługi informatyczne w zakresie instalacji sieci automatyki budynkowej, wykonywanie analiz, projektów, prac studialnych
i ekspertyz w zakresie informatyki, automatyki i sterowania, usługi
aktualizacji oprogramowania dla komputerów i sterowników, doradztwo w zakresie informatyki, automatyki i sterowania, sprzętu informatycznego i sterowników, administrowanie komputerowymi stronami
sieciowymi, tworzenie i utrzymywanie stron sieciowych dla osób trzecich, usługi instalowania i zmiany oprogramowania komputerów.

(111) 317931
(220) 2017 11 28
(210) 479466
(151) 2018 11 29
(441) 2018 04 30
(732) BARON WOJCIECH PRACOWNIA LODÓW NATURALNIE
LODOWACI, Żywiec, PL.
(540) Naturalnie Lodowaci
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(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.16, 08.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 lody, sorbety, słodycze lodowe, desery lodowe, słodycze, ciasta, ciastka, wyroby cukiernicze i piekarnicze, czekolada
i napoje na bazie czekolady, kawa i napoje na bazie kawy, herbata,
43 usługi w zakresie prowadzenia lodziarni, kawiarni, cukierni, punktów gastronomicznych, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
usługi cateringowe.
(111) 317932
(220) 2017 11 30
(210) 479569
(151) 2018 10 18
(441) 2018 04 09
(732) SCHUBERT ADRIAN, BURYAN PRZEMYSŁAW IDEAL TRAVEL
SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) IDEAL TRAVEL
(510), (511) 39 organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych,
usługi świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie turystyczne, usługi biur podróży i biur wycieczkowych, usługi
planowania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże
i wycieczki, usługi w zakresie zapewniania informacji turystycznych
oraz dotyczących podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa
naziemna pasażerów, tworzenie ofert pakietowych na usługi turystyczne, doradztwo w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych, 41 organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych,
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów,
treningów, seminariów, konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, kongresów, konferencji i imprez rozrywkowych, organizowanie wystaw związanych z kulturą, turystyką lub edukacją, usługi
w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publikowanie książek
i materiałów dydaktycznych, publikowanie książek i materiałów
dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie materiałów
dydaktycznych, kursy językowe, publikowanie tekstów innych niż
reklamowe, doradztwo w zakresie edukacji lub kształcenia, usługi
trenerskie w zakresie pomocy i kierowania rozwojem umiejętności
oraz kompetencji, produkcja i organizowanie festiwali teatralnych,
imprez rozrywkowych, artystycznych, edukacyjnych, sportowych
lub rekreacyjnych, wystaw, występów, koncertów, imprez oraz pokazów związanych z kulturą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konkursów, gier losowych i loterii, organizowanie pokazów
mody, konkursów piękności, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów, usługi oraz doradztwo w zakresie edukacji i nauczania, usługi artystów: teatralnych, muzycznych, filmowych, organizowanie
imprez kulturalnych promujących twórców i różne dziedziny twórczości artystycznej, prowadzenie galerii artystycznych, działalność
informacyjna w zakresie twórczości artystycznej, usługi tłumaczeniowe, publikacje elektroniczne on-line, udostępnianie publikacji
elektronicznych on-line, nie do pobierania z sieci komputerowych,
usługi wynajmowania obiektów sportowych, rozrywkowych, kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych, usługi studiów nagrań, usługi
studiów filmowych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań dźwiękowych oraz video, ich rozpowszechnianie, postsynchronizacja, sporządzanie napisów, usługi dystrybucji biletów, usługi reporterskie,
fotoreportaże, wynajmowanie modeli do pozowania artystom, usługi publikowania fotoksiążek, zdjęć, wykonywanie fotokopii, wizualna
rejestracja zdarzeń, imprez i uroczystości, usługi biblioteki fotograficznej/filmowej, usługi on-line biblioteki fotograficznej/filmowej,
montaż programów radiowych i telewizyjnych, wynajem sprzętu
do nurkowania rekreacyjnego, 43 usługi agencji zakwaterowań-hotele, pensjonaty, usługi domów turystycznych, usługi moteli, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacje zakwaterowania tymczasowego,
usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi restauracji, kawiarni,
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barów, kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz snack-barów, catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych,
wypożyczanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej, wypożyczanie namiotów, konstrukcji przenośnych, wynajem instalacji wykorzystywanych podczas spotkań, konferencji, wystaw, spektakli,
zjazdów, seminariów, sympozjów i warsztatów szkoleniowych.

(111) 317933
(220) 2017 12 15
(210) 480199
(151) 2018 10 18
(441) 2018 04 30
(732) FIRMA BUDOWLANO-INSTALACYJNA MAT-MAD A. MATEJAK,
R. MADERA SPÓŁKA JAWNA, Kołobrzeg, PL.
(540) Olymp
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty, czarny
(531) 01.03.02, 01.03.17, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi w zakresie nieruchomości, pobieranie czynszu,
administrowanie domami czynszowymi, administrowanie nieruchomościami, administrowanie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencje lub pośrednictwo w dzierżawie lub wynajmie
gruntu, agencje mieszkaniowe (nieruchomości), agencje nieruchomości, agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, agencje
wynajmu zakwaterowania w domach opieki, biura pośrednictwa handlu nieruchomościami, doradztwo w dziedzinie zakupu nieruchomości, doradztwo w zakresie nieruchomości, dzierżawa gruntu, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych, dzierżawa nieruchomości
[tylko nieruchomości], dzierżawa nieruchomości posiadanych na własność, dzierżawa pomieszczeń sklepowych, finansowanie konsorcjalne nieruchomości, nabywanie gruntów przeznaczonych do dzierżawy, nabywanie nieruchomości na rzecz osób trzecich, organizacja
najmu nieruchomości handlowych, organizowanie dzierżawy [tylko
nieruchomości], organizowanie finansowania w zakresie operacji budowlanych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, organizowanie ograniczonej własności nieruchomości, organizowanie
umów dzierżawy, organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowanie wynajmu mieszkań, organizowanie wynajmu
nieruchomości, pomoc w zakresie nabywania nieruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach, pomoc w zakupie
nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nieruchomości, timesharing nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu, udzielanie informacji
dotyczących nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących rynku
nieruchomości, udzielanie informacji dotyczących zarządzania ziemią, udzielanie informacji o nieruchomościach, dotyczących majątku
i ziemi, udzielanie informacji w zakresie dzierżawy ziemi, udzielanie
informacji związanych z wynajmem budynków, usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu budynków, usługi agencji
nieruchomości przy zakupie i wynajmie przedsiębiorstw, usługi agencji nieruchomości w zakresie dzierżawy ziemi, usługi agencji nieruchomości w zakresie wynajmu budynków, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprzedażą budynków, usługi agencji
pośrednictwa nieruchomości mieszkaniowych, usługi agencji w zakresie dzierżawy nieruchomości, usługi agencji w zakresie sprzedaży
nieruchomości za prowizję, usługi agencji w zakresie komercyjnych
nieruchomości, usługi agencyjne lub pośrednictwo w zakresie wynajmu budynków, usługi badawcze dotyczące nabywania nieruchomości, usługi depozytowe w zakresie nieruchomości, usługi doradcze
dotyczące nieruchomości korporacyjnych, usługi doradcze dotyczące wyceny nieruchomości, usługi doradcze dotyczące własności nieruchomości, usługi kredytowania nieruchomości, usługi nabywania
gruntu, usługi nabywania gruntu [w imieniu osób trzecich], usługi
nabywania nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie nieruchomości, usługi pośrednictwa finansowego w zakresie nieruchomości,
usługi pośrednictwa finansowego w zakresie posiadania własności
na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie odnawiania dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie odstąpienia od dzierżawy nieruchomości, usługi w zakresie porozumień dotyczących nieruchomości [usługi
finansowe], usługi w zakresie wyszukiwania nieruchomości mieszka-
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niowych, usługi w zakresie zakwaterowań, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem
nieruchomym dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, usługi
zarządzania majątkiem nieruchomym związane z ogrodnictwem,
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie kompleksów
budynków, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli
mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z centrami handlowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu detalicznego, usługi zarządzania nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami związane z pomieszczeniami
przemysłowymi, usługi zarządzania własnością wakacyjną [timeshare], usługi znajdowania mieszkań na rzecz osób trzecich [stałe zamieszkanie], usługi związane z majątkiem nieruchomym, usługi związane ze współwłasnością nieruchomości, wybór i nabywanie
nieruchomości [w imieniu osób trzecich], wycena i zarządzanie nieruchomościami, wynajem biur do coworkingu, wynajem budynków,
wynajem domów, wynajem i dzierżawa zakwaterowania stałego, wynajem miejsca w punkcie sprzedaży detalicznej, wynajem mieszkań,
wynajem mieszkań i pomieszczeń biurowych, wynajem mieszkań,
studio i pokoi, wynajem pomieszczeń handlowych, wynajem powierzchni biurowej, wynajem sal wystawowych, wynajem zakwaterowania [mieszkania], wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, zapewnianie stałego
zamieszkania, zapewnianie środków finansowych na rozwój nieruchomości, zarządzanie budynkami, zarządzanie domami, zarządzanie
domami czynszowymi, zarządzanie gruntami, zarządzanie lokalami
niemieszkalnymi, zarządzanie nieruchomością, zarządzanie portfelem nieruchomości, 43 tymczasowe zakwaterowanie, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wypożyczanie mebli, bielizny stołowej
i zastawy stołowej, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń
na posiedzenia, żłobki, ośrodki opieki dziennej i domy opieki dla osób
starszych, doradztwo świadczone przez centra obsługi telefonicznej
i infolinie w dziedzinie zakwaterowania tymczasowego, obsługa zakwaterowania członków organizacji, organizowanie i udostępnianie
zakwaterowania tymczasowego, organizowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, rezerwacja pokoi, rezerwacja zakwaterowania
na rzecz podróżnych, rezerwacja zakwaterowania tymczasowego
za pośrednictwem Internetu, tymczasowy wynajem pokoi, udostępnianie informacji o tymczasowym zakwaterowaniu za pośrednictwem Internetu, udostępnianie informacji o usługach tymczasowego
zakwaterowania, udostępnianie obiektów i sprzętu dla przyczep
kempingowych, udzielanie informacji dotyczących rezerwacji zakwaterowania, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania [time
share], usługi agencji w zakresie rezerwowania tymczasowego zakwaterowania, usługi agencji wynajmu mieszkań [time share], usługi
biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania, usługi biur zakwaterowania, usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie tymczasowego zakwaterowania, usługi obiektów gościnnych [zakwaterowanie], usługi opieki nad dziećmi świadczone w obiektach
handlowych, usługi rezerwacji pokojów, usługi w zakresie kwater
wczasowych, usługi w zakresie wymiany zakwaterowania [time share], usługi w zakresie wynajmu pokojów, usługi w zakresie zapewniania obiektów na uroczystości, usługi zapewniania schronisk w nagłych wypadkach [zapewnianie zakwaterowania tymczasowego],
wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajem pomieszczeń na przyjęcia towarzyskie, wynajmowanie zakwaterowania
na pobyt czasowy, zapewnianie umeblowanego zakwaterowania
tymczasowego, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach i mieszkaniach, biura zakwaterowania [hotele, pensjonaty],
domy turystyczne, elektroniczne usługi informacyjne związane z hotelami, hostele (schroniska), informacja na temat hoteli, motele, ocena
zakwaterowania wakacyjnego, oferowanie zakwaterowania tymczasowego jako część pakietów pobytowych, organizowanie zakwaterowania dla turystów, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, pensjonaty, domy
gościnne, rezerwacja hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwacja
miejsc na kempingach, rezerwacja miejsc w pensjonatach, rezerwacja
pokojów hotelowych dla podróżnych, rezerwacja zakwaterowania dla
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turystów, rezerwacje hotelowe, rezerwowanie pokojów dla podróżnych, rezerwowanie tymczasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, udostępnianie informacji na temat zakwaterowania przez Internet, udostępnianie informacji online dotyczących
rezerwacji hotelowych, świadczenie usług informacyjnych dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, świadczenie usług
przez hotele i motele, udostępnianie zakwaterowania tymczasowego
dla gości, udzielanie informacji online dotyczących rezerwacji zakwaterowania na czas wakacji, udzielanie informacji w zakresie hoteli,
usługi agencji podróży w zakresie dokonywania rezerwacji hotelowych, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach,
usługi biur podróży w zakresie organizowania zakwaterowania, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania tymczasowego, usługi biur podróży w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelu, usługi doradcze w zakresie sprzętu i obiektów hotelowych,
usługi hosteli dla turystów, usługi hoteli i moteli, usługi hotelowe,
usługi hotelowe dla uprzywilejowanych klientów, usługi rezerwacji
hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, usługi w zakresie obozów turystycznych
[zakwaterowanie], usługi w zakresie obozów wakacyjnych [zakwaterowanie], usługi w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach,
usługi w zakresie schronisk młodzieżowych, usługi w zakresie zakwaterowania w hotelach, usługi w zakresie zakwaterowania w ośrodkach
wypoczynkowych, usługi zakwaterowania tymczasowego świadczone przez obozy wakacyjne, wycena zakwaterowania w hotelach, wynajem zakwaterowanie tymczasowego w domach i mieszkaniach
wakacyjnych, zajazdy dla turystów, zakwaterowanie tymczasowe
świadczone przez rancza dla turystów, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempingowego, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w domach wakacyjnych, zapewnianie zakwaterowania tymczasowego w mieszkaniach wakacyjnych, zapewnianie zakwaterowania
tymczasowego w pensjonatach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach, zapewnianie zakwaterowania w hotelach i motelach, dostarczanie obiektów i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie],
krótkoterminowy wynajem przestrzeni biurowej, organizacja przyjęć
weselnych [miejsca], udostępnianie domów kultury na zebrania i spotkania towarzyskie, udostępnianie obiektów i sprzętu na bankiety
i uroczystości towarzyskie na specjalne okazje, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, udostępnianie obiektów i sprzętu
na konferencje, wystawy i spotkania, udostępnianie obiektów i sprzętu na targi i wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na wystawy,
udostępnianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie obiektów
i sprzętu wystawienniczego w hotelach, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń na posiedzenia zarządu, udostępnianie pomieszczeń
na spotkania, udostępnianie sal konferencyjnych, usługi w zakresie
zapewniania obiektów na spotkania, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, wynajem pomieszczeń na wystawy, wynajmowanie sal konferencyjnych, wynajmowanie sal na zebrania, zapewnianie tymczasowego zakwaterowania na czas pracy, domy opieki dla
osób w podeszłym wieku, mobilne żłobki, opieka nad dziećmi w żłobkach, opieka nad dziećmi w klubach malucha, centra opieki nad dziećmi, usługi tymczasowej opieki zastępczej w postaci opieki dziennej
nad osobami dorosłymi, usługi w zakresie ośrodków opieki dziennej,
obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, bary przekąskowe, bary sałatkowe, bary szybkiej obsługi
[snack-bary], catering w kafeteriach szybkiej obsługi, dokonywanie
rezerwacji restauracji i posiłków, doradztwo kulinarne, dostarczanie
informacji o usługach barów, dostarczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, herbaciarnie, imprezy firmowe [zapewnianie jedzenia i napojów], informacja o usługach restauracyjnych, kafeterie [bufety], katering obejmujący żywność i napoje na bankiety,
katering obejmujący żywność i napoje na przyjęcia koktajlowe, kontraktowe usługi w zakresie żywności, lodziarnie, oferowanie żywności
i napojów dla gości, oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie żywności i napojów w bistrach, oferowanie
żywności i napojów w kawiarenkach internetowych, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach, oferowanie żywności i napojów w sklepach z pączkami, organizacja przyjęć weselnych [żywność i napoje], organizowanie posiłków w hotelach, pizzerie,
przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, przygotowywanie posiłków, przygotowywanie
żywności dla innych na zasadzie zlecania na zewnątrz, puby, restauracje samoobsługowe, restauracje serwujące delikatesy, restauracje
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z grillem, rezerwacja stolików w restauracjach, rzeźbienie w jedzeniu,
serwowanie jedzenia i napojów, serwowanie napojów alkoholowych,
serwowanie żywności i napojów dla gości, serwowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowanie żywności i napojów
w kawiarenkach internetowych, serwowanie żywności i napojów
w restauracjach i barach, serwowanie żywności i napojów w sklepach
z pączkami, spersonalizowane usługi planowania posiłków za pośrednictwem strony internetowej, stołówki, udostępnianie informacji
w postaci przepisów na drinki, udostępnianie opinii na temat restauracji, udostępnianie opinii na temat restauracji i barów, udzielanie informacji dotyczących restauracji, świadczenie usług kateringowych
obejmujących żywność i napoje w obiektach wystawienniczych,
udzielanie informacji w zakresie barów, udzielanie informacji związanych z przygotowywaniem żywności i napojów, usługi agencji w zakresie rezerwacji restauracji, usługi barowe, usługi barów piwnych,
usługi barów z fajkami wodnymi, usługi barów z sokami, usługi biur
podróży w zakresie rezerwowania restauracji, usługi bufetów w zakresie barów koktajlowych, usługi charytatywne, mianowicie zapewnianie kateringu w zakresie jedzenie i picia, usługi degustacji win (dostarczanie napojów), usługi doradcze dotyczące żywności, usługi
doradcze w zakresie przygotowania żywności, usługi doradcze w zakresie sztuki kulinarnej, usługi doradcze związane z technikami pieczenia, usługi doradców w zakresie win, usługi dostawy kawy do biur
[dostawa napojów], usługi herbaciarni, usługi kateringowe obwoźne,
usługi klubów nocnych [zaopatrzenie w żywność], usługi klubów
w zakresie dostarczania żywności i napojów, usługi koktajlbarów,
usługi mobilnych restauracji, usługi obiektów gościnnych [posiłki
i napoje], usługi ogródków piwnych, usługi osobistych kucharzy, usługi restauracji hotelowych, usługi restauracji sprzedających posiłki
na wynos, usługi restauracji z daniami ramen, usługi restauracji,
w których mięso przygotowuje się na oczach klientów, usługi restauracyjne, usługi restauracyjne łącznie z wyszynkiem, usługi restauracyjne świadczone przez hotele, usługi rezerwacji miejsc w restauracjach, usługi rezerwacji zakwaterowania [time share], usługi
rezerwacyjne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi w zakresie bankietów, usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi w zakresie jedzenia na wynos, usługi biura turystycznego związane z rezerwacją
zakwaterowania tymczasowego, wypożyczanie namiotów, wynajem
pawilonów, wynajem budynków przenośnych, usługi recepcyjne dla
tymczasowego zakwaterowania [zarządzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi w zakresie przygotowywania jedzenia i napojów, usługi
świadczone przez bary bistro, winiarnie, zapewnianie pomieszczeń
na uroczystości, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody ludzi,
usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, ozdabianie ciała, analiza
kolorów [usługi kosmetyczne], analiza kosmetyczna, depilacja woskiem, dopinanie włosów [przedłużanie, zagęszczanie], doradztwo
w dziedzinie pielęgnacji ciała i urody, doradztwo w zakresie urody,
doradztwo świadczone za pośrednictwem Internetu w dziedzinie
pielęgnacji ciała i urody, elektroliza do celów kosmetycznych, elektroliza kosmetyczna, elektroliza kosmetyczna w celu usuwania owłosienia, fryzjerstwo, fryzjerstwo męskie, gabinety pielęgnacji skóry, higiena i pielęgnacja urody, kosmetyczne usuwanie laserem zbędnych
włosów, kosmetyczne usuwanie żylaków za pomocą lasera, kosmetyczny zabieg laserowy na wzrost włosów, kosmetyczny zabieg laserowy skóry, kuracje do włosów, laserowy zabieg kosmetyczny pajączków, leczenie kosmetyczne grzyba palców nóg, manicure, łaźnie
publiczne do celów higienicznych, łaźnie tureckie, mycie włosów
szamponem, nakładanie produktów kosmetycznych na ciało, nakładanie produktów kosmetycznych na twarz, odbudowa włosów, pielęgnacja urody, pielęgnacja urody dla ludzi, salony fryzjerskie, salony
piękności, solaria, stylizacja, układanie włosów, udostępnianie obiektów i sprzętu toaletowego, udostępnianie toalet publicznych, udostępnianie wanien do gorących kąpieli, udostępnianie łaźni publicznych, udostępnianie łaźni publicznych do celów higieny osobistej,
udzielanie informacji na temat łaźni publicznych, udzielanie informacji na temat łaźni tureckich, udzielanie informacji o urodzie, udzielanie
informacji w dziedzinie stylizacji włosów, udzielanie informacji związanych z usługami salonów piękności, usługi doradcze dotyczące kosmetyków, usługi doradcze dotyczące pielęgnacji urody, usługi doradcze dotyczące urody, usługi doradcze związane z pielęgnacją
skóry, ścinanie włosów, usługi doradztwa dotyczącego makijażu i nakładania makijażu, usługi doradztwa dotyczącego makijażu świadczone online lub osobiście, usługi doradztwa online w zakresie makijażu, usługi doradztwa w zakresie makijażu, usługi doradztwa
w zakresie pielęgnacji włosów, usługi farbowania brwi, usługi farbo-
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wania włosów, usługi gabinetów odchudzania, usługi koloryzacji
brwi, usługi koloryzacji rzęs, usługi kosmetyczne w zakresie wykonywania makijażu, usługi kosmetycznej pielęgnacji ciała, usługi kręcenia
włosów, usługi kształtowania brwi, usługi laserowego usuwania
owłosienia, usługi lecznicze dotyczące usuwania cellulitu, usługi lecznicze w zakresie polepszania krążenia, usługi lecznicze w zakresie
usuwania tkanki tłuszczowej, usługi lecznicze związane z odrastaniem włosów, usługi manicure i pedicure, usługi męskich salonów
fryzjerskich, usługi nitkowania brwi, usługi odsysania tłuszczu, usługi
opalania natryskowego, usługi łaźni, usługi opalania natryskowego
dla ciała ludzkiego, usługi opalania skóry dla ludzi w celach kosmetycznych, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci, usługi pielęgnacji stóp, usługi pielęgnacji urody, w szczególności w zakresie rzęs,
usługi plecenia włosów w warkocze, usługi podkręcania rzęs, usługi
prostowania włosów, usługi przedłużania rzęs, usługi salonu fryzjerskiego dla dzieci, usługi salonu fryzjerskiego dla mężczyzn, usługi salonu opalania natryskowego, usługi salonów fryzjerskich dla kobiet,
usługi salonów fryzjerskich dla służb wojskowych, usługi salonów
fryzjersko-kosmetycznych, usługi salonów oferujących opalanie natryskowe, usługi salonów pielęgnacji paznokci, usługi saun, usługi
solariów, usługi solariów i salonów oferujących zabiegi brązujące,
usługi SPA, usługi tatuażu brwi, usługi trwałego podkręcania rzęs,
usługi trwałej ondulacji włosów, usuwanie cellulitu z ciała, usługi
w zakresie kuracji odchudzających, usługi w zakresie laserowego odmładzania skóry, usługi w zakresie makijażu, usługi w zakresie makijażu permanentnego, usługi w zakresie mikropigmentacji, usługi w zakresie naciągania skóry za pomocą lasera, usługi w zakresie pielęgnacji
skóry, usługi w zakresie pielęgnacji skóry głowy, usługi w zakresie
pielęgnacji twarzy, usługi w zakresie pielęgnacji urody świadczone
przez uzdrowisko [spa], usługi w zakresie pielęgnacji włosów, usługi
w zakresie porad kosmetycznych, usługi w zakresie trwałego usuwania i redukcji owłosienia, usługi w zakresie udostępniania obiektów
i sprzętu solariów, usługi w zakresie udostępniania saun, usługi w zakresie usuwania włosów, usługi wizażystów, usługi woskowania ciała
ludzkiego, usługi woskowania ciała w celu usuwania włosów u ludzi,
usługi zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało, usługi zabiegów
na cellulit, usługi zabiegów na cellulitis, usługi zabiegów pielęgnacji
twarzy, wstrzykiwalne kuracje wypełniaczami do celów kosmetycznych, wynajem pryszniców, wynajem sprzętu do pielęgnacji skóry,
wynajem toalet przenośnych, wypożyczanie instalacji sanitarnych,
wypożyczanie maszyn i urządzeń do użytku w salonach piękności lub
męskich zakładach fryzjerskich, wypożyczanie obiektów i urządzeń
toaletowych, wypożyczanie przenośnych urządzeń sanitarnych, wypożyczanie urządzeń do ręczników na rolce, zabiegi depilacyjne, zabiegi higieniczne dla ludzi, zabiegi kosmetyczne, zabiegi kosmetyczne dla ciała, zabiegi kosmetyczne dla twarzy, zabiegi kosmetyczne dla
włosów, zabiegi kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, usługi dentystyczne, usługi farmaceutyczne, usługi medyczne, usługi optyczne,
usługi w zakresie zdrowia psychicznego, aromaterapia, badania genetyczne zwierząt do celów diagnostyki lub leczenia, badania na obecność alkoholu do celów medycznych, badania przesiewowe [skriningowe], badania w celu oceny zagrożenia dla zdrowia, badania
w zakresie diagnozy stanu zdrowia, badanie sprawności fizycznej,
chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], domowa opieka pielęgniarska, dopasowywanie aparatów słuchowych, doradztwo dotyczące
alergii, doradztwo dotyczące opieki nad osobami starszymi [w zakresie zdrowia], doradztwo genetyczne, doradztwo w zakresie biorytmów, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania, doradztwo w zakresie diety i odżywiania się, doradztwo żywieniowe, dostarczanie
informacji dotyczących moksybucji, fizjoterapia, hipnoterapia, hydroterapia, informacje dotyczące masażu, konsultacje z dziedziny żywienia, leczenie alergii, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała, masaż,
masaż gorącymi kamieniami, masaż i masaż terapeutyczny shiatsu,
masaż sportowy, masaż tajski, masaż tkanek głębokich, moksybucja,
monitorowanie pacjentów, muzykoterapia w celach fizycznych, psychologicznych i kognitywnych, nadzór nad programami redukcji
wagi, naprapatia, ocena kontroli wagi, opieka medyczna i zdrowotna,
opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej, opieka zdrowotna w postaci organizacji ochrony zdrowia (HMO), opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w zakresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej,
opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka zdrowotna związana z głodówką, opieka zdrowotna związana z homeopatią, opieka
zdrowotna związana z hydroterapią, opieka zdrowotna związana
z naturopatią, opieka zdrowotna związana z osteopatią, opracowy-
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wanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, osteopatia,
ośrodki zdrowia, pilates terapeutyczny, placówki rekonwalescencji,
planowanie i nadzorowanie diet odchudzających, planowanie i nadzorowanie diety, planowanie programów odchudzających, poradnictwo związane z terapią zajęciową, poradnictwo żywieniowe, profesjonalne doradztwo w zakresie zdrowia, profesjonalne doradztwo
w zakresie żywienia, profesjonalne doradztwo w zakresie ochrony
zdrowia, refleksologia, rehabilitacja fizyczna, sanatoria (usługi-), sporządzanie raportów dotyczących opieki zdrowotnej, talasoterapia,
terapia mowy i słuchu, terapia zajęciowa i rehabilitacja, tradycyjny
masaż japoński, udostępnianie sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdrowotnej, udzielanie informacji dotyczących akupunktury, udzielanie informacji dotyczących badań fizykalnych, udzielanie informacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie
informacji na temat poradnictwa dietetycznego i żywieniowego,
udzielanie informacji o wartości odżywczej produktów spożywczych,
udzielanie informacji w zakresie suplementów diety i odżywiania,
udzielanie informacji z zakresu ochrony zdrowia przez telefon, świadczenie usług w zakresie programów odchudzania, świadczenie usług
z zakresu opieki zdrowotnej w domach, udzielanie informacji zdrowotnej, udzielanie informacji związanych z odżywianiem, udzielanie
informacji związanych z suplementami diety i odżywczymi, udzielanie informacji związanych z tradycyjnym masażem japońskim, usługi
analiz laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi barów
tlenowych, usługi dietetyków, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie zdrowia, usługi doradcze w zakresie dietetyki, usługi doradcze
w zakresie odchudzania, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej, usługi doradcze w zakresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi
doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze związane z dietą, usługi
doradztwa dietetycznego [medyczne], usługi doradztwa w zakresie
kontrolowania wagi, usługi doradztwa związane z odchudzaniem,
usługi drenażu limfatycznego, usługi elektroterapii dla fizjoterapii,
usługi hydroterapii domowej, usługi informacyjne w zakresie opieki
zdrowotnej, usługi kliniczne w zakresie homeopatii, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi masażu stóp, usługi mikrodermabrazji, usługi refleksologiczne, usługi terapeutyczne, usługi terapii głosu i terapii
logopedycznej, usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie leczenia bezsenności, usługi w zakresie
medytacji, usługi w zakresie muzykoterapii, usługi w zakresie odchudzania, usługi w zakresie planowania programów redukcji wagi, usługi świadczone przez dietetyków, usługi w zakresie reiki, usługi w zakresie terapii mowy, usługi w zakresie terapii za pomocą światła,
usługi w zakresie terapii zajęciowej, usługi w zakresie zarządzania
stresem, usługi w zakresie zorganizowanej opieki zdrowotnej, zabiegi
terapeutyczne dla ciała, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej.

(111) 317934
(220) 2017 12 29
(210) 480675
(151) 2018 09 04
(441) 2018 04 30
(732) DG & JG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wisła Wielka, PL.
(540) Mali Giganci
(510), (511) 41 usługi związane z prowadzeniem przedszkola,
45 usługi w zakresie opieki nad dziećmi.
(111) 317935
(220) 2018 01 02
(151) 2018 10 18
(441) 2018 04 30
(732) SIKORA PAWEŁ, Ustroń, PL.
(540) HK LOGISTIC
(540)

(210) 480721

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony, szary, złoty
(531) 27.05.01, 26.02.18, 26.11.01, 26.11.06, 29.01.15
(510), (511) 39 transport, spedycja, logistyka transportu, chroniony
transport przedmiotów wartościowych, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie podróży.
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(111) 317936
(220) 2018 01 16
(210) 481177
(151) 2018 10 18
(441) 2018 04 30
(732) MIŚKIEWICZ MIECZYSŁAW ZAKŁAD PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWY, Mniszew, PL.
(540) Multi-Frozen
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, zielony, biały
(531) 05.03.11, 27.05.01, 29.01.14, 26.02.07, 26.02.15
(510), (511) 29 mrożone owoce, mrożone warzywa, mrożone mieszanki owocowo-warzywne.
(111) 317937
(220) 2018 01 16
(210) 481181
(151) 2018 10 18
(441) 2018 04 30
(732) TATUŚ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Mamuśka’s Kitchen Więcej niż smak made with love
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, zielony, żółty, czerwony, różowy, szary
(531) 02.03.11, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 żywność przygotowana z ryb, wyroby garmażeryjne
z mięsa, 30 wyroby cukiernicze, 43 usługi w zakresie prowadzenia
placówek gastronomicznych w tym cukierni.
(111) 317938
(220) 2018 01 16
(210) 481190
(151) 2018 10 18
(441) 2018 04 30
(732) PERFEXIM BRANDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) PERFEXIM
(510), (511) 6 rury metalowe, złączki metalowe do rur, rury metalowe
wodociągowe, rury metalowe kanalizacyjne, zawory metalowe inne
niż części maszyn, węże metalowe do instalacji wodnokanalizacyjnych,
kształtki rurowe rozgałęzieniowe, przewody i rury do centralnego
ogrzewania metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, przewody metalowe do wentylacji klimatyzacyjnych, metalowe profile odwadniające, 7 pompy obiegowe i wodne, maszyny, narzędzia i urządzenia do mocowania i łączenia, wkrętarki elektryczne,
narzędzia ręczne z napędem elektrycznym, pompy, sprzęgła, inne niż
do pojazdów lądowych, 8 narzędzia ręczne, torby na narzędzia [wyposażone], 9 magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, odzież chroniąca
przed urazami i wypadkami, 11 instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje toaletowe, instalacje prysznicowe, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura wodno-kanalizacyjna, instalacje grzewcze na gaz,
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do pieców gazowych, akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i kanalizacyjnych,
grzejniki [kaloryfery], baterie kranowe, elastyczne rury wchodzące
w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, wanien, kabin prysznicowych, zlewów kuchennych, kabiny prysznicowe, szklane
kabiny prysznicowe, 17 rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, złączki, niemetalowe do rur
elastycznych, kształtki, niemetalowe do rur elastycznych, kształtki
rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, 18 torby na narzędzia (puste),
torby, 19 rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, przewody rurowe do instalacji grzewczych i wodnych z tworzywa
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sztucznego, rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego z warstwą
metalową pomiędzy warstwami z tworzywa sztucznego, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, 25 ubrania codzienne, odzież codzienna, odzież robocza, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe,
odzież sportowa, 35 usługi w zakresie sprzedaży takich towarów jak:
rury metalowe, złączki metalowe do rur, rury metalowe wodociągowe,
rury metalowe kanalizacyjne, zawory metalowe inne niż części maszyn, węże metalowe do instalacji wodno-kanalizacyjnych, kształtki
rurowe rozgałęzieniowe, przewody i rury do centralnego ogrzewania
metalowe, przewody metalowe do instalacji wentylacyjnych, przewody metalowe do wentylacji klimatyzacyjnych, metalowe profile odwadniające, pompy obiegowe i wodne, maszyny, narzędzia i urządzenia do mocowania i łączenia, wkrętarki elektryczne, narzędzia ręczne
z napędem elektrycznym, pompy, sprzęgła, inne niż do pojazdów lądowych, narzędzia ręczne, torby na narzędzia [wyposażone], magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, odzież chroniąca przed urazami
i wypadkami, instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje toaletowe,
instalacje prysznicowe, instalacje sanitarne i łazienkowe oraz armatura
wodno-kanalizacyjna, instalacje grzewcze na gaz, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do pieców gazowych, akcesoria zabezpieczające
i do regulacji instalacji wodnych i kanalizacyjnych, grzejniki [kaloryfery], baterie kranowe, elastyczne rury wchodzące w skład instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej umywalek, wanien, kabin prysznicowych,
zlewów kuchennych, kabiny prysznicowe, szklane kabiny prysznicowe,
rury giętkie, rurki, przewody giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, nie z metalu, złączki, niemetalowe do rur elastycznych, kształtki, niemetalowe do rur elastycznych, kształtki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, torby na narzędzia (puste), torby, rury z tworzyw
sztucznych do celów instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, przewody rurowe
do instalacji grzewczych i wodnych z tworzywa sztucznego, rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego z warstwą metalową pomiędzy
warstwami z tworzywa sztucznego, kształtki rurowe rozgałęzieniowe
niemetalowe, ubrania codzienne, odzież codzienna, odzież robocza,
odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, odzież sportowa.

(111) 317939
(220) 2018 02 01
(151) 2018 10 18
(441) 2018 04 30
(732) BROWAR BŁONIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Błonie, PL.
(540) MORS
(510), (511) 32 piwo.

(210) 481861

(111) 317940
(220) 2018 09 07
(210) 490246
(151) 2019 02 06
(441) 2018 10 22
(732) KEMPA BARTOSZ KEMPA I WSPÓLNICY KANCELARIA
PRAWNA, Warszawa, PL.
(540) zmarnowanyurlop.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 26.04.02, 26.04.09, 26.04.22, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.13
(510), (511) 9 e-booki, utrwalone na nośnikach informacje i dane,
publikacje elektroniczne, 35 dostarczanie informacji marketingowych za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji dotyczących produktów i usług za pośrednictwem Internetu,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej świadczone on-line za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, 38 zapewnienie dostępu do portali internetowych i platform
internetowych, prowadzenie serwisu internetowego związanego
z publikacją materiałów edukacyjnych i poradników, 41 usługi w zakresie nauczania, kształcenia, rozrywki, prowadzenie działalności
kulturalnej, organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów, usługi w zakresie produkcji filmów, usługi w zakresie produkcji filmów edukacyjnych, usługi produkcji programów edukacyjnych,
usługi produkcji programów radiowych, telewizyjnych, internetowych, publikowanie tekstów, publikowanie artykułów, wydawanie
książek i czasopism, wydawanie internetowych książek i czasopism,
wydawanie książek i czasopism w formie elektronicznej, dostarczanie informacji edukacyjnych, przygotowywanie serwisów informa-
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cyjnych do transmisji przez Internet, dostarczanie informacji edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, usługi dostępu
do usług edukacyjnych w systemie on-line, publikowanie materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji on-line, udostępnianie
z globalnej sieci komputerowej lub Internetu publikacji, które mogą
być przeglądane, publikowanie materiałów edukacyjnych i poradników za pośrednictwem strony internetowej, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, dostarczanie informacji prawnych, usługi doradcze
związane z prawami konsumenta, udzielanie informacji dotyczących
usług prawnych, usługi informacyjne w zakresie praw konsumenta,
usługi doradztwa prawnego w sprawach spornych.

(111) 317941
(220) 2018 09 07
(210) 490247
(151) 2019 02 07
(441) 2018 10 22
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) STAWON
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu chorób i urazów stawów i układu ruchowego, preparaty farmaceutyczne
stosowane w leczeniu bólu stawów i układu ruchowego, strzykawki
napełnione preparatami farmaceutycznymi do celów medycznych,
10 zestawy do wykonywania iniekcji dostawowych, strzykawki iniekcyjne do celów medycznych.
(111) 317942
(220) 2018 09 03
(210) 490040
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) GIRDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Włocławek, PL.
(540) GIRDER
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 29.01.11, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 37 budowa biur, budowa bloków mieszkalnych, budowa
boisk sportowych, budowa budynków edukacyjnych, budowa budynków instytucjonalnych, budowa budynków mieszkalnych i komercyjnych, budowa budynków na zamówienie, budowa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa budynków służby zdrowia, budowa
cieplarni i szklarni, budowa części budynków, budowa domów, budowa domów na zamówienie, budowa budynków przeznaczonych
na zakwaterowanie wakacyjne, budowa budynków wielorodzinnych.
(111) 317943
(220) 2018 09 07
(210) 490270
(151) 2019 02 07
(441) 2018 10 22
(732) DUON DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wysogotowo, PL.
(540) smartGAZ
(540)

Kolor znaku: różowy, fioletowy
(531) 01.15.05, 26.01.01, 26.01.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 4 gaz skroplony, gaz ziemny, gaz płynny, paliwo, paliwo
gazowe, paliwa gazowe, gaz ziemny skroplony.
(111) 317944
(220) 2018 09 10
(151) 2019 02 07
(441) 2018 10 22
(732) AEROKLUB WARSZAWSKI, Warszawa, PL.
(540) SkyDive Warszawa
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony, niebieski
(531) 18.05.08, 27.05.01, 29.01.13

(210) 490298
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(510), (511) 37 usługi konserwacyjne i naprawcze dotyczące przemysłu transportu lotniczego, usługi konserwacji i napraw samolotów, obsługa i naprawa samolotów, 39 transport lotniczy, zwiedzanie turystyczne za pomocą samolotów i spadochronów, informacja
o transporcie za pomocą samolotów i spadochronów, czarterowanie statków powietrznych, pilotowanie, usługi kontroli ruchu lotniczego, usługi nawigacji lotniczej, usługi w zakresie organizowania
wycieczek samolotowych i spadochronowych, 41 usługi w zakresie
edukacji i nauczania związane z lotnictwem i spadochroniarstwem,
usługi w zakresie rozrywki związane z lotnictwem i spadochroniarstwem, usługi sportowe i kulturalne związane z lotnictwem i spadochroniarstwem, szkolenia w zakresie lotnictwa i spadochroniarstwa,
szkolenie sportowe związane z lotnictwem i spadochroniarstwem,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie] związane z lotnictwem i spadochroniarstwem, usługi w zakresie edukacji i rozrywki dotyczące lotnictwa i spadochroniarstwa, udostępnianie sprzętu
sportowego, organizowanie zawodów sportowych, instruktaż lotniczy, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sportowej.

(111) 317945
(220) 2018 07 25
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Szamamm
(540)

(210) 488668

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 26.13.25
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, gotowe dania składające się głównie z mięsa, 30 bibimbap [ryż z warzywami i wołowiną], bułki z nadzieniem, burrito, cheeseburgery,
ciasta zawierające mięso, dania gotowe zawierające makaron, dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, dania
liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, dania na bazie
ryżu, drób w cieście, gotowe dania z makaronu, gotowe dania z ryżu,
gotowe pizze, gotowe posiłki w formie pizzy, gotowe potrawy na bazie makaronu, gotowe potrawy na bazie ryżu, gotowe potrawy zawierające głównie makaron, gotowe potrawy zawierające głównie
ryż, gotowe produkty spożywcze w postaci sosów, gotowe lunche
w pudełku składające się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw,
hamburgery w bułkach, kanapki, kanapki z filetem z ryby, kanapki
z frankfurterkami, kanapki z hamburgerem, kanapki z indykiem, kanapki z mięsem, kanapki z parówką [hot dog], kanapki z kurczakiem,
kanapki z rybą, kanapki zawierające kurczaka, kanapki zawierające
mieloną wołowinę, kanapki zawierające sałatę, lasagne, makarony
z serem, makarony zawierające nadzienia, mięso w cieście gotowe,
mięso z warzywami w cieście [pot pie], mięso zapiekane w cieście,
naleśniki, paszteciki z kiełbaskami, paszteciki z wieprzowiny, pizze
gotowe, placki, placki z kurczakiem, placki z nadzieniem z warzyw,
posiłki składające się głównie z makaronów, potrawy gotowe na bazie makaronu, potrawy gotowe zawierające makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest makaron, potrawy liofilizowane, których głównym składnikiem jest ryż, potrawy składające
się głównie z ryżu, potrawy z makaronu, ryby w cieście, sałatki ryżowe, sałatki z makaronem, sałatki z makaronu typu rurki, sandwicze,
spaghetti i klopsy, suche i płynne potrawy gotowe do jedzenia, głównie składające się z makaronów, tortille, warzywa w cieście, wrapy
z kurczakiem, zapakowane zestawy obiadowe składające się głównie
z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw, zawijane kanapki typu
wrap.
(111) 317946
(220) 2018 06 26
(210) 487556
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 13
(732) WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) 1918 2018
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(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.07.01, 20.01.03, 03.07.17, 26.04.01, 26.04.16
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania,
pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, karty kodowane, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści
multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio,
gry komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo
jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia do nagrywania,
przesyłania oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, programy i taśmy do gier komputerowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydaktyczne,
sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci
w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 papier, tektura, wyroby papierowe obejmujące papierowe artykuły piśmienne i teczki papierowe jako artykuły papiernicze, papierowe koperty do pakowania,
podstawki pod naczynia i pod szklanki z papieru, wyroby tekturowe
obejmujące pudełka tekturowe, tuby z tektury, tekturowe maty stołowe, figurki wykonane z tektury, podstawki pod szklanki z tektury,
druki, książki, publikacje, komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, mapy, ulotki, broszury, foldery reklamowe i informacyjne, plakaty, naklejki,
przybory biurowe, materiały i przyrządy do rysowania i malowania,
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie,
zestawy do malowania, opakowania z papieru lub z tektury, papier
do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucznych do pakowania,
bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania i karty na wymianę, nalepki, znaki
papierowe, banery wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu,
wykresy, plany, kalki papierowe, 35 usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie
i w koprodukcji, dystrybucji i rozpowszechniania materiałów reklamowych, tworzenia tekstów reklamowych i sponsorowanych, przetwarzania tekstu, publikowania i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym w sieci on-line, projektowania
i pośrednictwa w rozpowszechnianiu reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu
bezpośredniego i marketingu wydarzeń, prowadzenia kampanii reklamowych, organizowania wystaw i targów dla celów reklamowych
i promocyjnych, sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym zakresie, doręczania publikacji osobom trzecim,
prenumeraty czasopism na rzecz osób trzecich, transkrypcji informacji, pozyskiwania i systematyzacji danych w komputerowych bazach
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danych, zarobkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na rzecz osób trzecich, usługi sprzedaży, także za pośrednictwem mediów elektronicznych takich towarów oraz z katalogu jak:
programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, software ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie komputerowe
nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefonów komórkowych, edukacyjne materiały na zajęcia, do pobrania, pliki graficzne
do pobierania, pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne, elektroniczne książki i publikacje,
moduły ładowane z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i zawierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie
programów komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry
wideo w formie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo jako oprogramowanie zawarte
na kartridżach, urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinematograficzne, filmy do przezroczy
naświetlone, płyty fonograficzne, magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe, DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do celów dydaktycznych i naukowych,
audiowizualne urządzenia dydaktyczne, sprzęt komputerowy, w tym
komputery przenośne oraz komputerowe urządzenia peryferyjne,
pamięci komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie do wszystkich wyżej wymienionych towarów, wyroby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje,
komiksy, śpiewniki, materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny, gazety, albumy, periodyki, czasopisma, katalogi,
podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, naklejki, przybory biurowe, materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania,
przybory do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instruktażowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki
na książki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi, rysunki, obrazy, fotografie, wydruki, obrazki, kalendarze,
długopisy, ołówki, plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do malowania, papier do pakowania oraz materiały
z tworzyw sztucznych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie, linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzeniami, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki, znaki papierowe, banery
wystawowe i reklamowe z papieru lub z kartonu, wykresy, plany,
kalki papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany,
artykuły sportowe i gimnastyczne, 38 przesyłanie danych, aplikacji
komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji
tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, przekazywanie on-line kartek
z życzeniami, przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych,
udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa telekonferencji,
udostępniania forów internetowych, udostępnianie internetowych
chatroomów, usługi poczty elektronicznej, usługi telekomunikacyjne
świadczone za pośrednictwem platformy internetowej i portalu internetowego, zapewnianie dostępu do portalu internetowego, 41 usługi
wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone m.in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, publikacji książek, czasopism,
materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także w sieci
on-line, publikacji elektronicznych on-line książek i periodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, udostępnianie publikacji
elektronicznych, udostępnianie kursów korespondencyjnych, usługi
w zakresie: elektronicznej małej poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów do publikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego
obrazowania, usługi edukacyjne, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów, w tym nauczanie bezpośrednie za pośrednictwem mediów informatycznych i nauczanie korespondencyjne,
udostępnianie informacji dotyczących szkoleń, udostępnianie kursów instruktażowych wspomaganych komputerowo, udostępnianie
materiałów egzaminacyjnych i testów, udostępnianie informacji
o nauczaniu on-line, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, organizowanie i prowadzenia konferencji i sympozjów, organizowanie wystaw dla celów kulturalnych lub edukacyjnych, usługi w zakresie produkcji programów radiowych,
telewizyjnych, filmów oraz przedstawień, usługi w zakresie rozrywki
telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organizowania konkursów
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edukacyjnych lub rozrywkowych, wypożyczanie książek także e-booków, wypożyczanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych
w formie filmów oraz zapisanych na magnetycznych i optycznych
nośnikach danych, udostępnianie filmów online nie do pobrania,
udostępnianie mediów audiowizualnych za pośrednictwem sieci
łączności, usługi w zakresie sprawdzianów edukacyjnych, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub edukacji, informacja o edukacji i szkoleniach, 42 programowanie komputerowe, uaktualnianie oprogramowania komputerowego, tworzenie i projektowanie aplikacji
komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, tworzenie
grafiki użytkowej, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na rzecz osób trzecich,
hosting, dostarczanie i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, umożliwianie tymczasowego użytkowania aplikacji oprogramowania nie do pobrania dostępnych za pośrednictwem strony internetowej, 45 usługi prawne w zakresie licencjonowania programów
komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.

(111) 317947
(220) 2018 06 26
(151) 2019 02 06
(441) 2018 08 20
(732) August Storck KG, Berlin, DE.
(540) STORCK nimm2 Śmiejżelki Happies
(540)

(210) 487559

Kolor znaku: biały, brązowy, ciemnoróżowy, ciemnozielony,
czarny, czerwony, jasnobrązowy, jasnożółty, pomarańczowy,
niebieski, szary, zielony, żóły
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24, 08.01.22
(510), (511) 30 słodycze, czekolada, wyroby czekoladowe, ciasta,
lody, preparaty do sporządzania wyżej wymienionych produktów
zawarte w klasie 30.
(111) 317948
(220) 2018 06 27
(210) 487587
(151) 2019 02 06
(441) 2018 08 20
(732) DERMOTECH BEAUTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) be young CARE
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, mydła, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kremy kosmetyczne, maseczki kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, płyny kosmetyczne, toniki kosmetyczne, zestawy kosmetyków.
(111) 317949
(220) 2018 06 27
(210) 487598
(151) 2019 02 06
(441) 2018 08 20
(732) ADAMA MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Brzeg Dolny, PL.
(540) OSNOVA
(510), (511) 5 pestycydy, insektycydy, fungicydy i herbicydy.
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(111) 317950
(220) 2018 06 27
(210) 487628
(151) 2019 02 06
(441) 2018 08 20
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, PL.
(540) WIEJSKI MIKS EKSTRA MAŚLANY SMAK
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, jasnoróżowy, brązowy, biały,
żółty, jasnożółty
(531) 29.01.15, 27.05.01, 27.05.17, 08.03.01, 08.03.03, 08.03.06,
06.01.02, 06.07.08, 03.04.02
(510), (511) 29 oleje i tłuszcze jadalne, tłuszcze zwierzęce do celów
spożywczych, tłuszcze roślinne do celów spożywczych.
(111) 317951
(220) 2018 07 04
(210) 487811
(151) 2019 02 06
(441) 2018 10 22
(732) STOWARZYSZENIE DYSTRYBUTORÓW WIELKOPOLSKA,
Poznań, PL.
(540) POWSTAŃCZE SZLACHETNY SMAK WIELKOPOLSKI
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, czarny, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 24.03.07, 24.03.15,
24.03.18, 02.01.02, 02.01.24, 07.01.01
(510), (511) 32 piwo.
(111) 317952
(220) 2018 07 04
(210) 487827
(151) 2019 02 06
(441) 2018 10 22
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWOHANDLOWE VOIGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL.
(540) GASTRO STONE VC 693
(510), (511) 3 środki i preparaty do mycia, detergenty, mydła, żele
myjące, środki i preparaty do czyszczenia, środki i preparaty neutralizujące i konserwujące (zawarte w klasie 3), uniwersalne środki
i preparaty czyszczące, środki do szorowania, preparaty myjące
do powierzchni wodoodpornych, preparaty do ręcznego mycia
naczyń, środki do mycia sprzętów gastronomicznych, detergenty
do zmywarek, środki do czyszczenia metali, zwłaszcza stali szlachetnej, antypoślizgowe płyny do podłóg, pasty do podłóg i mebli,
preparaty do zmywania pasty do podłóg, preparaty konserwujące
do podłóg, preparaty antystatyczne do celów domowych, preparaty
do polerowania, środki do nadawania połysku, preparaty do usuwania farby, preparaty do usuwania kamienia kotłowego dla gospodarstwa domowego, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane
w procesach produkcyjnych, preparaty do usuwania rdzy, preparaty
do odwapniania i odkamieniania do celów domowych, preparaty zapobiegające osadzaniu się kamienia, rdzy lub zatłuszczeń, preparaty
do odtykania przewodów kanalizacyjnych i zlewów, środki do czyszczenia rur kanalizacyjnych, zlewów i toalet, preparaty czyszczące
do piekarników, preparaty czyszczące do samochodów, szampony
samochodowe, preparaty do czyszczenia szkła i luster, preparaty
do usuwania pleśni’ preparaty do prania, odplamiacze, zmiękczacze
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do tkanin, dodatki do prania, preparaty do wybielania, krochmal
do prania, preparaty do prania do suszarek, preparaty czyszczące
do dywanów, produkty toaletowe, środki zapachowe do celów domowych, wszystkie wyżej wymienione towary z dodatkiem lub bez
składników dezynfekujących.

(111) 317953
(220) 2018 07 04
(210) 487829
(151) 2019 02 06
(441) 2018 10 22
(732) SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE SPÓŁKA
AKCYJNA, Karczew, PL.
(540) Kurczak sielski Z CHOWU BEZ ANTYBIOTYKÓW
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, zielony
(531) 27.05.01, 03.07.03, 29.01.13, 26.01.01
(510), (511) 29 drób, kurczaki, kurczaki świeże, kurczaki schłodzone
patroszone, kurczaki mrożone, kurczaki całe, części kurczaków z podrobami, części kurczaków bez podrobów, gotowe dania składające
się głównie z mięsa drobiowego, gotowe dania z mięsa drobiowego,
kurczak gotowany.
(111) 317954
(220) 2018 07 06
(210) 487924
(151) 2019 01 31
(441) 2018 08 13
(732) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) FEMICLIN
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, suplementy diety, antybiotyki.
(111) 317955
(220) 2018 07 06
(210) 487925
(151) 2019 01 31
(441) 2018 08 13
(732) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) CLINDAVAG
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, suplementy diety, antybiotyki.
(111) 317956
(220) 2018 07 09
(210) 487953
(151) 2019 01 31
(441) 2018 08 13
(732) CASE-CENTRUM ANALIZ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCHFUNDACJA NAUKOWA, Warszawa, PL.
(540) CASE
(540)

Kolor znaku: brązowy
(531) 26.01.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 badania oraz usługi naukowe i techniczne oraz
ich projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego.
(111) 317957
(220) 2018 07 09
(210) 487966
(151) 2019 01 31
(441) 2018 08 13
(732) SPOTKANIA Z FILMEM GÓRSKIM, Zakopane, PL.
(540) TATRZAŃSKI FESTIWAL BIEGOWY TATRA FEST BIEG
(510), (511) 41 organizacja i przeprowadzanie zawodów sportowych, organizacja imprez sportowych.
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(111) 317958
(220) 2018 07 09
(210) 487970
(151) 2019 01 31
(441) 2018 08 13
(732) CYCLO SPORT OLEJNICZAK SPÓŁKA JAWNA,
Chwaszczyno, PL.
(540) MOSSO
(510), (511) 12 amortyzatory do rowerów, chlapacze (błotniki) do rowerów, dętki do rowerów, dzwonki do rowerów, hamulce do rowerów, kierownice do rowerów, kierunkowskazy do rowerów, koła
do rowerów, korby rowerowe, kosze przystosowane do rowerów,
łańcuchy rowerowe, nóżki do rowerów, obręcze kół do rowerów,
ogumienie do kół rowerów, opony bezdętkowe do rowerów, pedały do rowerów, piasty do rowerów, pokrycia siodełek rowerów lub
motocykli, pompki do rowerów, przerzutki do rowerów, rowery, ramy
do rowerów, sakwy rowerowe, siatki do rowerów, silniki do rowerów,
siodełka do rowerów, siodełka rowerowe lub motocyklowe, stojaki
do rowerów, szprychy do rowerów, widelce przednie do rowerów,
widelce [części rowerowe], rowery elektryczne, rowery składane.
(111) 317959
(220) 2018 07 09
(210) 487972
(151) 2019 01 31
(441) 2018 08 13
(732) 612 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SAM
(540)

(531) 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 30 chleb bezdrożdżowy, ciasto na wypieki, bułeczki
słodkie, lody, keczup, zaczyn, chleb, bułki, sosy, sorbety, tarty (z owocami), produkty spożywcze na bazie owsa, wyroby cukiernicze, chipsy, majonez, owocowe (galaretki) (słodycze), muesli, chutney, bułka
tarta, tabule, marynaty, pesto, pierożki na bazie mąki, 43 obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem,
kafeterie (bufety), stołówki, usługi restauracyjne, restauracje samoobsługowe, bary szybkiej obsługi (snack-bary), usługi barowe.
(111) 317960
(220) 2018 07 09
(210) 487978
(151) 2019 02 04
(441) 2018 10 15
(732) MĄCZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wawrzeńczyce, PL.
(540) ZDRO-FIT MĄCZKA
(540)

(531) 27.05.01, 26.11.13
(510), (511) 31 świeże warzywa i owoce, świeże warzywa i owoce obranie i zapakowanie lub obrane, pokrojone i zapakowane.
(111) 317961
(220) 2018 07 09
(210) 487983
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 24
(732) ORZESZEK KATARZYNA, Warszawa, PL.
(540) MASTER OF BUSINESS RELATIONS ( MBR )
(510), (511) 41 informacje o edukacji, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenia), publikowanie on-line elektronicznych książek i czasopism, usługi trenerskie, usługi w zakresie oświaty (nauczanie), wyższe uczelnie (edukacja), doradztwo zawodowe, informacje
o edukacji, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły.
(111) 317962
(220) 2018 07 26
(210) 488689
(151) 2019 02 06
(441) 2018 10 22
(732) MIPAMA E. Z. SZAFARZ SPÓŁKA JAWNA, Opatówek, PL.
(540) COCOSA
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(540)

Kolor znaku: ciemnobrązowy, jasnobrązowy
(531) 27.05.01, 29.01.07
(510), (511) 32 soki z owoców i warzyw, wody mineralne i wody gazowane, napoje bezalkoholowe gazowane.
(111) 317963
(220) 2018 07 27
(210) 488703
(151) 2019 02 01
(441) 2018 10 08
(732) BAŁACHOWSKI DAMIAN, Wysin, PL.
(540) Kashubian Ravers
(510), (511) 9 nagrania muzyczne, oprogramowanie do muzyki,
muzyczne nagrania wideo, muzyczne nagrania dźwiękowe, pliki
muzyczne do pobierania, muzyka cyfrowa do pobrania dostarczona z Internetu, oprogramowanie komputerowe do tworzenia i edycji muzyki i dźwięków, muzyka, filmy i inne rodzaje elektronicznych
publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone na nośnikach, płyty
DVD, nagrane płyty kompaktowe [płyty CD], nagrania muzyczne w postaci płyt, czyste płyty CD-ROM do nagrań dźwiękowych
lub wideo, magnetyczne nośniki danych, płyty do nagrań, nośniki
dźwięku, nośniki do danych, elektroniczne magnetyczne nośniki
do nagrywania, 41 produkcja muzyczna, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nagrań audiowizualnych, produkcja oryginalnych
egzemplarzy nagrań, nagrywanie i produkcja nagrań dźwiękowych,
produkcja taśm dźwiękowych w celach rozrywkowych, produkcja
dzieł muzycznych w studio nagrań, produkcja nagrań dźwięku i obrazu na nośnikach dźwięku i obrazu, koncerty muzyczne, konkursy
muzyczne, widowiska muzyczne, muzyczne usługi wydawnicze, występy muzyczne na żywo, usługi w zakresie edukacji muzycznej, rozrywka, usługi studiów nagrań, organizowanie imprez muzycznych,
organizacja imprez rozrywkowych, publikowanie nut.
(111) 317964
(220) 2018 07 27
(210) 488726
(151) 2019 02 04
(441) 2018 10 15
(732) STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WARSZAWY, Warszawa, PL.
(540) Embassy Festival
(540)

Kolor znaku: czerwony, fioletowy, pomarańczowy, żółty,
niebieski, zielony, czarny
(531) 01.05.23, 26.01.03, 26.01.12, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 administrowanie dotyczące marketingu, dystrybucja
materiałów promocyjnych, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, 41 doradztwo w zakresie organizacji
zawodów kulinarnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, koncerty
muzyczne na żywo, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych,
organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie festiwali w celach
edukacyjnych, organizowanie festiwali w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie imprez w celach kulturalnych,
organizowanie imprez w celach rozrywkowych, organizowanie koncertów, organizowanie koncertów muzycznych, organizowanie pokazów
tanecznych, pokazy na żywo w celach rozrywkowych, pokazy tańca
na żywo, rozrywka z udziałem muzyki, usługi festiwali muzycznych.
(111) 317965
(220) 2018 07 30
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) WÓJCIK WOJCIECH X-CAR, Radom, PL.
(540) X-CAR wash
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13

(210) 488783
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(510), (511) 35 usługi sprzedaży delalicznej i hurtowej w zakresie
akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku z artykułami i preparatami do mycia, czyszczenia i polerowania samochodów, takimi jak: szczotki do mycia samochodów, ścierki, ściereczki i szmatki do czyszczenia i polerowania,
szampony do mycia samochodów, rękawice do mycia samochodów,
preparaty i płyny do mycia szyb samochodów, środki i preparaty
do polerowania samochodów, woski samochodowe, detergenty
do samochodów, preparaty czyszczące do samochodów, środki
zapachowe do samochodów, spryskiwacze szyb samochodowych,
preparaty ścierne do użytku w pielęgnacji samochodów, środki
do nadawania połysku samochodom, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, usługi marketingowe,
udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej, negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, usługi reklamowe w zakresie sprzedaży towarów i usług, 37 usługi myjni pojazdów, czyszczenie i mycie samochodów, polerowanie samochodów, konserwacja
samochodów, smarowanie samochodów, mycie i polerowanie pojazdów silnikowych, usługi czyszczenia silnikowych pojazdów lądowych, konserwacja lub naprawa pojazdów samochodowych, naprawa karoserii samochodowych.

(111) 317966
(220) 2018 07 27
(210) 488797
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) CENEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) TANIOMANIA
(510), (511) 9 oprogramowanie dotyczące porównywarek cenowych, 35 sporządzanie, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji, wszystkich 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 online dla celów kupna i sprzedaży towarów, usługi porównywania cen, aranżowanie, wyszukiwanie źródeł, publikowanie i dostarczanie recenzji produktów, informacja, doradztwo i poradnictwo
dotyczące wyżej wymienionych usług, 38 udostępnianie blogów, forów, fotogalerii, pokojów rozmów i elektronicznych tablic ogłoszeń
on-line do transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy
użytkownikami, transmisja i dzielenie się wiadomościami, informacjami, obrazami, wideo i nagraniami dźwiękowymi, usługi związane
z portalami internetowymi, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienionych usług, 42 oprogramowanie jako usługa
dotyczące porównywarek cenowych.
(111) 317967
(220) 2018 07 27
(210) 488800
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) CENEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) GEEK SPEAK
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów
i sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów
i sympozjów dla osób z branży IT.
(111) 317968
(220) 2018 07 31
(210) 488872
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) ZAKŁAD LECZNICZY UZDROWISKO NAŁĘCZÓW SPÓŁKA
AKCYJNA, Nałęczów, PL.
(540) UZDROWISKA POLSKIE Grupa BPS
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, czerwony
(531) 01.17.11, 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, perfumy,
kosmetyki, kosmetyki do opalania, olejki perfumeryjne, olejki ete-
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ryczne, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, sole do kąpieli
inne niż lecznicze, preparaty do kąpieli, sole wspomagające wyszczuplanie, preparaty kosmetyczne do kąpieli, wody kolońskie, dezodoranty do użytku osobistego, kremy kosmetyczne, kremy do pillingu, kremy do rąk, mleczka i balsamy do ciała, maseczki, preparaty
do pielęgnacji włosów, preparaty do kręcenia włosów, lakiery do paznokci, lotony kosmetyczne, lakiery do włosów, pasty, proszki i płyny
do zębów, toniki, żele, odżywki, maski do zabiegów kosmetycznych,
preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczuplające, preparaty do pielęgnacji skóry, pomadki, szminki, szampony, cienie, pudry, fluidy do makijażu, błyszczyki, maskary, tusze do rzęs, zmywacze
do paznokci, 5 preparaty mineralne, preparaty odżywcze z mikroelementami dla ludzi, drażetki odświeżające oddech, cukierki antyseptyczne, cukierki z mikroelementami do celów leczniczych, żywność
do celów medycznych, guma do żucia z mikroelementami do celów
leczniczych, cukierki medyczne do odchudzania, dodatki odżywcze
do celów leczniczych, pastylki do celów farmaceutycznych, cukierki
zawierające preparaty witaminowe, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, preparaty podnoszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, soki
i napoje dietetyczne do celów leczniczych, soki i napoje odżywcze
do celów leczniczych, soki i napoje regeneracyjne do celów leczniczych, soki i napoje lecznicze, soki i napoje podnoszące odporność
organizmu do celów leczniczych, mineralne dodatki do żywności
wzbogacające organizm w niezbędne witaminy, pierwiastki i mikroelementy, odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności, suplementy diety, 32 wody mineralne, wody gazowane, soki i napoje
bezalkoholowe, napoje energetyczne, bezalkoholowe wyciągi,
koncentraty i ekstrakty owocowe, soki i napoje izotoniczne, soki
owocowe, syropy, preparaty do produkcji napojów, koktajle bezalkoholowe, lemoniady, nektary owocowe, sorbety napoje, syropy do napojów, 35 usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej handlowej i usługowej, usługi dotyczące zarządzania
działalnością gospodarczą handlową i usługową, usługi doradztwa
w zakresie organizowania i zarządzania działalnością gospodarczą
handlową i usługową, usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach działalności gospodarczej handlowej i usługowej, sprzedaż
hurtowa i detaliczna kosmetyków i przyborów higienicznych, wyrobów jubilerskich, odzieży, żywności, suplementów diety, preparatów
farmaceutycznych, leków, odzieży, wód mineralnych, soków i napojów, rękodzieła artystycznego, mianowicie rzeźb, obrazów, makatek,
serwet, biżuterii artystycznej, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem Internetu kosmetyków i przyborów higienicznych,
wyrobów jubilerskich, odzieży, żywności, suplementów diety, preparatów farmaceutycznych, leków, rękodzieła artystycznego, mianowicie rzeźb, obrazów, makatek, serwet, biżuterii artystycznej, usługi
informacji handlowej dotyczącej kosmetyków i przyborów higienicznych, wyrobów jubilerskich, odzieży, żywności, suplementów diety,
preparatów farmaceutycznych, leków, rękodzieła artystycznego,
mianowicie rzeźb, obrazów, makatek, serwet, biżuterii artystycznej,
promocja sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie targów i wystaw celach handlowych oraz reklamowych, badania rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji,
pokazy towarów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc
na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów reklamowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie
oraz systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, prognozy
ekonomiczne, weryfikacja rachunków, 39 usługi w zakresie przewozu
towarów i osób, transportu i spedycji, usługi turystyczne dotyczące
transportu turystycznego, organizowania podróży, organizowania
wycieczek i zwiedzania turystycznego, usługi osób towarzyszących
podróżnym, przewóz bagaży, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwowanie miejsc na wycieczki turystyczne, wypożyczanie samochodów,
wypożyczanie łodzi, rejsy statkami wycieczkowymi, zwiedzanie turystyczne, agencje turystyczne, 41 usługi edukacyjne dotyczące medycyny, dietetyki oraz fizykoterapii, organizowanie szkoleń o tematyce
medycznej, dietetycznej oraz fizykoterapeutycznej, publikowanie
tekstów i książek o tematyce medycznej, dietetycznej oraz fizykoterapeutycznej, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi dotyczące
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organizowania imprez artystycznych, usługi artystów teatralnych,
usługi konferansjerów, organizowanie widowisk-impresariat, usługi
animatorów, organizowanie i obsługa imprez artystycznych, imprezy rozrywkowe i okolicznościowe, imprezy sportowe, organizowanie
zawodów sportowych, usługi wypożyczania sprzętu sportowego,
obsługa urządzeń sportowych, obsługa urządzeń rozrywkowych, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym,
informacja o imprezach rozrywkowych, organizowanie obozów
sportowych, obsługa pól golfowych, usługi w zakresie prowadzenia
działalności szkoleniowej i kulturalno-oświatowej, usługi w zakresie
organizowania i administrowania wystawami o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, kluby nocne, usługi organizowania i obsługi
dyskotek, organizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym
i rozrywkowym, organizowanie i prowadzenie przyjęć, zjazdów,
konferencji, kongresów i sympozjów, parki rozrywki, udostępnianie
sprzętu do karaoke, wynajmowanie terenów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wynajmowanie kortów tenisowych, wypożyczanie dekoracji, 43 usługi dotyczące prowadzenia hoteli, moteli,
pensjonatów, domów wczasowych, domów wypoczynkowych, domów turystycznych, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, zakwaterowanie tymczasowe, rezerwacja pokoi w hotelach przez biura
podróży, wynajmowanie sal na konferencje i posiedzenia, 44 usługi
sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie diagnostyki, leczenia, profilaktyki we wszystkich specjalnościach medycznych, usługi związane
z wykonywaniem zabiegów regeneracyjno-rehabilitacyjnych, usługi
w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi lecznicze para-medyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi
salonów piękności, solarium, sauna fińska, łaźnia parowa, usługi salonów fryzjersko kosmetycznych.

(111) 317969
(220) 2018 08 01
(210) 488900
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 24
(732) ŁUCZYŃSKI TOMASZ FABRYKA ZACISKÓW HAMULCOWYCH,
Mieronice, PL.
(540) elerte
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 14.03.13, 15.07.01, 15.07.03
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży w sklepie i hurtowni zestawów naprawczych do układów hamulcowych-oraz układów hamulcowych do samochodów ciężarowych, naczep, przyczep i autobusów,
37 usługi w zakresie regeneracji i naprawy układów hamulcowych
do samochodów ciężarowych, naczep, przyczep i autobusów.
(111) 317970
(220) 2018 08 02
(210) 488940
(151) 2019 02 07
(441) 2018 09 17
(732) WRZOSEK MAŁGORZATA DOROTA, Czerwonka, PL.
(540) WRZOSEK M&K
(540)

Kolor znaku: jasnożółty, czarny
(531) 08.07.11, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 jaja kurze.
(111) 317971
(220) 2017 09 17
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) POLAŃSKI DAWID POLACOM, Kołobrzeg, PL.

(210) 476544
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(540) RAINBOW
(540)

Kolor znaku: brązowy, czarny, zielony, niebieski, czerwony, żółty,
pomarańczowy
(531) 27.05.01, 26.03.04, 29.01.15
(510), (511) 2 tonery, tusze, tonery drukarskie, tonery kserograficzne, tonery do fotokopiarek, kartirdże napełnione tonerem, tonery w postaci barwników, tusz do fotokopiarek, wkłady z tonerem
do drukarek igłowych i drukarek laserowych, tusze drukarskie, tusze
w kartridżach, tusze do druku offsetowego, 9 myszki komputerowe,
podkładki pod myszki komputerowe, kable i przewody elektryczne
w szczególności kable połączeniowe i kable USB, przedłużacze, karty
USB, ładowarki USB, adaptery USB, przewody do USB, głośniki komputerowe, zestawy słuchawkowe do użytku z komputerami, klawiatura, 16 papier, karton i wyroby z tych materiałów, papier do drukarek, papier do pisania, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa akcesoriów
komputerowych w szczególności myszki, kable, pamięci USB, klawiatury, fotele biurowe, głośniki, papier do drukarek, tonery, tusze, podkładki pod myszki komputerowe.
(111) 317972
(220) 2018 10 02
(210) 491184
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 17
(732) SKROBIRANDA MICHAŁ PPHU AMS, Łódź, PL.
(540) maszwnetrze.pl
(510), (511) 35 sprzedaż materiałów budowlanych, promocja sprzedaży dla osób trzecich.
(111) 317973
(220) 2018 10 02
(210) 491202
(151) 2019 04 01
(441) 2018 12 10
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SZLACHETNA MOC SMAKU DWORY MAGNACKIE MAGNAT
WÓDKA TRADYCJA POKOLEŃ
(540)

(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, granatowy
(531) 01.03.01, 01.03.16, 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 5 biologiczne preparaty do celów medycznych, lecznicze napary, oleje, napoje, leki, borowina, kąpiele lecznicze, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferencje, wystawy i spotkania, 43 hotele, pensjonaty, usługi
w zakresie posiłków, zakwaterowania, stołówki, usługi barowe, kawiarniane, restauracyjne, 44 sanatoria, pomoc medyczna, fizjoterapia, fizykoterapia, rehabilitacja medyczna, usługi pielęgniarskie.
(111) 317975
(220) 2018 01 04
(151) 2018 10 18
(441) 2018 04 30
(732) SUPER-PHARM (ISRAEL) LIMITED, Herzlia, IL.
(540) topbeauty
(540)

(111) 317974
(220) 2018 11 14
(210) 492666
(151) 2019 04 04
(441) 2018 12 17
(732) UZDROWISKO USTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustka, PL.
(540) THE SUN by LUBICZ

(210) 480789

Kolor znaku: różowy, czarny
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, artykuły toaletowe, artykuły perfumeryjne,
oleje do masażu, olejki eteryczne, produkty do makijażu, preparaty
niemedyczne i substancje do czyszczenia, pielęgnacji i pielęgnacji
skóry, preparaty niemedyczne i substancje do czyszczenia, pielęgnacji i pielęgnacji paznokci, także sztucznych paznokci, kleje do sztucznych paznokci, lakiery do paznokci, naklejki na paznokcie, preparaty
niemedyczne i substancje do czyszczenia, leczenia i pielęgnacji włosów, preparaty niemedyczne i substancje do czyszczenia, pielęgnacji
i pielęgnacji zębów i dziąseł, pasty do zębów, sole do kąpieli, mydła,
dezodoranty, domowe produkty zapachowe, szminki, błyszczyki
do ust, konturówki, balsamy do ust, cienie do powiek, kredki do oczu,
eyeliner, podkład na powieki, tusz do rzęs, kredki do brwi, sztuczne
rzęsy, róż do policzków, puder do makijażu, puder prasowany, puder
sypki, środki do demakijażu, korektory, uniwersalne kolorowe kremy
kosmetyczne, płatki kosmetyczne, 35 usługi sprzedaży detalicznej,
w tym w sklepach i w ramach sprzedaży online, marketing, publikacja i promocja sprzedaży-wszystko w dziedzinie higieny osobistej,
kosmetyków, spa, mody i urody oraz w dziedzinach towarzyszących,
41 organizowanie, produkcja, zarządzanie, prowadzenie i hosting
wydarzeń, konferencji, warsztatów, wystaw, wykładów, seminariów,
szkoleń, konkursów, pokazów i imprez-wszystko w dziedzinie higieny osobistej, kosmetyków, spa, mody i urody.
(111) 317976
(220) 2018 08 16
(151) 2019 02 08
(441) 2018 10 15
(732) EUROROOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) Euroroom
(540)

Kolor znaku: czarny, srebrny, złoty
(531) 02.01.01, 19.07.02, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 33 wódki.

1591

(210) 489408

Kolor znaku: biały, szary, zielony, jasnozielony
(531) 07.03.11, 12.01.03, 26.01.03, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 wynajem domów, wynajem nieruchomości, 43 organizowanie zakwaterowania tymczasowego, udostępnianie informacji o usługach tymczasowego zakwaterowania, tymczasowym
wynajem pokoi, wynajem pokoi jako tymczasowego zakwaterowania, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, wynajmowanie
zakwaterowania na pobyt czasowy.
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(111) 317977
(220) 2018 08 20
(210) 489528
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA JAPAN BEAUTY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, olejki, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust,
środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli
do celów medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski
do celów leczniczych, lecznicze preparaty do rzęs, brwi, włosów,
ust i paznokci.
(111) 317978
(220) 2018 08 20
(210) 489530
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA PU:RE
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci
do celów leczniczych.
(111) 317979
(220) 2018 08 20
(210) 489531
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA ZielONA
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
leczniczych, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci
do celów leczniczych.
(111) 317980
(220) 2018 08 20
(210) 489532
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Naturalna
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed
i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny
intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe,
kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów
medycznych, kremy i żele do celów leczniczych, maski do celów
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leczniczych, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci
do celów leczniczych.

(111) 317981
(220) 2018 07 11
(210) 488130
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 24
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) LIFT 4 SKIN by Oceanic FACE –MODELING
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji
skóry, maseczki do twarzy i do ciała, maski kosmetyczne, serum
do celów kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty
do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji
ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady i pudry,
5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji
skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci,
lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów,
lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych.
(111) 317982
(220) 2018 07 11
(210) 488131
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 24
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) LIFT 4 SKIN by Oceanic FACEMODELING
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
maseczki do twarzy i do ciała, maski kosmetyczne, serum do celów
kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne
i po opalaniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady i pudry, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych.
(111) 317983
(220) 2018 07 13
(210) 488181
(151) 2019 02 06
(441) 2018 10 22
(732) NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Twoje mocne strony
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty i dyski z nagraniami, 16 wydawnictwa, czasopisma, książki, albumy, broszury
i fotografie, 35 usługi w zakresie: reklamy, także on-line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w koprodukcji, publikowania
i rozpowszechniania tekstów promocyjnych i reklamowych, w tym
w sieci on-line, projektowana i pośrednictwa w rozpowszechnianiu
reklam radiowych, telewizyjnych i w Internecie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu bezpośredniego i marketingu wydarzeń,
prowadzenia kampanii reklamowych, transkrypcji informacji, prowadzenia elektronicznych baz danych, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych dotyczących wydawnictw naukowych
i edukacyjnych, dydaktyki, nauczania i wychowania świadczone
m.in. drogą elektroniczną i poprzez Internet, publikacji książek, czasopism, materiałów informacyjno-edukacyjno-szkoleniowych także
w sieci on-line, elektronicznej małej poligrafii, cyfrowego obrazowania, prowadzenia on-line, publikacji elektronicznych, nauczania
bezpośredniego za pośrednictwem mediów informatycznych i korespondencyjnego organizowania szkoleń w dziedzinach multimedialnych, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.
(111) 317984
(220) 2018 07 16
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 20
(732) SKULSKA PAULA CAKE ME UP, Warszawa, PL.
(540) Cake Me Up

(210) 488285
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(540)

towarowych i firmowych, usługi plastyczne związane z projektowaniem i stylizowaniem elementów graficznych, rysunkowych i przestrzennych reklam na wszelkich nośnikach reklamowych, w tym reklam telewizyjnych, prasowych, reprodukcja danych na CD-romach,
odzyskiwanie danych.

Kolor znaku: biały, różowy, jasnoróżowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.17, 08.01.15, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.10, 26.11.13,
26.04.04, 26.04.12, 26.04.18, 26.04.19
(510), (511) 30 wyroby piekarnicze, pieczywo, w tym chleb, bułki,
pizza, kanapki, gofry, wyroby cukiernicze, ciasta, ciastka, torty, tarty
i ciasteczka, gotowe desery jako wyroby piekarnicze i cukiernicze,
słodycze, 35 zarządzanie i administrowanie w działalności gospodarczej, reklama i promocja sprzedaży, usługi sprzedaży następujących produktów: wyrobów piekarniczych, pieczywa, w tym chleba,
bułek, pizzy, kanapek, gofrów, wyrobów cukierniczych, ciast, ciastek,
tortów, tart i ciasteczek, gotowych deserów jako wyrobów piekarniczych i cukierniczych i słodyczy, 39 transport i dowóz do klienta
wyrobów piekarniczych, pieczywa, w tym chleba, bułek, pizzy, kanapek, gofrów, wyrobów cukierniczych, ciast, ciastek, tortów, tart i ciasteczek, gotowych deserów jako wyrobów piekarniczych i cukierniczych i słodyczy, 43 usługi kawiarni, kafeterii, barów i herbaciarni,
usługi cateringowe, usługi przygotowywania żywności na zamówienie.
(111) 317985
(220) 2018 07 17
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) AMS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CITY INFO
(540)
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(210) 488329

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.01.01, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 podświetlane tablice informacyjne, podświetlane tablice z tworzyw sztucznych do celów reklamowych, 16 afisze, plakaty, drukowane materiały promocyjne, druki handlowe, publikacje
reklamowe, publikacje promocyjne, reklamy drukowane, tablice
z papieru lub kartonu, broszury, fotografie, grafiki, kalendarze, katalogi, książki, gazety, obrazy, prospekty, reprodukcje graficzne, rysunki, 19 niemetalowe materiały budowlane wykorzystywane przy
budowie nośników reklamy wewnętrznej i zewnętrznej, 20 tablice
reklamowe i ogłoszeniowe przenośne i montowane na stałe, tablice i powierzchnie reklamowe montowane na wolnym powietrzu
i w pomieszczeniach zamkniętych, tablice reklamowe o konstrukcji
pozwalającej na cykliczną zmianę ekspozycji bez konieczności wymiany materiału reklamowego, tablice reklamowe z wymiennymi
powierzchniami ekspozycyjnymi, 35 usługi reklamy zewnętrznej,
usługi reklamowe z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, graficznych i wizualnych, przygotowywanie kampanii reklamowych i promocyjnych, doradztwo w zakresie reklamy, pozyskiwanie i wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, organizowanie
targów, pokazów i wystaw w celach reklamowych, badania rynku,
uaktualnianie materiałów reklamowych, 37 usługi ogólnobudowlane, naprawa lub konserwacja szyldów, usługi w zakresie montażu
i demontażu nośników reklamowo-ogłoszeniowych, instalacja, naprawa i konserwacja nośników reklamy zewnętrznej, usługi w zakresie instalowania konstrukcji metalowych i stalowych, sprzątanie
i czyszczenie obiektów, 40 drukowanie fotograficzne, kopiowanie
filmów fotograficznych, obróbka filmów i obróbka fotograficzna, wywoływanie fotograficzne, drukowanie wywoływanie zdjęć i filmów,
wykonywanie odbitek fotograficznych, wywoływanie filmów fotograficznych, kopiowanie zdjęć, skład fotograficzny, 41 fotoreportaże,
wykonywanie zdjęć bez wywoływania, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, odtwarzanie i nagrywanie dźwięku i obrazów na magnetycznych nośnikach obrazu i dźwięku, 42 usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego i małej architektury, dekoracja wnętrz, usługi
plastyczne w zakresie projektowania i stylizacji opakowań, znaków

(111) 317986
(220) 2018 07 25
(210) 488624
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 10
(732) BOŻUCHOWSKI MACIEJ OGLOOMARKET, Konin, PL.
(540) OGLOO
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, czerwony, żółty, ciemnoniebieski
(531) 27.05.05, 27.05.23, 29.01.14
(510), (511) 35 dystrybucja reklam i ogłoszeń handlowych, gromadzenie informacji związanych z reklamą, kompilacja, produkcja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych, marketing internetowy,
negocjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, ogłoszenia drobne,
pośrednictwo w zakresie reklamy, pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, prezentacja firm oraz ich towarów i usług w Internecie, prezentacje towarów i usług, promowanie
towarów i usług osób trzecich w Internecie, przygotowywanie reklam, reklama biznesowych stron internetowych, reklama i marketing, udostępnianie i wynajem przestrzeni reklamowej w Internecie,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu
elektronicznego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do produktów dla zwierząt domowych, usługi handlu detalicznego w odniesieniu do sprzętu komputerowego, usługi handlu
detalicznego w zakresie akcesoriów mody, usługi handlu detalicznego w zakresie materiałów budowlanych, usługi handlu detalicznego
w zakresie żywności, usługi handlu detalicznego w związku z akcesoriami samochodowymi, usługi handlu detalicznego w związku
ze smartfonami, usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami
do rowerów, usługi handlu detalicznego związane z komputerami,
które można nosić na sobie, usługi handlu detalicznego związane
z pobieralnymi plikami muzycznymi, usługi handlu detalicznego
związane z pobieralnymi publikacjami elektronicznymi, usługi handlu
detalicznego związane z preparatami do włosów, usługi handlu detalicznego związane z produktami ogrodniczymi, usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą mebli, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, usługi handlu hurtowego w odniesieniu do oprogramowania komputerowego, usługi handlu hurtowego w odniesieniu
do sprzętu komputerowego, usługi sklepów detalicznych online
obejmujące odzież, usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży detalicznej dotyczące smartwatchów, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów bagażowych, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie artykułów jubilerskich,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie torebek,
usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakresie zabawek,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie akcesoriów samochodowych,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie artykułów sportowych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie części samochodowych, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami do szycia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami ogrodniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z biżuterią, usługi sprzedaży detalicznej w związku z bronią, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowania
w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikalia-
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mi do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży detalicznej w związku z grami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z grzejnikami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z instrumentami muzycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z maszynami budowlanymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z meblami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z napojami alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej w związku
z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nićmi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obuwiem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z oświetleniem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z paszą dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z piwem, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z podściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z pojazdami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami
do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży detalicznej w związku z preparatami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z przędzą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami kuchennymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z sorbetami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z tkaninami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z torbami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z tytoniem, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do ochrony słuchu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami
do opalania się, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami do pomiaru czasu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z walizkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży detalicznej w związku z wyrobami rymarskimi, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży detalicznej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze smarami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do fizjoterapii, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do nurkowania, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności,
usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
medycznym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
ogrodniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem
rolniczym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży detalicznej w związku ze ściółką dla zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej w związku ze środkami spożywczymi, usługi
sprzedaży detalicznej wyrobów ogrodniczych, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z artykułami spożywczymi, usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami alkoholowymi
(z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z napojami bezalkoholowymi,
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usługi sprzedaży detalicznej za pomocą globalnych sieci komputerowych związane z piwem, usługi sprzedaży detalicznej związane z telefonami komórkowymi, usługi sprzedaży detalicznej związane
ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie akcesoriów samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie artykułów sportowych, usługi sprzedaży hurtowej
w zakresie części samochodowych, usługi sprzedaży hurtowej w zakresie kwiatów, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z akcesoriami metalowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami do stosowania z tytoniem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z artykułami do szycia, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami papierniczymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami sportowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z biżuterią, usługi sprzedaży hurtowej w związku z bronią,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami do stosowania
w ogrodnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku z chemikaliami
do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z czekoladą, usługi sprzedaży hurtowej w związku z dekoracjami świątecznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z drukami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z dziełami sztuki, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z grami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z grzejnikami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z herbatami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z instalacjami sanitarnymi, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z jednorazowymi wyrobami papierowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z lodami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z materiałami artystycznymi, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z meblami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami
alkoholowymi (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży hurtowej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nićmi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z nożami kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z oświetleniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paliwami,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z parasolami przeciwdeszczowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z paszą dla zwierząt,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z piwem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z pokryciami naściennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pokryciami podłogowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z preparatami do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z preparatami do produkcji napojów, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z preparatami do produkcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami i artykułami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z preparatami zapachowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przędzą,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla
ludzi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami
kuchennymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z ręcznymi narzędziami do budowy, usługi sprzedaży hurtowej w związku z suplementami diety, usługi sprzedaży hurtowej w związku z tkaninami, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z torbami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z tytoniem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do chłodzenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami do mrożenia, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami konstrukcyjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami medycznymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami nawigującymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku
z urządzeniami weterynaryjnymi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z urządzeniami wodociągowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z walizkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyposażeniem domu, usługi sprzedaży hurtowej w związku z wyrobami
rymarskimi, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zabawkami, usługi sprzedaży hurtowej w związku z zastawą stołową, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z ze sprzętem rolniczym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem audiowizualnym, usługi sprzedaży hurto-
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wej w związku ze sprzętem do podgrzewania, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do przyrządzania żywności, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do robót ziemnych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem do schładzania, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem informatycznym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem medycznym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem ogrodniczym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem weterynaryjnym, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze sztućcami, usługi sprzedaży hurtowej
w związku ze ściółką dla zwierząt, usługi sprzedaży hurtowej w związku ze środkami spożywczymi, wynajem billboardów, wynajem powierzchni reklamowej na stronach internetowych, zamieszczanie
ogłoszeń dla osób trzecich.

(111) 317987
(220) 2018 08 20
(210) 489533
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Nutrition
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów
medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
(111) 317988
(220) 2018 08 20
(210) 489534
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Prebiotic
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu,
kosmetyki kolorowe, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów
medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele
do celów leczniczych, maski do celów leczniczych, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci do celów leczniczych.
(111) 317989
(220) 2018 08 22
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) SYZAN METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) S SYZAN METAL
(540)
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42 usługi inżynieryjne, usługi projektowania, prowadzenie badań
inżynierskich, projektowanie techniczne i doradztwo, projektowanie
produktu [wzornictwo], ekspertyzy w zakresie technologii.

(111) 317990
(220) 2018 07 11
(210) 488128
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 24
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) LIFT 4 SKIN by Oceanic FACE MODELING
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skóry,
maseczki do twarzy i do ciała, maski kosmetyczne, serum do celów
kosmetycznych, koncentraty nawilżające, olejki eteryczne do pielęgnacji skóry, talk i pudry do ciała, preparaty przeciwsłoneczne
i po opalaniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, kosmetyki do makijażu, kosmetyki kolorowe, podkłady i pudry, 5 preparaty
farmaceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów
leczniczych, kosmetyki do celów medycznych, lecznicze tusze, odżywki, preparaty do rzęs, brwi, włosów i paznokci, lecznicze podkłady i pudry, lecznicze preparaty na porost włosów, lecznicze preparaty na porost rzęs i brwi, maski do celów leczniczych.
(111) 317991
(220) 2018 09 19
(210) 490737
(151) 2019 03 15
(441) 2018 11 26
(732) COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) COPERNICUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.09, 26.04.03, 26.04.04, 27.01.03,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 działalność finansowa-usługi doradztwa finansowego, usługi finansowe, 45 usługi prawne-doradztwo prawne w zakresie świadczonych usług finansowych.
(111) 317992
(220) 2018 09 21
(210) 490836
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) COPERNICUS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) COPERNICUS AGENT FIRMY INWESTYCYJNEJ
(540)

(210) 489585

Kolor znaku: czarny, żółty, szary
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.21, 26.11.12, 26.11.13, 26.11.08, 26.01.03
(510), (511) 6 metalowe konstrukcje, metalowe konstrukcje budowlane, przenośne konstrukcje metalowe, drobne wyroby metalowe,
metalowe konstrukcje i budynki przenośne, 19 konstrukcje przenośne niemetalowe, niemetalowe konstrukcje i budynki przenośne,
prefabrykowane konstrukcje niemetalowe, budowlane (konstrukcje-) niemetalowe, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów,

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 26.04.03,
26.04.04, 26.04.05, 26.04.06, 26.04.13, 01.01.01, 01.01.02, 01.01.09,
27.01.03
(510), (511) 36 działalność finansowa-usługi doradztwa finansowego, usługi finansowe, 45 usługi prawne-doradztwo prawne w zakresie świadczonych usług finansowych.
(111) 317993
(220) 2018 09 21
(210) 490838
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) COPERNICUS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.; COPERNICUS SERVICES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
PL.; COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
PL.; COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) COPERNICUS
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(540)

Kolor znaku: fioletowy, biały
(531) 01.01.01, 01.01.02, 01.01.09, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.05,
26.04.06, 26.04.13, 27.01.03, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 36 działalność finansowa-usługi doradztwa finansowego, usługi finansowe, 45 usługi prawne-doradztwo prawne w zakresie świadczonych usług finansowych.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 317994
(220) 2018 09 25
(210) 490909
(151) 2019 04 17
(441) 2018 11 13
(732) UAB POLTA, Kowno, LT.
(540) GASTRAXILL
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy
diety, środki dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do celów leczniczych, preparaty do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi,
preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, preparaty farmaceutyczne w postaci płynnej,
preparaty farmaceutyczne w postaci kropli, preparaty farmaceutyczne w postaci proszku, leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów
medycznych, leki wzmacniające, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, krople do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, tabletki do celów
farmaceutycznych, tabletki powlekane do celów farmaceutycznych,
pastylki do ssania do celów farmaceutycznych zawierające w swoim
składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion
i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub
wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i lub makroelementy, pigułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim
składzie wyciągi z ziół i lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion
i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub
wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, kapsułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim
składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion
i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub
wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.
(111) 317995
(220) 2018 09 25
(210) 490912
(151) 2019 04 17
(441) 2018 11 13
(732) UAB POLTA, Kowno, LT.
(540) ECHIMUNN GRYPA
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno-farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy
diety, środki dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczne substancje przystosowane do celów leczniczych, preparaty do celów
medycznych, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi,
preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek, preparaty farmaceutyczne w postaci kapsułek, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek powlekanych, preparaty farmaceutyczne w postaci płynnej,
preparaty farmaceutyczne w postaci kropli, preparaty farmaceutyczne w postaci proszku, leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów
medycznych, leki wzmacniające, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do celów farmaceutycznych, krople do celów farmaceutycznych, kapsułki do celów farmaceutycznych, tabletki do celów
farmaceutycznych, tabletki powlekane do celów farmaceutycznych,
pastylki do ssania do celów farmaceutycznych zawierające w swoim
składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion
i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub
wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i lub makroelementy, pigułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim
składzie wyciągi z ziół i lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion
i lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub
wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy, kapsułki do celów farmaceutycznych zawierające w swoim
składzie wyciągi z ziół i/lub wyciągi z owoców i/lub wyciągi z nasion
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i/lub wyciągi z kwiatów i/lub wyciągi z liści i/lub wyciągi z łodyg i/lub
wyciągi z korzeni i/lub witaminy i/lub mikroelementy i/lub makroelementy.

(111) 317996
(220) 2018 07 17
(210) 488330
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 10
(732) PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, Strzelce Opolskie, PL.
(540) PPO
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 obuwie ochronne, obuwie ochronne przeciw zagrożeniom biologicznym, obuwie ochronne przeciw wyciekom chemicznym, obuwie ochronne zapobiegające wypadkom lub urazom,
obuwie zabezpieczające przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, ochronne obuwie robocze, buty ochronne stosowane
w przemyśle [do ochrony przed wypadkami lub urazami], 25 obuwie,
wierzchy obuwia, usztywniacze do obuwia, cholewki do obuwia,
wkładki do obuwia, napiętki do obuwia, podeszwy do obuwia, noski [części obuwia], antypoślizgowe akcesoria do obuwia, ochronne
metalowe okucia do obuwia, wkładki do obuwia, nie do celów ortopedycznych.
(111) 317997
(220) 2018 07 25
(210) 488625
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) SAINT GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gliwice, PL.
(540) FIBROCEM
(510), (511) 19 cement, cement włóknisty, cement budowlany, cement ogniotrwały, beton, beton ogniotrwały, beton syntetyczny, zaprawa ogniotrwała, sucha zaprawa murarska, zaprawa do naprawy
dziur w tynku, zaprawa cementowa do zastosowania w budownictwie, zaprawa wiążąca do celów budowlanych, preparaty wyrównujące [cement lub zaprawa murarska], masa betonowa prefabrykowana, 35 usługi sprzedaży detalicznej: cementu, cementu włóknistego,
cementu budowlanego, cementu ogniotrwałego, betonu, betonu
ogniotrwałego, betonu syntetycznego, zaprawy ogniotrwałej, suchej zaprawy murarskiej, zaprawy do naprawy dziur w tynku, zaprawy cementowej do zastosowania w budownictwie, zaprawy wiążącej do celów budowlanych, preparatów wyrównujących [cement
lub zaprawa murarska), masy betonowej prefabrykowanej, usługi
sprzedaży hurtowej: cementu, cementu włóknistego, cementu budowlanego, cementu ogniotrwałego, betonu, betonu ogniotrwałego, betonu syntetycznego, zaprawy ogniotrwałej, suchej zaprawy
murarskiej, zaprawy do naprawy dziur w tynku, zaprawy cementowej do zastosowania w budownictwie, zaprawy wiążącej do celów
budowlanych, preparatów wyrównujących [cement lub zaprawa
murarska], masy betonowej prefabrykowanej, usługi sprzedaży internetowej: cementu, cementu włóknistego, cementu budowlanego, cementu ogniotrwałego, betonu, betonu ogniotrwałego, betonu
syntetycznego, zaprawy ogniotrwałej, suchej zaprawy murarskiej,
zaprawy do naprawy dziur w tynku, zaprawy cementowej do zastosowania w budownictwie, zaprawy wiążącej do celów budowlanych,
preparatów wyrównujących [cement lub zaprawa murarska], masy
betonowej prefabrykowanej.
(111) 317998
(220) 2018 07 25
(210) 488651
(151) 2019 02 01
(441) 2018 10 08
(732) MODZELEWSKI TOMASZ MELTOM DROGERIE STARS,
Warszawa, PL.
(540) STARS DROGERIE
(540)

Kolor znaku: różowy
(531) 01.01.05, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.01
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(510), (511) 3 rzęsy, sztuczne rzęsy, kępki rzęs, kosmetyki do rzęs,
kleje do mocowania sztucznych rzęs, farba do rzęs, kosmetyki, kosmetyki do makijażu, preparaty do pielęgnacji skóry, oczu i paznokci,
lakiery do paznokci, utwardzacze do paznokci, żel do paznokci, środki do usuwania lakierów, sztuczne paznokcie, brokat do paznokci,
preparaty do nadawania połysku, preparaty do polerowania, pilniczki kartonowe, zestawy kosmetyków, hybrydowe lakiery do paznokci.

(111) 317999
(220) 2018 06 14
(151) 2019 01 30
(441) 2018 07 16
(732) G. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) made in g denim
(540)

(210) 487102

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna markowej odzieży, akcesoriów i galanterii skórzanej.
(111) 318000
(220) 2018 06 14
(151) 2019 01 30
(441) 2018 07 16
(732) G. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) made in g accessories
(540)

(210) 487103

437717
437893
438112
439033
439998
440204
440969
442649
442931
444959
444961
445663
446132
447190
449869
451328
451845
451846
451848
451850
451900
453101
453338
454061
454324
457984
459152
460036
460040
460447
461596

1597

09/2015
10/2015
10/2015
12/2015
13/2015
13/2015
15/2015
18/2015
19/2015
22/2015
22/2015
23/2015
24/2015
26/2015
6/2016
9/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
12/2016
13/2016
14/2016
21/2016
U
21/2016
U
U
22/2016
U

462297
465506
466238
473083
475481
476575
480666
481184
483728
483769
483945
484482
484697
484853
485521
485606
485943
486133
486615
487406
488301
488520
488932
488975
489992
490106
490251
490634
490814
491023
491582

24/2016
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT25/2018
U
U
ZT26/2018
U
ZT32/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

163

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna markowej odzieży, akcesoriów i galanterii skórzanej.
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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.
356598
378699
385856
387493
387494
403550
412276
413223
413227
415039
420290

19/2009
06/2011
18/2011
21/2011
21/2011
23/2012
14/2013
16/2013
16/2013
19/2013
03/2014

420291
424087
424347
431412
431413
431495
432986
433394
435148
436831
437715

03/2014
10/2014
10/2014
23/2014
23/2014
23/2014
26/2014
01/2015
03/2015
07/2015
09/2015

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.
370333
404863
434887
434888
435634
445591
446029
448568
453002
455967
457883
469486
474014
474949
477554
477602
479019
479591
479823
479825
479873
482363
484940

17/2010
01/2013
03/2015
03/2015
05/2015
23/2015
24/2015
3/2016
12/2016
15/2016
20/2016
ZT32/2017
ZT06/2018
ZT44/2017
ZT48/2017
U
U
ZT12/2018
ZT07/2018
ZT09/2018
ZT04/2018
ZT13/2018
U

484941
485084
485514
485981
486215
487008
487869
487871
487977
488894
489019
489081
489253
489315
489809
490022
490029
490063
490159
490249
490296
490297
490307

U
ZT23/2018
U
U
U
ZT46/2018
U
U
ZT37/2018
U
U
U
U
U
U
U
ZT45/2018
U
U
U
U
U
U

1598
490405
490496
490521
490535
490651
490710
490721
490784
490980
491032
491042
491043
491098
491103
491113
491198
491217
491218
491271
491475
491555
491557
491561
491716
491718
491771
491785
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U
U
ZT45/2018
ZT45/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

492091
492128
492139
492325
492342
492367
492376
492379
492423
492504
492510
492513
492545
492557
492583
492675
492676
492720
492747
493060
493168
493345
493366
493490
494075
494085
494205

U
ZT50/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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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.
359585
380336
392131
392135
400636
400711
405802
407561
407566
407574
407575
411996
411997
412832
417515
417919
419304
419311
420751
420767
420768
422726
422731
424372
425378
425997
430322

24/2009
10/2011
03/2012
03/2012
18/2012
18/2012
03/2013
06/2013
06/2013
06/2013
06/2013
14/2013
14/2013
15/2013
24/2013
25/2013
02/2014
01/2014
03/2014
03/2014
03/2014
07/2014
07/2014
11/2014
12/2014
13/2014
21/2014

430824
431191
431192
431193
434767
437101
439261
441208
441513
443101
443103
444795
445427
447321
448363
449041
449269
449946
451327
451558
452677
453026
453029
453601
453935
454419
454441

22/2014
22/2014
22/2014
22/2014
03/2015
08/2015
12/2015
15/2015
16/2015
19/2015
19/2015
22/2015
23/2015
01/2016
03/2016
04/2016
04/2016
06/2016
09/2016
09/2016
13/2016
12/2016
12/2016
13/2016
13/2016
14/2016
14/2016

454815
454975
455096
455824
455934
455972
458198
458447
459559
460851
461892
461950
461988
462693
463126
464094
464391
464394
464400
464569
465136
465176
465411
465834
466227
466240
466265
466435
467139
468034
468096
468116
468428
469270
469361
469408
469545
469627
469631
469663
469817
469818
469820
469945
470022
470086
470103
470123
470124
470254
470362
470363
470410
470413
470445
470479
470726
470816
470841
471117
471184
471202
471251
471252
471330
471406
471657

21/2016
15/2016
36/2017
14/2016
16/2016
34/2017
19/2016
05/2017
20/2016
22/2016
04/2017
23/2016
30/2017
07/2018
37/2017
04/2017
38/2017
38/2017
38/2017
38/2017
10/2018
34/2017
06/2017
32/2017
39/2017
33/2017
32/2017
11/2017
11/2017
18/2017
37/2017
15/2017
19/2017
32/2017
36/2017
33/2017
34/2017
24/2017
24/2017
24/2017
39/2017
39/2017
39/2017
32/2017
39/2017
34/2017
25/2017
36/2017
36/2017
21/2017
39/2017
39/2017
34/2017
34/2017
33/2017
39/2017
27/2017
27/2017
35/2017
27/2017
34/2017
32/2017
38/2017
33/2017
32/2017
32/2017
33/2017
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471681
471930
472042
472106
472120
472124
472543
472545
472568
472628
472711
472735
472797
472814
472872
472873
472919
473048
473054
473066
473068
473103
473261
473262
473264
473326
473381
473388
473425
473533
473534
473599
473634
473672
473673
473833
473866
473905
473948
473960
474034
474035
474060
474133
474135
474151
474204
474227
474236
474307
474339
474371
474484
474493
474511
474517
474681
474728
474729
474899
474900
474919
474952
474966
474976
474987
475014

33/2017
37/2017
33/2017
34/2017
37/2017
37/2017
33/2017
33/2017
33/2017
28/2017
34/2017
34/2017
36/2017
34/2017
34/2017
34/2017
34/2017
39/2017
32/2017
30/2017
33/2017
38/2017
34/2017
34/2017
34/2017
40/2017
31/2017
31/2017
31/2017
32/2017
32/2017
36/2017
34/2017
36/2017
36/2017
36/2017
34/2017
32/2017
38/2017
38/2017
51/2017
51/2017
34/2017
37/2017
38/2017
36/2017
38/2017
38/2017
39/2017
34/2017
34/2017
36/2017
35/2017
39/2017
34/2017
35/2017
36/2017
37/2017
36/2017
38/2017
38/2017
38/2017
36/2017
37/2017
39/2017
39/2017
37/2017
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475084
475085
475090
475091
475155
475194
475196
475443
475460
475497
475499
475709
475711
475713
475717
475885
476324
477080
477336
478047
478656
478657
479166
479168
479169
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480197
480204
480208
480338
480344
481078
481120
481379
481656
481905
481909
481912
482142
482147
482381
482383
482387
482388
482458
482461
482812
482813
482816
482910

39/2017
39/2017
39/2017
39/2017
38/2017
39/2017
39/2017
39/2017
40/2017
49/2017
49/2017
39/2017
39/2017
39/2017
39/2017
40/2017
47/2017
01/2018
11/2018
50/2017
01/2018
01/2018
02/2018
05/2018
05/2018

11/2018
12/2018
13/2018
06/2018
07/2018
11/2018
11/2018
13/2018
10/2018
11/2018
13/2018
11/2018
12/2018
12/2018
13/2018
13/2018
13/2018
13/2018
13/2018
13/2018
14/2018
15/2018
15/2018
16/2018
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
ZNAKÓW TOWAROWYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestru znaków
towarowych, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano wpisu
lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru znaków
towarowych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię lub nazwę oraz adres uprawnionego z podaniem nazwy kraju,
rubryka B - znak towarowy (wpisany znak towarowy lub jego odbitkę i klasy elementów graficznych - jeżeli znak je zawiera
- oraz, jeżeli jest to niezbędne dla identyfikacji znaku, jego
rodzaj np. znak przestrzenny, dźwiękowy, a także w przypadku znaków barwnych określenie kolorów),
rubryka C - wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich
klas towarowych,
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - kategorię znaku lub prawa ochronnego (wspólny znak towarowy, wspólny znak towarowy gwarancyjny, wspólne
prawo ochronne) oraz regulamin znaku,
rubryka F - wnioski i sprzeciwy oraz decyzje wydane w wyniku ich rozpoznania,
rubryka G - rejestracja międzynarodowa (adnotacja o rejestracji międzynarodowej na podstawie zgłoszenia lub rejestracji krajowej),
rubryka H - datę unieważnienia lub datę i przyczynę wygaśnięcia prawa ochronnego, zastąpienie rejestracji krajowej rejestracją międzynarodową.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, zmiana nazwy
uprawnionego, prawa ograniczające prawo ochronne,
zmiana regulaminu znaku wspólnego, sprostowania
istotnych pomyłek.
040894 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LANXESS DEUTSCHLAND GMBH,
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LEVERKUSEN, Niemcy i dokonanie wpisu: LANXESS DEUTSCHLAND
GMBH, Kolonia, Niemcy
040894 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, Kolonia,
Niemcy i dokonanie wpisu: ARLANXEO DEUTSCHLAND GMBH, Dormagen, Niemcy
040896 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LANXESS DEUTSCHLAND GMBH,
LEVERKUSEN, Niemcy i dokonanie wpisu: LANXESS DEUTSCHLAND
GMBH, Kolonia, Niemcy
040896 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, Kolonia,
Niemcy i dokonanie wpisu: ARLANXEO DEUTSCHLAND GMBH, Dormagen, Niemcy
049021 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: JEAN
PATOU WORLDWIDE LIMITED, WATFORD, Wielka Brytania
049021 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JEAN PATOU WORLDWIDE LIMITED,
WATFORD, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: JEAN PATOU, Paryż,
Francja
049078 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: JEAN
PATOU WORLDWIDE LIMITED, WATFORD, Wielka Brytania
049078 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JEAN PATOU WORLDWIDE LIMITED, WATFORD, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: JEAN PATOU, Paryż, Francja
051803 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MINE SAFETY APPLIANCES COMPANY,
PITTSBURGH, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: MSA
Technology, LLC, Cranberry Township, Stany Zjednoczone Ameryki
053660 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: S.D. WARREN COMPANY, Boston, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Sappi North America,
Inc., Boston, Stany Zjednoczone Ameryki
054959 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Alwernia, Polska 350534331 i dokonanie wpisu: ALVENTA SPÓŁKA
AKCYJNA, Alwernia, Polska 350534331
056434 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SONY KABUSHIKI KAISHA (RÓWNIEŻ NAZYWANA SONY CORPORATION), TOKIO, Japonia i dokonanie wpisu: AIWA CO., LTD., Tokio, Japonia
056598 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PETROQUIMICA ESPANOLA S.A., MADRYT, Hiszpania i dokonanie wpisu: CEPSA QUIMICA, S.A., Madryt,
Hiszpania
057213 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: OVAKO CROMAX AB, UPPLANDS
VÄSBY, Szwecja i dokonanie wpisu: OVAKO CROMAX AB, Hallstahammar, Szwecja
058005 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
CINCINNATI, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: JEAN
PATOU WORLDWIDE LIMITED, WATFORD, Wielka Brytania
058005 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JEAN PATOU WORLDWIDE LIMITED, WATFORD, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: JEAN PATOU, Paryż, Francja
058426 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LANXESS DEUTSCHLAND GMBH,
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LEVERKUSEN, Niemcy i dokonanie wpisu: LANXESS DEUTSCHLAND
GMBH, Kolonia, Niemcy
058426 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, Kolonia,
Niemcy i dokonanie wpisu: ARLANXEO DEUTSCHLAND GMBH, Dormagen, Niemcy
061826 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Alwernia, Polska 350534331 i dokonanie wpisu: ALVENTA SPÓŁKA
AKCYJNA, Alwernia, Polska 350534331
064108 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LANXESS DEUTSCHLAND GMBH,
LEVERKUSEN, Niemcy i dokonanie wpisu: LANXESS DEUTSCHLAND
GMBH, Kolonia, Niemcy
064108 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, Kolonia,
Niemcy i dokonanie wpisu: ARLANXEO DEUTSCHLAND GMBH, Dormagen, Niemcy
064371 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAGNETI MARELLI POWERTRAIN S.P.A.,
CORBETTA (MILANO), Włochy i dokonanie wpisu: MAGNETI MARELLI HOLDING S.p.A., CORBETTA, Włochy
064371 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MAGNETI MARELLI HOLDING S.p.A.,
CORBETTA, Włochy i dokonanie wpisu: MAGNETI MARELLI S.p.A.,
CORBETTA, Włochy
064570 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: fit GmbH, Hischfelde, Niemcy
i dokonanie wpisu: fit GmbH, Zittau, Niemcy
065005 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SHERING-PLOUGH LTD., LUCERNA 6,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: MSD INTERNATIONAL HOLDINGS
GMBH, LUCERNA, Szwajcaria
070605 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WILLIAMSON-DICKIE MANUFACTURING
COMPANY, FORT WORTH, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Williamson-Dickie Manufacturing Company LLC, Fort
Worth, Stany Zjednoczone Ameryki
070605 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Williamson-Dickie Manufacturing Company LLC, Fort Worth, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: W-D Apparel Company LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
075445 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COFRA HOLDING AG, ZUG, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: C&A AG, Zug, Szwajcaria
075560 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COFRA HOLDING AG, ZUG, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: C&A AG, Zug, Szwajcaria
075562 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COFRA HOLDING AG, ZUG, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: C&A AG, Zug, Szwajcaria
075964 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COFRA HOLDING AG, ZUG, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: C&A AG, Zug, Szwajcaria
075965 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COFRA HOLDING AG, ZUG, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: C&A AG, Zug, Szwajcaria
075967 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COFRA HOLDING AG, ZUG, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: C&A AG, Zug, Szwajcaria
075968 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COFRA HOLDING AG, ZUG, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: C&A AG, Zug, Szwajcaria
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075969 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COFRA HOLDING AG, ZUG, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: C&A AG, Zug, Szwajcaria
076502 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COFRA HOLDING AG, ZUG, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: C&A AG, Zug, Szwajcaria
079722 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COFRA HOLDING AG, ZUG, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: C&A AG, Zug, Szwajcaria
079723 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COFRA HOLDING AG, ZUG, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: C&A AG, Zug, Szwajcaria
080768 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COFRA HOLDING AG, ZUG, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: C&A AG, Zug, Szwajcaria
080769 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COFRA HOLDING AG, ZUG, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: C&A AG, Zug, Szwajcaria
081518 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EURODRIVE SERVICES AND DISTRIBUTION N.V., AMSTERDAM, Holandia i dokonanie wpisu: EURODRIVE
SERVICES AND DISTRIBUTION N.V., Clermont-Ferrand, Francja
081518 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EURODRIVE Services and Distribution
N.V., Clermont-Ferrand, Francja i dokonanie wpisu: EUROMASTER
SERVICES ET MANAGEMENT, Clermont-Ferrand, Francja
082029 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COFRA HOLDING AG, ZUG, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: C&A AG, Zug, Szwajcaria
085708 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EURODRIVE SERVICES AND DISTRIBUTION N.V., AMSTERDAM, Holandia i dokonanie wpisu: EURODRIVE
Services and Distribution N.V., Clermont-Ferrand, Francja
085708 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EURODRIVE Services and Distribution
N.V., Clermont-Ferrand, Francja i dokonanie wpisu: EUROMASTER
SERVICES ET MANAGEMENT, Clermont-Ferrand, Francja
091845 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COFRA HOLDING AG, ZUG, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: C&A AG, Zug, Szwajcaria
091872 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLLENA PRZEDSIĘBIORSTWO CHEMII
GOSPODARCZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska i dokonanie
wpisu: „POLLENA” KOSMETYKI I MYDŁA NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Ostrzeszów, Polska 300567329
093494 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MURAD SKIN RESEARCH LABORATORIES,
INC., EL SEGUNDO, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Murad, Inc., El Segundo, Stany Zjednoczone Ameryki
093494 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Murad, Inc., El Segundo, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia
112323 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: S. D. Warren Company (Pennsylvania corporation), Boston, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Sappi North America, Inc., Boston, Stany Zjednoczone Ameryki
113037 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
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113038 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
113041 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
113042 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
121082 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Alwernia, Polska 350534331 i dokonanie wpisu: ALVENTA SPÓŁKA
AKCYJNA, Alwernia, Polska 350534331
121086 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Alwernia, Polska 350534331 i dokonanie wpisu: ALVENTA SPÓŁKA
AKCYJNA, Alwernia, Polska 350534331
121169 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
121376 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
123003 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUNDUSZ LEASINGOWY CREDERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
365629991 i dokonanie wpisu: GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA, Wejherowo, Polska 190056438
127925 2019 03 12 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AMCOL INTERNATIONAL CORPORATION, ARLINGTON HEIGHTS, Stany Zjednoczone Ameryki
i dokonanie wpisu: AMCOL INTERNATIONAL CORPORATION, Hoffman Estates, Stany Zjednoczone Ameryki
128791 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Ewa Szała, Ewa Śleszyńska „De Care” S.C.,
Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: DE CARE GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Pieńków, Polska 010793910
129027 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BZ WBK TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 631079585 i dokonanie wpisu: SANTANDER TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
631079585
129333 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BZ WBK TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 631079585 i dokonanie wpisu: SANTANDER TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
631079585
129475 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
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129515 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
130011 2019 03 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „AGRO-WODZISŁAW” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wodzisław Śląski, Polska 273915506 i dokonanie wpisu: AGRO-WODZISŁAW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wodzisław Śląski, Polska 240512085
131435 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Piechnik Paweł Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych INKOP, Kraków, Polska i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH INKOP ADRIANNA, ALEKSANDRA, JANUSZ PIECHNIK SPÓŁKA CYWILNA, Kraków, Polska
122491236
131462 2019 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Kaczmarczyk Tomasz TICO, Łódź, Polska
i dokonanie wpisu: TK-SPM Tomasz Kaczmarczyk, Łódź, Polska
131580 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: LABORATOIRES CEETAL S.A., SAINT
ETIENNE, Francja i dokonanie wpisu: LABORATOIRES CEETAL Société par actions simplifiée, Saint Etienne, Francja
131629 2019 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION
(A PENNSYLVANIA CORPORATION), FILADELFIA, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline LLC, Filadelfia,
Stany Zjednoczone Ameryki
131629 2019 03 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GlaxoSmithKline LLC, Filadelfia,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
131629 2019 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania
132067 2019 03 21 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION (A PENNSYLVANIA CORPORATION), FILADELFIA, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline LLC,
Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
132067 2019 03 21 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: GlaxoSmithKline LLC, Filadelfia,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
132067 2019 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GlaxoSmithKline LLC, Wilmington, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, Brentford, Wielka Brytania
133490 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ICQ LLC, Wilmington, i dokonanie wpisu:
ICQ COMMUNICATIONS LIMITED, Limassol, Cypr
133534 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Nogala Barbara Firma Handlowo Usługowa KAMABEN, Ostrów Wielkopolski, Polska i dokonanie wpisu:
KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Ostrów Wielkopolski, Polska 3661434292
133573 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EMPIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011518197 i dokonanie wpisu:
EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 011518197
134018 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FOREST LABORATORIES UK LIMITED, BE-
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XLEY, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: TEVA LABORATORIES UK
LIMITED, Castleford, Wielka Brytania

SKA” W BYDGOSZCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 090466116

134072 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Wielkopolski Fundusz Gospodarczy Sp.
z o.o., Poznań, Polska 300055262 i dokonanie wpisu: WFG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska
300055262

140644 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AOL INC., DULLES, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Oath Inc., Dulles, Stany Zjednoczone Ameryki

135248 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HOMEDICS, INC., COMMERCE TOWNSHIP,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: FKA Distributing
Co. d/b/a HoMedics, Inc., Commerce Township, Stany Zjednoczone
Ameryki
135248 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FKA Distributing Co. d/b/a HoMedics,
Inc., Commerce Township, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: FKA Distributing Co., LLC d/b/a HoMedics, LLC, Commerce Township, Stany Zjednoczone Ameryki
135333 2019 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STEFAŃCZYK AGNIESZKA, Częstochowa,
Polska i dokonanie wpisu: STEFAŃCZYK TOMASZ, Częstochowa,
Polska
135695 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BESSPOL-JOLANTA BESS I WSPÓLNICY-SPÓŁKA JAWNA, Osielsko, Polska i dokonanie wpisu: BESSPOL MAGDALENA BESS - ŁOŚ, KRZYSZTOF BESS SPÓŁKA JAWNA, Osielsko, Polska 002533120
135696 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BESSPOL-JOLANTA BESS I WSPÓLNICY-SPÓŁKA JAWNA, Osielsko, Polska i dokonanie wpisu: BESSPOL MAGDALENA BESS - ŁOŚ, KRZYSZTOF BESS SPÓŁKA JAWNA, Osielsko, Polska 002533120
136257 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RBB-STAL Spółka Akcyjna, Jarocin, Polska
300733822 i dokonanie wpisu: RBB LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jarocin, Polska 364276303
136279 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUNDUSZ LEASINGOWY CREDERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
365629991 i dokonanie wpisu: GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA, Wejherowo, Polska 190056438
137010 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ARVIVERENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 361796640 i dokonanie
wpisu: KROTEX PHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 146429170
137032 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „HS PARTNER PRO-TEST” SPÓŁKA AKCYJNA, 02-170 Warszawa ul. Słowicza 62, Polska i dokonanie wpisu: MC
COMP SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
137799 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „JUKA” SZEWCZYK KAZIMIERZ ANDRZEJ, Kraków, Polska
i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
JUKA MARIA SZEWCZYK, Kraków, Polska 122545995
138399 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
139042 2019 03 15 A. Wprowadzono zmianę adresu uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo ZIELEŃ MIEJSKA Spółka z o.o., ul.Czarna Droga 45, 85-220 Bydgoszcz, Polska
090466116 i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO „ZIELEŃ MIEJ-

140667 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Lelito Paweł, Masłowski Bogdan PPH
„CHAMPION COLOR” S.C., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: PAWEŁ LELITO, Rumia, Polska
144207 2018 12 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THEMAR IMPORT-EXPORT Spółka z o.
o., 02-820 Warszawa ul. Wyczółki 75, Polska i dokonanie wpisu:
THEMAR IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz-Kolonia, Polska 010719516
143513 2019 03 20 D. Dokonano wpisu: „W dniu 11 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 4082/18/679) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2582801 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-143513 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec Polmed Spółka Akcyjna z siedzibą
w Starogardzie Gdańskim”.
143513 2019 03 20 D. Dokonano wpisu: „W dniu 11 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt GD.IX.Ns-Rej.Za 4086/18/283) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2582803 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-143513 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec Polmed Spółka Akcyjna z siedzibą
w Starogardzie Gdańskim”.
143513 2019 03 20 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 lipca 2018
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
GD.IX.Ns-Rej.Za 4089/18/486) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2578664 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-143513 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą
w Katowicach wobec Polmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Starogardzie Gdańskim”.
143513 2019 03 20 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 lipca 2018
r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt
GD.IX.Ns-Rej.Za 4093/18/401) wpisano do Rejestru Zastawów pod
pozycją 2578662 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-143513 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą
w Katowicach wobec Polmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Starogardzie Gdańskim”.
145777 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Poznań, Polska 631079585 i dokonanie
wpisu: SANTANDER TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 631079585
146152 2019 03 20 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 lutego 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 749/18/625) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2559995 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-146152 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwo Zielona Sowa
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.”
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146909 2019 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „LD Holding” Spółka Akcyjna, Jastrzębie
Zdrój, Polska i dokonanie wpisu: POLSKA SIEĆ HANDLOWA LIVIO
SPÓŁKA AKCYJNA, Jastrzębie Zdrój, Polska 276297026
147474 2019 03 05 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 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Las, Polska 634392383
147967 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMYK GLOBAL ASSETS GMBH, BERNO,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SMYK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 016261640
148695 2019 03 20 D. Wykreślono wpis: „W dniu 20 grudnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17287/17/103) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2555714 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-148695 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” 148695 2019 03 20 D. Dokonano wpisu: „W dniu
13 grudnia 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 16044/18/346) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2555714 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-148695 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”
149722 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: H M PUBLISHERS HOLDINGS LIMITED,
HOUNDMILLS BASINGSTOKE HAMPSHIRE RG21 6SX, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Macmillan Publishers International Limited,
Basingstoke, Wielka Brytania
149723 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: H M PUBLISHERS HOLDINGS LIMITED,
HOUNDMILLS BASINGSTOKE HAMPSHIRE RG21 6SX, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Macmillan Publishers International Limited,
Basingstoke, Wielka Brytania
150841 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną, Polska 301501924 i dokonanie wpisu:
WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska
250406352
150841 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804
150841 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804
151089 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „EUROMARK POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: „EUROMARK POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI, Warszawa, Polska 010329011
151089 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EUROMARK POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA
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W LIKWIDACJI, Warszawa, Polska 010329011 i dokonanie wpisu:
MARKARTUR ARTUR CZAJKOWSKI, Lublin, Polska 430401306
151707 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMYK GLOBAL ASSETS GMBH, BERNO,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SMYK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 016261640
157713 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017177550 i dokonanie
wpisu: TOMTOM TELEMATICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017177550
160506 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EMC CORPORATION, HOPKINTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: DELL INC., ROUND
ROCK, Stany Zjednoczone Ameryki
160677 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FINISHPARKIET Fabryka Parkietu Zygmunt Dąbrowski, Nowe Miasto Lubawskie, Polska i dokonanie wpisu: FINISHPARKIET FABRYKA PARKIETU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowe Miasto
Lubawskie, Polska 369065858
160994 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Andrzej Czajka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MAX-POL” Zakład Pracy Chronionej,
Rozdrażew, Polska i dokonanie wpisu: Czajka Andrzej, Rozdrażew,
Polska; Czajka Gabryela, Rozdrażew, Polska
161128 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
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
164286 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PepsiCo CZ s.r.o., Praga, Czechy i dokonanie wpisu: PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012610700
167121 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną, Polska 301501924 i dokonanie wpisu:
WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska
250406352
167121 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804
167121 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804
167204 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Wielkopolska Fabryka Okien
VARIANT Nawrocki, Krajewski, Straszewski Sp. Jawna, Suchy Las,
Polska 634402288 i dokonanie wpisu: WIELKOPOLSKA FABRYKA
OKIEN VARIANT SZWENTNER, KALINOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Suchy Las, Polska 634402288
168822 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „WAPPEX” Paweł Kozłowski, Waldemar Lewandowski Spółka Jawna, Słupca, Polska 310515595 i dokonanie wpisu:
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WAPPEX KOZŁOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Słupca, Polska
310515595
168822 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WAPPEX KOZŁOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Słupca, Polska 310515595 i dokonanie wpisu: WAPPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Słupca, Polska 310515595
168823 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „WAPPEX” Paweł Kozłowski, Waldemar Lewandowski Spółka Jawna, Słupca, Polska 310515595 i dokonanie wpisu:
WAPPEX KOZŁOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Słupca, Polska
310515595
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
179460 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160
179461 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160

168823 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WAPPEX KOZŁOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, Słupca, Polska 310515595 i dokonanie wpisu: WAPPEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Słupca, Polska 310515595

179462 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160

170351 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALZCHEM AG, Trostberg, Niemcy i dokonanie wpisu: AlzChem Trostberg GmbH, Trostberg, Niemcy

179688 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUNDUSZ LEASINGOWY CREDERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
365629991 i dokonanie wpisu: GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA, Wejherowo, Polska 190056438

171499 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „EUROMARK POLSKA” S.A., Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: „EUROMARK POLSKA” SPÓŁKA
AKCYJNA W LIKWIDACJI, Warszawa, Polska 010329011
171499 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EUROMARK POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI, Warszawa, Polska 010329011 i dokonanie wpisu:
MARKARTUR ARTUR CZAJKOWSKI, Lublin, Polska 430401306
173332 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
174078 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC,
Littlehampton, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: THE BODY
SHOP INTERNATIONAL LIMITED, Littlehampton, Wielka Brytania

183270 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EUROMARK POLSKA Spółka
Akcyjna, Warszawa, Polska 010329011 i dokonanie wpisu: „EUROMARK POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI, Warszawa, Polska 010329011
183270 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „EUROMARK POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA
W LIKWIDACJI, Warszawa, Polska 010329011 i dokonanie wpisu:
MARKARTUR ARTUR CZAJKOWSKI, Lublin, Polska
185816 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

174220 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HM PUBLISHERS HOLDINGS LIMITED, BASINGSTOKE, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Macmillan Publishers International Limited, Basingstoke, Wielka Brytania

185817 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

174665 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

186182 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RICHWELL FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 145947684
i dokonanie wpisu: RICHWATER INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 145977604

177767 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUNDUSZ LEASINGOWY CREDERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
365629991 i dokonanie wpisu: GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA, Wejherowo, Polska 190056438

188484 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

178625 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Dobroń, Polska 100282917 i dokonanie wpisu:
VINORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Pabianice, Polska 101076172

190240 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

178625 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VINORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska 101076172 i dokonanie
wpisu: JF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska 101076172

190685 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego 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

178996 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA

192026 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
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Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
193820 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: EURODRIVE SERVICES AND DISTRIBUTION N.V., AMSTERDAM, Holandia i dokonanie wpisu: EURODRIVE Services and Distribution N.V., Clermont-Ferrand, Francja
193820 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EURODRIVE Services and Distribution
N.V., Clermont-Ferrand, Francja i dokonanie wpisu: EUROMASTER
SERVICES ET MANAGEMENT, Clermont-Ferrand, Francja
194006 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego 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
194211 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRISTOL-MYERS SQUIBB & GILEAD SCIENCES, LLC, FOSTER CITY, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: GILEAD SCIENCES, LLC, Foster City, Stany Zjednoczone
Ameryki
195332 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
195351 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Fabryka Parkietu FINISHPARKIET
Zygmunt Dąbrowski, Nowe Miasto Lubawskie, Polska 870374860
i dokonanie wpisu: FINISHPARKIET FABRYKA PARKIETÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Nowe Miasto Lubawskie, Polska 369065858
196005 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Handlowo-Usługowa „KAMABEN”
Barbara Nogala, Ostrów Wielkopolski, Polska 250432912 i dokonanie wpisu: KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski, Polska 3661434292
196108 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AVENIR MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MT SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wrocław, Polska 362539017 i dokonanie wpisu: AVENIR MEDICAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MT SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Siechnice, Polska 362539017
196108 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AVENIR MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MT SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Siechnice, Polska 362539017 i dokonanie wpisu: AVENIR MEDICAL
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 368306219
196108 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AVENIR MEDICAL POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 368306219 i dokonanie wpisu: AVENIR MEDICAL POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siechnice, Polska 368306219
196179 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
196510 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DEKRA HOLDINGS LIMITED, LIMASSOL,
Cypr i dokonanie wpisu: GOVENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 340647474
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197384 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160
198205 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Richwell Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: RICHWATER INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 145977604
198864 2019 03 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
199489 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160
200718 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086 INPOST
PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587 INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260 i dokonanie wpisu: INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587 INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260
201960 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Handlowo-Usługowa „KAMABEN”
Barbara Nogala, Ostrów Wielkopolski, Polska 250432912 i dokonanie wpisu: KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski, Polska 3661434292
202976 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160
202977 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160
205177 2019 03 20 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 grudnia
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 15677/18/047) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2593177 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-205177 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Impact Clean Power Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”
205179 2019 03 20 D. Dokonano wpisu: „W dniu 6 grudnia
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 15679/18/849) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2593403 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-205179 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec Impact Clean Power Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”
205746 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
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142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160
205747 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160
207442 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AGENCJA JARTOM Tomasz Branecki, Warszawa, Polska 010826614 i dokonanie wpisu: BRANECKI TOMASZ,
Warszawa, Polska
207442 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRANECKI TOMASZ, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: BRANECKI TOMASZ, Warszawa, Polska; BRANECKA KAMILA, Warszawa, Polska
208679 2019 03 20 D. Dokonano wpisu: „W dniu 13 grudnia
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 16037/18/228) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2556745 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-208679 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie.”
209029 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COFRA HOLDING AG, ZUG, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: C&A AG, Zug, Szwajcaria
209096 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
209654 2019 03 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DEKRA HOLDINGS LIMITED, LIMASSOL,
Cypr i dokonanie wpisu: GOVENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 340647474
209867 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
213457 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMYK GLOBAL ASSETS GMBH, BERNO,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SMYK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 016261640
213518 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Alwernia, Polska 350534331 i dokonanie wpisu: ALVENTA SPÓŁKA
AKCYJNA, Alwernia, Polska 350534331
213519 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Alwernia, Polska 350534331 i dokonanie wpisu: ALVENTA SPÓŁKA
AKCYJNA, Alwernia, Polska 350534331
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215272 2019 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Dariusz Pożoga, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: SELENA SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ ZAWADKA, LIDIA
WOJCIECHOWSKA, Kobyłka, Polska 016612653
215272 2019 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SELENA SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ ZAWADKA, LIDIA WOJCIECHOWSKA, Kobyłka, Polska 016612653 i dokonanie wpisu: VICTORY COUTURE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska
360583178
215273 2019 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SELENA SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ ZAWADKA, LIDIA WOJCIECHOWSKA, Kobyłka, Polska 016612653 i dokonanie wpisu: VICTORY COUTURE SPÓŁKA AKCYJNA, Łódź, Polska
360583178
215273 2019 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Dariusz Pożoga, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: SELENA SPÓŁKA CYWILNA MICHAŁ ZAWADKA, LIDIA
WOJCIECHOWSKA, Kobyłka, Polska 016612653
216268 2019 03 11 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 10 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt. LD.XV.Ns-Rej.Za 4088/18/085) wpisał do rejestru zastawów
pod pozycją 2582472 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.216268 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wobec Redan Spółki akcyjnej
z siedzibą w Łodzi.”
216900 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160
218358 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ELEKTRA PLUS Tomasz Połczyński, Poznań, Polska 632465089 i dokonanie wpisu: ELEKTRA PLUS MACIEJ
POŁCZYŃSKI, Poznań, Polska
219623 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160
219930 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
219931 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531

214440 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Dorota Więckowska-Granicka, Warszawa,
Polska i dokonanie wpisu: WITOLD JĘDRZEJ GRANICKI, Warszawa,
Polska; BOGDAN WOJCIECH GRANICKI, Częstochowa, Polska; PIOTR
MAREK GRANICKI, Warszawa, Polska

219932 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531

214563 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Firma Handlowo-Usługowa „KAMABEN”
Barbara Nogala, Ostrów Wielkopolski, Polska 250432912 i dokonanie wpisu: KAMABEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrów Wielkopolski, Polska 3661434292

219933 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA SZKOLNE
I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141911531
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219934 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
219935 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA SZKOLNE
I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141911531
219936 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
220221 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Lubuskie Zakłady Termotechniczne ELTERMA Spółka Akcyjna, Świebodzin, Polska 970460325 i dokonanie wpisu: SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin, Polska
970011679
220289 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Alwernia, Polska 350534331 i dokonanie wpisu: ALVENTA SPÓŁKA
AKCYJNA, Alwernia, Polska 350534331
220389 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
220907 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZŁOMHUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przyborów, Polska 291115720 i dokonanie
wpisu: CELSA „HUTA OSTROWIEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrowiec Świętokrzyski, Polska 016364209
220908 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZŁOMHUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przyborów, Polska 291115720 i dokonanie
wpisu: CELSA „HUTA OSTROWIEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrowiec Świętokrzyski, Polska 016364209
221101 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną, Polska 301501924 i dokonanie wpisu:
WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska
250406352
221101 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804
221101 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804
221144 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „DRAPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 191542945 i dokonanie
wpisu: CELSA „HUTA OSTROWIEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrowiec Świętokrzyski, Polska 016364209
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221212 2019 03 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
222250 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AWI LICENSING COMPANY, Wilmington,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: AWI LICENSING
LLC, Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki
223092 2019 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „SKALNIK” Anna Szczęsna i spółka,
Spółka Jawna, Wrocław, Polska i dokonanie wpisu: SKALNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
021143016
223164 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
223165 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
223171 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
223464 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
223468 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
223470 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
223475 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
223478 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
223483 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANI-
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CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
223679 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
224057 2019 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA Spółka Akcyjna, Jasienica, Polska i dokonanie wpisu: BOĆKO&BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359
224058 2019 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA Spółka Akcyjna, Jasienica, Polska i dokonanie wpisu: BOĆKO&BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359
224059 2019 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA Spółka Akcyjna, Jasienica, Polska i dokonanie wpisu: BOĆKO&BOĆKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359
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WALNUT, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: VIEWSONIC CORPORATION, Brea, Stany Zjednoczone Ameryki
227150 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
227274 2019 03 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: „war-REMEDIUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
„war-REMEDIUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Garwolin, Polska 011736333
228919 2019 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „AMI PLAY” Firma Wielobranżowa Michał Dziewiątkowski, Częstochowa, Polska 152075939 i dokonanie
wpisu: AMIPLAY MICHAŁ DZIEWIĄTKOWSKI, Częstochowa, Polska
152075939
229263 2019 03 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mera Schody S.A., Lewin Brzeski,
Polska 530554231 i dokonanie wpisu: MERA SPÓŁKA AKCYJNA, Lewin Brzeski, Polska 530554231

224147 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MERINVEST, Quimper, Francja i dokonanie wpisu: EUROPEENNE DE LA MER SAS, Quimper, Francja

229264 2019 03 15 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Mera Schody S.A., Lewin Brzeski,
Polska 530554231 i dokonanie wpisu: MERA SPÓŁKA AKCYJNA, Lewin Brzeski, Polska 530554231

224479 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BROWARY REGIONALNE JAKUBIAK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lwówek Śląski,
Polska 141155740 i dokonanie wpisu: BROWARY REGIONALNE JAKUBIAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dziekanów Nowy, Polska 141155740

229406 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CAKKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jabłonowo, Polska 141342607 i dokonanie wpisu: CAKKO TEKSTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jabłonowo, Polska 365007887

224806 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PapilArt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łomianki, Polska 015898038 i dokonanie wpisu: PAPILART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Łomianki, Polska 015898038
225122 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Galeria chełmska Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Chełm, Polska 060389422 i dokonanie wpisu:
ACE 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146951469
225499 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Alwernia, Polska 350534331 i dokonanie wpisu: ALVENTA SPÓŁKA
AKCYJNA, Alwernia, Polska 350534331
225502 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Alwernia, Polska 350534331 i dokonanie wpisu: ALVENTA SPÓŁKA
AKCYJNA, Alwernia, Polska 350534331
225830 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARPOINT ENTERPRISES LIMITED, Nikozja,
Cypr i dokonanie wpisu: KUBAK WOJCIECH, Wrocław, Polska
225912 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: SUN PIZZA Michał Tuszyński,
Trzciana, Polska 180063937 i dokonanie wpisu: SUN PIZZA MICHAŁ
TUSZYŃSKI, Rzeszów, Polska 180063937
225971 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA SZKOLNE
I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141911531
227101 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: VIEWSONIC CORPORATION,

229408 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CAKKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Jabłonowo, Polska 141342607 i dokonanie wpisu: CAKKO TEKSTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jabłonowo, Polska 365007887
229994 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160
230398 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160
231391 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
231504 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 631079585
i dokonanie wpisu: SANTANDER TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 631079585
231505 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Poznań, Polska 631079585 i dokonanie
wpisu: SANTANDER TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 631079585
231656 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BZ WBK AIB TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Pol-
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ska 631079585 i dokonanie wpisu: SANTANDER TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
631079585
231657 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BZ WBK AIB TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 631079585
i dokonanie wpisu: SANTANDER TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 631079585
231962 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: New Deal Bartłomiej Rynkiewicz, Piotrków Trybunalski, Polska 100160640 i dokonanie wpisu: DRUMSTORE TOMASZ STUKAN, Gdynia, Polska 220161550
232724 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEX SPECIALIS Kancelaria Radcy Prawnego Renata Kochowska-Zielińska, Warszawa, Polska 015606969 i dokonanie wpisu: RENATA KOCHOWSKA-ZIELIŃSKA LEX SPECIALIS
KANCELARIA PRAWNA, Legionowo, Polska 015606969
233602 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160
234250 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Agito Spółka Akcyjna, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: AGITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015206780
235043 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WŁOCŁAWEK RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 144778044
i dokonanie wpisu: EPP RETAIL - WZORCOWNIA WŁOCŁAWEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 144778044
235044 2019 03 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WŁOCŁAWEK RETAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 144778044
i dokonanie wpisu: EPP RETAIL - WZORCOWNIA WŁOCŁAWEK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 144778044
235364 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Alwernia, Polska 350534331 i dokonanie wpisu: ALVENTA SPÓŁKA
AKCYJNA, Alwernia, Polska 350534331
235432 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BACKALDRIN ÖSTERREICH GMBH, WIEDEŃ, Austria i dokonanie wpisu: backaldrin International The Kornspitz Company GmbH, Asten, Austria
235611 2019 03 20 D. Wykreślono wpis: „W dniu 27 grudnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17290/17/617) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2556083 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-235611 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Media
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” 235611 2019 03 20 D.
Dokonano wpisu: „W dniu 12 grudnia 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 16042/18/544) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2556083 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym
na znak towarowy R-235611 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”
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236410 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BABY INVEST I MALMÖ AB, Malmö, Szwecja i dokonanie wpisu: NASALPRODUKTER SVERIGE AB, Malmö,
Szwecja
236412 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BABY INVEST I MALMÖ AB, Malmö, Szwecja i dokonanie wpisu: NASALPRODUKTER SVERIGE AB, Malmö,
Szwecja
236417 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „Wydawnictwo Era” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Straszyn, Polska 220323879 i dokonanie
wpisu: NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012186107
236462 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
237202 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMYK GLOBAL ASSETS GMBH, BERNO,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SMYK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 016261640
237203 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMYK GLOBAL ASSETS GMBH, BERNO,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: SMYK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa,
Polska 016261640
237238 2019 03 20 D. Wykreślono wpis: „W dniu 21 grudnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów
(sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17299/17/226) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2555855 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R-237238 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie wobec Wirtualna Polska Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” 237238 2019 03 20 D. dokonano wpisu: „W dniu
12 grudnia 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 16038/18/629) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2555855 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-237238 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”
238114 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSiP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
238362 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CAESARS INTERACTIVE ENTERTAINMENT,
INC., LAS VEGAS, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
CAESARS INTERACTIVE ENTERTAINMENT, LLC, Las Vegas, Stany
Zjednoczone Ameryki
239628 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CWB INVESTMENTS LTD, LIMASSOL, Cypr
i dokonanie wpisu: SEIRA INVESTMESTMENTS LTD, Limassol, Cypr
240187 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FERMA OLDAR ALEKSANDRA DĘBSKA,
Komorów, Polska 012677242 i dokonanie wpisu: ALEKSANDRA
DĘBSKA, Komorów, Polska
240540 2019 03 11 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 10 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
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w Łodzi. Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt. LD.XV.Ns-Rej.Za 4090/18/198) wpisał do rejestru zastawów
pod pozycją 2582471 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.240540 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wobec Redan Spółki akcyjnej
z siedzibą w Łodzi.”
240824 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKANT ZBIGNIEW HARASYM, Koszalin,
Polska 330561303 i dokonanie wpisu: AKANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 360598429
240825 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKANT ZBIGNIEW HARASYM, Koszalin,
Polska 330561303 i dokonanie wpisu: AKANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 360598429
241144 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017177550 i dokonanie
wpisu: TOMTOM TELEMATICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017177550
241305 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160
241357 2019 03 11 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 10 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt: LD.XV.Ns-Rej.Za 4078/18/764) wpisał do rejestru zastawów
pod pozycją 2582474 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R/241357 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wobec Redan Spółki akcyjnej
z siedzibą w Łodzi.”
241432 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Alwernia, Polska 350534331 i dokonanie wpisu: ALVENTA SPÓŁKA
AKCYJNA, Alwernia, Polska 350534331
241433 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Alwernia, Polska 350534331 i dokonanie wpisu: ALVENTA SPÓŁKA
AKCYJNA, Alwernia, Polska 350534331
242652 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Richwell Fashion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: RICHWATER INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 145977604
243529 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Alwernia, Polska 350534331 i dokonanie wpisu: ALVENTA SPÓŁKA
AKCYJNA, Alwernia, Polska 350534331
243768 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TELEPIZZA POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska 010537583 i dokonanie
wpisu: TELE PIZZA, S.A.U., San Sebastián de los Reyes, Hiszpania
244057 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Alwernia, Polska 350534331 i dokonanie wpisu: ALVENTA SPÓŁKA
AKCYJNA, Alwernia, Polska 350534331
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
244839 2019 03 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
244840 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
245127 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
245305 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
245306 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
245433 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
245434 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
245561 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA MASPEX, Wadowice, Polska
140888824 i dokonanie wpisu: GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, Polska 122948517
246160 2019 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Szarłat” s.c. Jan Hołownia, Małgorzata Lenkiewicz,
Wojciech Lenkiewicz, Łomża, Polska i dokonanie wpisu: „SZARŁAT” M I W LENKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA, Cibory Gałeckie, Polska
450079450
246361 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST
PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260 i dokonanie wpisu: INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260

244805 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ANNA GRABOWSKA, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: PIOTR CHĘCIŃSKI, WARSZAWA, Polska

246487 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919

244838 2019 03 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ-

246533 2019 03 04 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

szawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531

246720 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GASTROWIEDZA.PL BERNADETTA DYRDA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: GASTROWIEDZA.PL MARCIN DYRDA, Warszawa, Polska

251818 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531

249933 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RICHWELL FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 145947684
i dokonanie wpisu: RICHWATER INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piaseczno, Polska 145977604
250054 2019 03 20 D. Dokonano wpisu: „W dniu 3 października 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 5727/18/536) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2585683 zastaw rejestrowy
na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-250054
w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce ING
Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki
TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie”.
250054 2019 03 20 D. Dokonano wpisu: „W dniu 26 września
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 5710/18/408) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2584882 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-250054 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec spółki TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie”.
250456 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: JÓZKOWICZ AGNIESZKA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU DETALICZNEGO, Tychy, Polska 277625337 i dokonanie wpisu: MLECZARENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tychy, Polska
250633 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
251699 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMYK GLOBAL ASSETS GMBH, BERNO,
Szwajcaria 016261640 i dokonanie wpisu: SMYK SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 016261640

251820 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
251833 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
251834 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
252446 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKANT ZBIGNIEW HARASYM, Koszalin,
Polska 330561303 i dokonanie wpisu: AKANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 360598429
253012 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
253014 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531

251700 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMYK GLOBAL ASSETS GMBH, BERNO,
Szwajcaria 016261640 i dokonanie wpisu: SMYK SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 016261640

253017 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531

251815 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531

253028 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531

251816 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531

253029 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531

251817 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-

253030 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War-

1612

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

szawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
253031 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
253032 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA SZKOLNE
I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141911531
253180 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: AKANT ZBIGNIEW HARASYM, Koszalin,
Polska 330561303 i dokonanie wpisu: AKANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 360598429
254465 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160
255060 2019 03 11 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułów wykonawczych: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział
I Cywilny, sygn. I Nc 220/28 z dnia 24 marca 2017 r. z klauzulą wykonalności z dnia 21 lipca 2017 r. oraz Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział
Cywilny, sygn. II Nc 96/18 z dnia 16 marca 2018 r. z klauzulą wykonalności z dnia 21 maja 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Paweł Smołka w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 949/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Sławomira Łuniewskiego
zamieszkałego w Warszawie.”
255062 2019 03 11 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułów wykonawczych: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział
I Cywilny, sygn. I Nc 220/28 z dnia 24 marca 2017 r. z klauzulą wykonalności z dnia 21 lipca 2017 r. oraz Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział
Cywilny, sygn. II Nc 96/18 z dnia 16 marca 2018 r. z klauzulą wykonalności z dnia 21 maja 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Paweł Smołka w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 949/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Sławomira Łuniewskiego
zamieszkałego w Warszawie.”
255063 2019 03 11 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułów wykonawczych: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział
I Cywilny, sygn. I Nc 220/28 z dnia 24 marca 2017 r. z klauzulą wykonalności z dnia 21 lipca 2017 r. oraz Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział
Cywilny, sygn. II Nc 96/18 z dnia 16 marca 2018 r. z klauzulą wykonalności z dnia 21 maja 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Paweł Smołka w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 949/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Sławomira Łuniewskiego
zamieszkałego w Warszawie.”
255064 2019 03 11 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułów wykonawczych: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział
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I Cywilny, sygn. I Nc 220/28 z dnia 24 marca 2017 r. z klauzulą wykonalności z dnia 21 lipca 2017 r. oraz Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział
Cywilny, sygn. II Nc 96/18 z dnia 16 marca 2018 r. z klauzulą wykonalności z dnia 21 maja 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Paweł Smołka w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 949/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Sławomira Łuniewskiego
zamieszkałego w Warszawie.”
255065 2019 03 11 D. Dokonano wpisu: „Na podstawie tytułów wykonawczych: Nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział
I Cywilny, sygn. I Nc 220/28 z dnia 24 marca 2017 r. z klauzulą wykonalności z dnia 21 lipca 2017 r. oraz Nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział
Cywilny, sygn. II Nc 96/18 z dnia 16 marca 2018 r. z klauzulą wykonalności z dnia 21 maja 2018 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Paweł Smołka w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt:
Km 949/18 dokonał zajęcia prawa ochronnego na przedmiotowy
znak towarowy na wniosek wierzyciela: Sławomira Łuniewskiego
zamieszkałego w Warszawie.”
255744 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
256204 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Alwernia, Polska 350534331 i dokonanie wpisu: ALVENTA SPÓŁKA
AKCYJNA, Alwernia, Polska 350534331
256782 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WSiP Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Warszawa, Polska
142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141911531
257813 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA SZKOLNE
I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141911531
258525 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA SZKOLNE
I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141911531
259004 2019 03 11 D. Dokonano wpisu: „Postanowieniem
z dnia 6 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn.
akt: LD.XV.Ns-Rej.Za 4080/18/877) wpisał do rejestru zastawów
pod pozycją 2582257 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym
udzielonym na znak towarowy R.259004 w celu zabezpieczenia
wierzytelności przysługujących CVI Trust Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi wobec Redan Spółki akcyjnej
z siedzibą w Łodzi.”
259351 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów n/Prosną, Polska 301501924 i dokonanie wpisu:
WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska
250406352
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259351 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804
259351 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804
261203 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów n/Prosną, Polska 301501924 i dokonanie wpisu:
WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska
250406352
261203 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804
261203 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804
261371 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TELEPIZZA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 010537583
i dokonanie wpisu: TELE PIZZA, S.A.U., San Sebastián de los Reyes,
Hiszpania
263583 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów n/Prosną, Polska 301501924 i dokonanie wpisu:
WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska
250406352
263583 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804
263583 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804
263982 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
263983 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 140164463
265043 2019 03 20 D. Dokonano wpisu: „W dniu 15 stycznia
2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocła-
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wia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 6202/18/455) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2596971 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-265043 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie oraz WIRTUALNA
POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
266418 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
266505 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160
266506 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160
267488 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160
268187 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YOUNG DIGITAL PLANET SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, Polska 191604534 i dokonanie wpisu: ASSISTECH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska
222095862
269736 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY
OF AMERICA, Newark, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie
wpisu: PRAMERICA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 013281575
271792 2019 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DARR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, Polska 180845841 i dokonanie wpisu:
NETUMA NEZIR ACIL, Rzeszów, Polska
271872 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
272463 2019 03 11 D. Dokonano wpisu: „Na mocy UMOWY
O USTANOWIENIE ZASTAWÓW ZWYKŁYCH NA PRAWACH DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ZWIĄZANYCH Z MARKAMI „PALACE”, ”SOPLICA”, „ŻUBRÓWKA” I „ABSOLWENT” zawartej w dniu 20 lutego 2017
r. pomiędzy CEDC International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach (jako Zastawcą) oraz mBank
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (jako Zastawnikiem), Zastawca ustanowił na rzecz Zastawnika:
1) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy 85,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 1 – zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
2) zastaw zwykły o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia
(z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa Istniejącego
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Zabezpieczenia) na prawie ochronnym na Znak Towarowy 85,
w celu zabezpieczenia Zabezpieczonej Wierzytelności z Tytułu
Niepodporządkowanych Zabezpieczonych Obligacji 2 – zgodnie
z art. 327 i nast. Kodeksu cywilnego;
zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie.”
272560 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
273049 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MS CONSULTING MARCIN OLESIAK, Józefosław, Polska 142208058; KRZYSZTOF OLESIAK, Warszawa, Polska;
JOANNA GÓRSKA-ŚLIWKA, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
MARCIN OLESIAK, Piaseczno, Polska; JOANNA GÓRSKA-ŚLIWKA,
Warszawa, Polska; KRZYSZTOF OLESIAK, Warszawa, Polska
273088 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
274389 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
274695 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Brand Management PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów n/Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu:
WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska
250406352
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Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwo Zielona Sowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie.”
274800 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
276106 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
277055 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę nazwy uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BZ WBK TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 631079585 i dokonanie wpisu: SANTANDER TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska
631079585
277057 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BZ WBK TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 631079585
i dokonanie wpisu: SANTANDER TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 631079585
277084 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Pharmaceutical Research Przemysław
Taciak, Żuków, Polska 147311720 i dokonanie wpisu: AFLOFARM
FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, Polska 472871255
277728 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną, Polska i dokonanie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska 250406352

274695 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804

277728 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804

274695 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804

277728 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804

274794 2019 03 20 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 lutego
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 762/18/460) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2560001 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274794 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach wobec spółki Wydawnictwo Zielona Sowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie.”

277730 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną, Polska i dokonanie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska 250406352

274795 2019-03 20 D. Dokonano wpisu: „W dniu 5 lutego
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 763/18/861) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2559998 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-274795 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski Spółka

277730 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804
277730 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804
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278928 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUNDUSZ LEASINGOWY CREDERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
365629991 i dokonanie wpisu: GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA, Wejherowo, Polska 190056438
278961 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną, Polska 301501924 i dokonanie wpisu:
WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska
250406352
278961 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804
278961 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804
279178 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
279180 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
280175 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017177550 i dokonanie
wpisu: TOMTOM TELEMATICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017177550
280201 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną, Polska 301501924 i dokonanie wpisu:
WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska
250406352
280201 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804
280201 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804
280289 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
280290 2019 03 04 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
281319 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FUNDUSZ LEASINGOWY CREDERE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
365629991 i dokonanie wpisu: GRAAL SPÓŁKA AKCYJNA, Wejherowo, Polska 190056438
281496 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: INTERNET MALL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Długołęka, Polska
140285770 i dokonanie wpisu: INTERNET MALL A.S., Praga, Czechy
281622 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017177550 i dokonanie
wpisu: TOMTOM TELEMATICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017177550
281623 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,, Niemcy 017177550 i dokonanie wpisu:
TOMTOM TELEMATICS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 017177550
282333 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
282374 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
282375 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
284140 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EKSPORT-IMPORT HESTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska i dokonanie wpisu: P.W. HESTIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska
004179071
284325 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRUPA MARKETER Ł. DZIURDA, P. KOZIARA, M. SĘKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Lublin, Polska 060437049 i dokonanie wpisu: FORUM MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 631046924
284343 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną, Polska 301501924 i dokonanie wpisu:
WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska
250406352
284343 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804
284343 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804
284967 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA SZKOLNE
I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141911531
285141 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
285143 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOMASZ JANIK, Zabierzów, Polska i dokonanie wpisu: HAPPY DIET SPÓŁKA JAWNA J.JUSZCZYK, J.JUSZCZYK, Kraków, Polska 362794867
285473 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MOBILE.INTERNATIONAL GMBH, DREILINDEN, Niemcy i dokonanie wpisu: mobile.de GmbH, Dreilinden,
Niemcy
286202 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 670925160
286406 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TK POLSKA OPERATIONS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 017279517 i dokonanie wpisu: EURO MALL
POLSKA XXIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 140985421
286543 2019 03 07 D. Dokonano wpisu: „Na mocy umowy z dnia 7 września 2016 r. udzielono pełnej i wyłącznej licencji
na korzystanie ze znaku towarowego przez KANDO PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bydgoszcz do dnia 4 grudnia 2025 r.”
287815 2019 03 11 D. Dokonano wpisu: „Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku dokonał zajęcia
egzekucyjnego prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy, zgodnie z zawiadomieniem o zajęciu o numerze 2271SEE.711.78973.2018.1, Cz. nr 78973, z dnia 2 maja 2018 r., nadesłanym do Urzędu Patentowego RP w dniu 14 września 2018 r.”
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290729 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
290730 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
290731 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
290907 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260; VERBIS ALFA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086 i dokonanie wpisu: INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260
291597 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
292240 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną, Polska 301501924 i dokonanie wpisu:
WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska
250406352
292240 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804

288846 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAKROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 430492616 i dokonanie
wpisu: „MAKROCHEM” SPÓŁKA AKCYJNA, Lublin, Polska 060741528

292240 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804

290639 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną, Polska 301501924 i dokonanie wpisu:
WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska
250406352

292297 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną, Polska 301501924 i dokonanie wpisu:
WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska
250406352

290639 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804

292297 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804

290639 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804

292297 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804
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292343 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: STUGLIK BARBARA COBA, Gliwice, Polska 121010708 i dokonanie wpisu: COBA DIAGNOSTYKA BARBARA
BORKOWSKA, Sośnicowice, Polska 121010708
292534 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną, Polska 301501924 i dokonanie wpisu:
WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska
250406352
292534 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804
292534 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804
292730 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną, Polska 301501924 i dokonanie wpisu:
WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska
250406352
292730 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804
292730 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804
293135 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną, Polska 301501924 i dokonanie wpisu:
WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska
250406352
293135 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804
293135 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804
293595 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
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293632 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
293634 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
293635 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
294365 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 14631708600000; EASYPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków,
Polska 122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska
122726260 i dokonanie wpisu: VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 122726260
294365 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VERBIS ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 146317086; INPOST
PACZKOMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260 i dokonanie wpisu: INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587; INPOST SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 122726260
295038 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
295039 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
295414 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SQUADRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska i dokonanie wpisu: WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA, Zielonka, Polska
010153990
295419 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
296223 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FERMA OLDAR DĘBSKA ALEKSANDRA,
Komorów, Polska 012677242 i dokonanie wpisu: ALEKSANDRA
DĘBSKA, Komorów, Polska
296778 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
296891 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOJCIECH BORTKIEWICZ, Warszawa, Pol-
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ska i dokonanie wpisu: MS CONSULTING MICHAŁ SZYDŁO, Ząbki,
Polska 140720898
297962 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JOHN DOG GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 367136181 i dokonanie wpisu: JOHN DOG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Komorniki, Polska 367136181
298054 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POWERGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 364884563 i dokonanie wpisu: POWER - BIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 380953850
299803 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną, Polska 301501924 i dokonanie wpisu:
WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska
250406352
299803 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804
299803 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804
300261 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MONIKA SKAJA, Poznań, Polska i dokonanie wpisu: SGM KIDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stęszew, Polska 380047731
300488 2019 03 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 146794142 i dokonanie wpisu: SPIROPHARM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
361515061
300638 2018 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
VITPOL ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ JÓZEF PRZYGODZKI, Długa Wieś, Polska 003342304 i dokonanie wpisu: POLFOOD GROUP
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 014954970
300686 2019 03 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
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301737 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804
301739 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną, Polska 301501924 i dokonanie wpisu:
WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska
250406352
301739 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804
301739 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804 i dokonanie
wpisu: PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 364374804
302198 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
302599 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMYK Global Assets GmbH c/o Hausermann + Partner AG, Bern, Szwajcaria i dokonanie wpisu: SMYK
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 016261640
302913 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOJCIECH BORTKIEWICZ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: MS CONSULTING MICHAŁ SZYDŁO, Ząbki,
Polska 140720898
304346 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SMYK Global Assets GmbH c/o Hausermann+Partner AG, Berno, Szwajcaria i dokonanie wpisu: SMYK
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 016261640
304639 2019 03 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KRZYSZTOF HILLAR, Warszawa, Polska
i dokonanie wpisu: BEATA KAPCEWICZ, Gdańsk, Polska
305160 2019 03 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GRAND KEBAB ADRIAN HANECZOK, Radzionków, Polska 240236768 i dokonanie wpisu: GRANDERS Adrian
Haneczok, Radzionków, Polska

301737 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BRAND MANAGEMENT PROFI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Grabów nad Prosną, Polska 301501924 i dokonanie wpisu:
WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grabów nad Prosną, Polska
250406352

305675 2019 03 20 D. Wykreśleno wpis: „W dniu 23 grudnia
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 19131/16/130) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2466435 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-305675 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG, London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Polsat Brands AG z siedzibą
w Buttikon, Szwajcaria”

301737 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Grabów nad Prosną, Polska 250406352 i dokonanie wpisu: PROFI
EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364374804

305675 2019 03 20 D. Dokonano wpisu:„W dniu 27 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 5485/18/357) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2466435 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-305675 w celu za-

Nr 5/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1619

bezpieczenia wierzytelności przysługujących Unicredit Bank AG,
London Branch z siedzibą w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wobec Telewizja Polsat Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

311398 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Kevita, Inc., Monrovia, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: PepsiCo International Pte. Ltd., Singapur, Singapur

305856 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MIROSŁAW PODESZWIK, Świecie, Polska
i dokonanie wpisu: POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 360364884

311908 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RAFAŁ MIRSKI, Płock, Polska i dokonanie wpisu: MILIŃSKI TOMASZ MASTERFLEX POLSKA, Płock, Polska
611325172

305939 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PepsiCo CZ s.r.o., Praga, Czechy i dokonanie wpisu: PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
012610700

312588 2019 03 20 D. Dokonano wpisu: „W dniu 9 stycznia
2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt KR.VII.Ns-Rej.Za 7354/18/034) wpisano do Rejestru Zastawów pod pozycją 2586284 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-312588 w celu zabezpieczenia wierzytelności przysługujących spółce Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec spółki TXM Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie”.

306618 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę siedziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: FUNDACJA DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE, Leszczawa Dolna, Polska 141415140 i dokonanie wpisu:
FUNDACJA DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE, Nowosiółki Dydyńskie,
Polska 141415140
307061 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PepsiCo CZ s.r.o., Praga, Czechy i dokonanie
wpisu: PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 012610700
307237 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HAND-PROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 008051155 i dokonanie
wpisu: HAND-PROD DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 362259588
307466 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT GENETYKI SĄDOWEJ JOLANTA
POWIERSKA-CZARNY, Bydgoszcz, Polska 340105974 i dokonanie
wpisu: INSTYTUT GENETYKI SĄDOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 366964361
307915 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA SZKOLNE
I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141911531
310576 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WOJCIECH BORTKIEWICZ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: MS CONSULTING MICHAŁ SZYDŁO, Ząbki,
Polska 140720898
310875 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ERNST & YOUNG DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 011918301 i dokonanie wpisu: EY DORADZTWO
PODATKOWE KRUPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
011918301
310878 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ERNST & YOUNG DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 011918301 i dokonanie wpisu: EY DORADZTWO
PODATKOWE KRUPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
011918301
310879 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ERNST & YOUNG DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, Polska 011918301 i dokonanie wpisu: EY DORADZTWO
PODATKOWE KRUPA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
011918301
311132 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Krosno, Polska 364383766 i dokonanie
wpisu: KROSNO GLASS SPÓŁKA AKCYJNA, Krosno, Polska 364383766

312813 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VB EYEWEAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 365011104 i dokonanie wpisu: VERMARI EYEWEAR
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 380020117
312814 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VB EYEWEAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 365011104 i dokonanie wpisu: VERMARI EYEWEAR
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 380020117
312815 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VB EYEWEAR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 365011104 i dokonanie wpisu: VERMARI EYEWEAR
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska 380020117
312816 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
312817 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
312818 2019 03 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
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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).
300 001 2018 06 21

Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
21.06.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.300001.
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300 004 2018 06 21

292 343 2017 10 05

303 932 2018 09 03
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Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
21.06.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.300003.
Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
21.06.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.300004.
Prawo wygasło w części dla towarów i usług:
badania farmaceutyczne, (klasy: 42); usunięcie sformułowania ludzie; i sanitariaty (klasa 44); dodanie sformułowania: dotyczące
weterynarii (klasa 42); dookreślenie poprzez
dodanie sformułowania: wszystkie wyżej
wymienione usługi dotyczące weterynarii
(klasa 42); dookreślenie poprzez dodanie
sformułowania : wszystkie wyżej wymienione usługi dotyczące weterynarii (klasa 44).
Prawo wygasło w części dla towarów: barwniki kosmetyczne (klasa 02 w części); środki
toaletowe (klasa 09 w części);chusteczki nasączone płynami farmaceutycznymi, chusteczki nasączane płynami farmaceutycznymi, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, środki do kąpieli leczniczych (klasa 05
w części); barwniki kosmetyczne, środki toaletowe, chusteczki nasączone płynami
farmaceutycznymi, chusteczki nasączane
płynami farmaceutycznymi, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, środki
do kąpieli leczniczych (klasa 35 w części).
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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.
210 199 09/2018 2018 11 14 Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji administracyjnej z dnia
15 marca 2018 r. odnośnie zmiany
uprawnionego dla znaku towarowego.
			
Powinno być: Zakład Usług Techniczno-Handlowych Amcor Spółka
Cywilna Paweł Majerczak; Katarzyna Majerczak-Ablewicz, Lubin, Polska 022205469.
211 558 04/2009 2019 01 30 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 własności
przemysłowej (Dz. U. z 2017 poz.
776) Urząd Patentowy RP zmienia
swoją decyzję z dnia 28 sierpnia
2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu usług z klasy 35:
			
Prawidłowo powinno być: „(…)
usługi prowadzenia sprzedaży niżej

Nr 5/2019

wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo – ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, (…).
211 609 04/2009 2019 01 30 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 własności przemysłowej (Dz. U. z 2017
poz. 776) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 28 sierpnia
2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu usług z klasy 35:
			
Prawidłowo powinno być: „(…)
usługi prowadzenia sprzedaży niżej
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo – ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, (…).
211 610 04/2009 2019 01 30 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 własności przemysłowej (Dz. U. z 2017
poz. 776) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 28 sierpnia
2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu usług z klasy 35:
			
Prawidłowo powinno być: „(…)
usługi prowadzenia sprzedaży niżej
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo – ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, (…).
214 463 08/2009 2019 01 30 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 własności przemysłowej (Dz. U. z 2017
poz. 776) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 9 stycznia
2009 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu usług z klasy 35:
			
Prawidłowo powinno być: „(…)
usługi prowadzenia sprzedaży niżej
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo – ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, (…).
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214 464 08/2009 2019 01 30 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 własności przemysłowej (Dz. U. z 2017
poz. 776) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 28 sierpnia
2008 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu usług z klasy 35:
			
Prawidłowo powinno być: „(…)
usługi prowadzenia sprzedaży niżej
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo – ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, (…).
222 489 05/2010 2018 10 05 Na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
w związku z art. 252 ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017
poz. 776) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 29 września
2009 r. w sprawie udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej nazwy uprawnionego:
			
Prawidłowo powinno być: PHUP
OKNO-BUD PRZYTYK Kazimierz Kowalczyk, Białobrzegi, Polska
226 117 09/2010 2019 01 30 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 własności przemysłowej (Dz. U. z 2017
poz. 776) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 14 stycznia
2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu usług z klasy 35:
			
Prawidłowo powinno być: „(…)
usługi prowadzenia sprzedaży niżej
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo – ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, (…).
227 206 10/2010 2019 02 01 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 własności przemysłowej (Dz. U. z 2017
poz. 776) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 20 stycznia
2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu usług z klasy 35:
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Prawidłowo powinno być: „(…)
usługi prowadzenia sprzedaży niżej
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo – ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, (…).
227 207 10/2010 2019 01 30 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 własności przemysłowej (Dz. U. z 2017
poz. 776) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 20 stycznia
2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu usług z klasy 35:
			
Prawidłowo powinno być: „(…)
usługi prowadzenia sprzedaży niżej
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo – ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, (…).
232 474 4/2011 2019 01 31 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 własności przemysłowej (Dz. U. z 2017
poz. 776) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 27 września
2010 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu usług z klasy 35:
			
Prawidłowo powinno być: „(…)
usługi prowadzenia sprzedaży niżej
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo – ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, (…).
252 865 05/2013 2019 01 30 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
własności przemysłowej (Dz. U.
z 2017 poz. 776) Urząd Patentowy
RP zmienia swoją decyzję z dnia 26
listopada 2012 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej wykazu usług
z klasy 35:
			
Prawidłowo powinno być: „(…)
usługi prowadzenia sprzedaży niżej
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo – ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrę-
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263 189 06/2014 2019 01 30

			

263 190 06/2014 2019 01 30

			

263 191 06/2014 2019 01 30

			

263 614 06/2014 2019 01 30
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kawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, (…).
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 własności przemysłowej (Dz. U. z 2017
poz. 776) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 30 grudnia
2013 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu usług z klasy 35:
Prawidłowo powinno być: „(…)
usługi prowadzenia sprzedaży niżej
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo – ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, (…).
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 własności przemysłowej (Dz. U. z 2017
poz. 776) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 30 grudnia
2013 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu usług z klasy 35:
Prawidłowo powinno być: „(…)
usługi prowadzenia sprzedaży niżej
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo – ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, (…).
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 własności przemysłowej (Dz. U. z 2017
poz. 776) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 30 grudnia
2013 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu usług z klasy 35:
Prawidłowo powinno być: „(…)
usługi prowadzenia sprzedaży niżej
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo – ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, (…).
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 własno-
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267 320 11/2014 2018 11 21

			
282 993 7/2016

2019 01 30

			

284 492 9/2016

2019 01 30

			

296 571 10/2017 2018 12 31

			

ści przemysłowej (Dz. U. z 2017
poz. 776) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 7 stycznia
2014 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu usług z klasy 35:
Prawidłowo powinno być: „(…)
usługi prowadzenia sprzedaży niżej
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo – ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, (…).
Sprostowano oczywistą omyłkę dotyczącą daty liczenia dziesięcioletniego okresu ochrony w decyzji o udzieleniu prawa ochronnego z dnia
17.03.2014 r. na znak towarowy.
Powinno być: ... dziesięcioletni okres
ochrony liczony od dnia 2008-11-26.
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 własności przemysłowej (Dz. U. z 2017
poz. 776) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 29 stycznia
2016 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu usług z klasy 35:
Prawidłowo powinno być: „(…)
usługi prowadzenia sprzedaży niżej
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo – ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, (…).
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 własności przemysłowej (Dz. U. z 2017
poz. 776) Urząd Patentowy RP zmienia swoją decyzję z dnia 30 grudnia
2013 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części
dotyczącej wykazu usług z klasy 35:
Prawidłowo powinno być: „(…)
usługi prowadzenia sprzedaży niżej
wymienionych towarów z naniesionym logo jako elementem reklamowo –ozdobnym: apaszki jedwabne,
baloniki, bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki karteczek samoprzylepnych, (…).
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z dnia 9 marca 2017 r. dotyczącej udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w nazwy
zgłaszającego
Powinno być: KATARZYNA WOŹNIAK CORTADITO.
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2019 04 15 Na podstawie art. 156 § 1 pkt 4
w związku z art. 158 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 z późn. zm.) w związku z art.
252 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000
roku (tekst jednolity Dz. U. 2017 r.
poz. 776 z późn. zm.) Urząd Patentowy RP stwierdza nieważność decyzji z dnia 11.10.2017 r. o udzieleniu
prawa ochronnego na znak towarowy słowny ALECTOIN, zgłoszony
w dniu 15-01-2016, pod numerem
Z.451353, na rzecz ANNA TRUST, LUBLIN, POLSKA, DOROTA KALANDYK
– BOGUSZ, JAKUBOWICE KONIŃSKIE
KOLONIA, POLSKA, PAWEL BOGUSZ,
LUBLIN, POLSKA, MARIUSZ TRUS,
LUBLIN, POLSKA (obecny podmiot
uprawniony ANNA TRUS, LUBLIN,
POLSKA oraz MARIUSZ TRUS, LUBLIN, POLSKA).

170
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.
321529
OLD NICK
32, 33
BARDINET, Domaine de FleurenneF-33290 Blanquefort (FR)
2018 01 29
2018 04 09
2018 03 22
491501
RITZ
14
THE RITZ HOTEL, LIMITED, 14 South StreetLondres W1Y 5PJ (GB)
2018 07 04
2018 08 27
2018 08 09

1623

807038
RITZ PARIS
24
THE RITZ HOTEL LIMITED, 14 South StreetLondon W1K 1DF (GB)
2018 07 09
2018 09 17
2018 08 30
940992
TELOMYD
5
RICHTER GEDEON NYRT., Gyömrői út 19-21H-1103 Budapest (HU)
2018 03 23
2018 04 30
2018 04 12
977914
FIRSTMED
CFE: 24.11.18, 24.13.25, 26.11.08, 27.05.01
5, 44
Firstmed-FMC Kft., Hattyú utca 14H-1015 Budapest (HU)
2018 06 19
2018 08 27
2018 08 09
1007366
INFIT
NEXANS, 4 Allée de l’ArcheF-92400 COURBEVOIE (FR)
2018 03 25
2018 04 30

9
2018 04 12

1044845
APOLLO
6, 11, 19
PARTICIPATION GESTION DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (SAS),
9 rue des Frères Sizaire,ZA de la Touche TizonF-35230 NOYALCHÂTILLON-SUR-SEICHE (FR)
2018 08 29
2018 10 01
2018 09 13
1079269
TIO
30
ŞİMŞEK BİSKÜVİ VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
Organize Sanayi Bölgesi 14, Cadde No. 1Karaman (TR)
2014 01 14
2014 04 28
2014 03 13
1098289
QoQa
CFE: 27.05.19, 29.01.01
35, 38, 39
QoQa Services SA,
Rue de l’Arc-en-Ciel 14CH-1030 Bussigny-Lausanne (CH)
2017 12 12
2018 01 15
2017 12 28
1112525
GREENTHERAPY
1, 5
SBM DEVELOPPEMENT Société par actions simplifiée,
Les 4M Chemin du Petit BoisF-69130 Écully (FR)
2018 06 07
2018 07 09
2018 06 21
1125729
EDAGUM
1, 5, 31
”Edagum SM Rus” Limited Liability Company, ul. Petrozavodskaya,
28, bldg. 4, compart. VI, room 2RU-125475 Moscow (RU)
2017 11 28
2018 04 09
2018 03 22
1131351 K
ICA GROUP
CFE: 26.11.13, 27.05.10, 29.01.12
1, 2
INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA-S.P.A.,
Via Sandro Pertini 52I-62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) (IT)
2012 06 11
2015 12 07
2015 10 29
1132283
FOLICIST
1
Biolchim S.p.A., Via San Carlo, 2130I-40059 Medicina (BO) (IT)
2018 03 20
2018 04 30
2018 04 12
1142317
POIVRE BLANC
16, 18, 25
S 13, 29, avenue de Saint-MenetF-13011 Marseille (FR)
2018 06 21
2018 08 20
2018 08 02

517228
PAVÉ D’AFFINOIS
29
FROMAGERIE GUILLOTEAU, Société anonyme, Le PlanilF-42410
PELUSSIN (FR)
2018 07 19
2018 08 27
2018 08 09
643644
CFE: 01.03.01, 24.13.02, 26.11.03
9, 16, 41, 42
NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE INTERNATIONAL (NEW APOSTOLIC
CHURCH INTERNATIONAL), Ueberlandstrasse 243CH-8051 Zürich (CH)
2016 02 24
2016 04 25
2016 03 10

1145393 K
CLEODETTE
5
Actavis Group PTC ehf,
Reykjavikurvegi 76-78IS-220 Hafnarfjordur (IS)
2012 10 09
2018 09 24
2018 09 06
1163599
CFE: 03.02.13
18
Jingang WAN, No.16-170-26, Zhuodaoquannan Road,
Luonan Street,Hongshan district430014 Wuhan (CN)
2018 02 02
2018 04 09
2018 03 22

697653
FLAMEX
9
NEXANS, 4 Allée de l’ArcheF-92400 COURBEVOIE (FR)
2018 07 31
2018 09 17
2018 08 30

1182720
PLANET GUMMI
Mederer GmbH, Oststraße 9490763 Fürth (DE)
2018 03 23
2018 04 30

751798
CLAIR
21
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENT D’ACHAT DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC, 26 quai Marcel BoyerF-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR)
2018 08 03
2018 09 10
2018 08 23

1211797 K
FERTINOVA
1, 5, 42
Elephant Vert SA, c/o Fondation Antenna Technologies
Avenue de la Grenade 24CH-1207 Genf (CH)
2014 06 10
2018 08 20
2018 08 02

30
2018 04 12

1624
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1213467
VAGABOND SHOEMAKERS
CFE: 27.05.10
3, 18, 25
Vagabond Skor Varberg AB, P.O. Box 521SE-432 19 VARBERG (SE)
2018 08 24
2018 10 01
2018 09 13
1214776
CFE: 08.07.15, 19.03.06, 29.01.13
29, 30
Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Str. 486690 Mertingen (DE)
2018 08 08
2018 09 10
2018 08 23
1231559
CFE: 08.03.01, 19.03.06, 29.01.13
29, 30
Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Strasse 486690 Mertingen (DE)
2018 07 31
2018 09 03
2018 08 16
1261998
Fullpakket moro! C Color Line SuperSpeed
CFE: 10.03.10, 20.05.15, 26.11.13, 29.01.15
16, 35, 39, 41, 43
Color Line AS, HjortnesN-0250 Oslo (NO)
2018 09 05
2018 10 08
2018 09 20
1262404
Ani Lorak
Kuiek Karolina Myroslavivna,
vul. Artema, 42, kv. 192 Kyiv 04053 (UA)
2017 08 19
2018 02 26
1264466
CFE: 01.15.19, 10.03.10, 29.01.13
Color Line AS, HjortnesN-0250 Oslo (NO)
2018 09 05
2018 10 08

41

2018 02 08
16, 35, 39, 41, 43
2018 09 20

1277699
www.mustela.com
CFE: 02.09.14, 05.03.15, 05.11.01, 29.01.03
1, 3, 5, 10, 42, 44
LABORATOIRES EXPANSCIENCE,
1 place des SaisonsF-92048 PARIS LA DEFENSE Cedex (FR)
2015 05 28
2016 01 18
2015 12 10
1282469
Mustela
CFE: 25.01.19, 26.04.06
Laboratoires Expanscience,
10 avenue de l’ArcheF-92419 Courbevoie Cédex (FR)
2018 08 10
2018 09 17

3

2018 08 30

1295989
FAMILY LAB
16, 18, 24, 25, 28, 35
TAPMARK, Rue Beyaert 54B-7500 TOURNAI (BE)
2015 08 07
2016 06 06
2016 04 21
1295994
ROSELLA
33
MIGUEL TORRES, S.A.,
Miquel Torres i Carbó, 6E-08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona) (ES)
2015 12 02
2016 06 06
2016 04 21
1296048
CHANEL
CFE: 27.05.01
3
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2015 09 09
2016 06 06
2016 04 28
1298296
windamp Wind Amplifying System
CFE: 27.05, 29.01
11
HA SUNG WOO,
56, Ttukseom-ro 52ma-gil,Gwangjin-guSeoul 05108 (KR)
2016 01 15
2016 07 04
2016 05 26
1298303
Dermoshop
Dermoshop Oy, P.O Box 3FI-66200 Korsnäs (FI)
2016 01 28
2016 07 04

3, 5, 18, 21, 24
2016 05 26

1298332
Foresave
9, 10, 42
Detection Technology Oyj, Elektroniikkatie 10FI-90590 Oulu (FI)
2015 12 30
2016 07 04
2016 05 26
1298405
la cultura del caffé Espresso Perfetto
CFE: 02.03, 04.05, 05.07, 09.07, 11.03, 27.03, 27.05
Espresso Perfetto Düsseldorf GmbH,
Bilker Allee 22440215 Düsseldorf (DE)
2016 01 15
2016 07 18

35, 37, 43

2016 06 02

Nr 5/2019

1301437
VINOHORA
33
VINĂRIA PURCARI S.R.L.,
întreprindere mixtă, PurcariMD-4229 Ştefan-Vodă (MD)
2016 03 31
2016 08 16
2016 07 07
1301441
Oriental Conditioner
CFE: 26.01, 27.05, 28.03
31
Bridge Petcare Co., Ltd., No. 6383,
Ting Wei Road,Jin Shan District201506 Shanghai (CN)
2015 12 03
2016 08 16
2016 07 07
1301445
King Ma
CFE: 27.05
9
SHENZHEN BENMER ELECTRONICS CO., LIMITED,
Floor 2, Bldg.88,Longwangmiao Industrial Park,Fuyong Street,
Bao’ An Dist.ShenzhenGuangdong (CN)
2015 11 27
2016 08 16
2016 07 07
1301446
GUO
CFE: 28.03
21
Yancheng Glassman Arts & Crafts Co., Ltd., No. 11, Feichi
Road,Nanyang Economic Development Area,Tinghu
District,Yancheng CityJiangsu Province (CN)
2015 11 30
2016 08 16
2016 07 07
1309924
HAPPY COW
5, 43
Michal Daníška, Luční čtvrt’ 2065CZ-686 03 Staré Město (CZ)
2015 12 07
2016 10 24
2016 09 22
1309983
RELAY
CFE: 01.15.15, 26.04.18, 27.05.24, 29.01.12
35
LAGARDERE TRAVEL RETAIL, 52 avenue HocheF-75008 PARIS (FR)
2016 02 05
2016 10 24
2016 09 22
1309994
ProMax
9
Carl Zeiss 3D Automation GmbH, Carl-Zeiss-Str. 3273431 Aalen (DE)
2016 02 25
2016 10 24
2016 09 22
1309995
FESKO
CFE: 26.04.04, 27.05.11
16
HARMENGTON LIMITED,
Poseidonos 1,Ledra Business Centre,EgkomiCY-2406 Nicosia (CY)
2016 02 26
2016 10 24
2016 09 22
1310435
FULL ON-TILL IT’S GONE
HARIBO Holding GmbH & Co. KG,
Hans-Riegel-Straße 153129 Bonn (DE)
2018 06 01
2018 08 06

30
2018 07 19

1314048
MIR
CFE: 26.11.14, 27.05.01, 29.01.13
45
National Payment Card System Joint Stock Company,
11 Bolshaya Tatarskaya StreetRU-115184 Moscow (RU)
2016 03 11
2016 11 21
2016 10 13
1318248
OFÇAY
CFE: 05.03.13, 25.03.01, 26.11.12, 29.01.13
5, 30
OF ÇAYSAN TARIM ÜRÜNLERI ENTEGRE TESISLERI SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI, Eyüp Sultan Mah. Ibni Sina Cad. No:
22Samandira SancaktepeIstanbul (TR)
2016 04 13
2016 12 19
2016 11 10
1318335
RR
CFE: 17.01.19, 26.01.18, 27.03.15
Tiens Group Co., Ltd., Wu Qing Development Zone,
Tianjin New Tech Industrial ParkTianjin (CN)
2016 04 11
2016 12 19
1318342
Richy One
CFE: 27.05.01
Tiens Group Co., Ltd., Wu Qing Development Zone,
Tianjin New Tech Industrial ParkTianjin (CN)
2016 04 11
2016 12 19
1318603
SAMA
CFE: 27.05.01, 28.03.00

33
2016 11 10
33
2016 11 10
9
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Guangzhou Aojie Science & Technology Co., Ltd, Building A,
Industrial Park,The 18th Community,Gaozeng, Fanghua Road
East,Renhe Town,Baiyun District,GuangzhouGuangdong (CN)
2018 06 22
2018 09 17
2018 08 30
1335250
MYPILLOW
20, 24, 35
My Pillow, Inc., 343 East 82nd Street,Suite 102Chaska MN 55318 (US)
2016 10 11
2017 04 03
2017 03 16
1338896
ÇIGKÖFTE battalbey „BIZ BIR MARKAYIZ”
CFE: 26.11.12, 27.05.02, 29.01.12
29, 35, 43
SAİT AYBAK, Eski Edirne AsfaltıMalkoçoğlu Mah.
No:889-891Sultangazi İSTANBUL (TR)
2018 07 31
2018 09 10
2018 08 23
1339032
Metrix Premium CHASSIS PARTS
CFE: 03.01.01, 27.05.11, 29.01.13
12, 35
AYDINLAR YEDEK PARÇA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI,
Konya Org. Sanayi Böl.Ihsandede Cd. No: 7Selçuklu Konya (TR)
2018 08 03
2018 09 17
2018 08 30
1354483
TIR
International Road Transport Union,
Chemin de la Voie-Creuse 16CH-1202 Genève (CH)
2017 04 24
2017 07 24

39, 41, 42
2017 07 06

1363291
CYSTOHYAL
CFE: 28.05.00
5, 10
VENELIN STOIANOV GEORGIEV,
apartment 13,”Asenovska” street 32ABG-8800 Sliven (BG)
2018 06 18
2018 08 27
2018 08 09

1625

27.05.02, 27.07.23, 29.01.15
33
REAL PRODUS S.R.L., societate comercială,
str. Lenin nr. 197 MD-6116 Tomai, UTA Găgăuzia (MD)
2017 08 10
2018 03 05
2018 02 15
1389902
CFE: 02.09.14
9, 16, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 35, 38, 41
”Aeroplane” Closed Joint stock company, Marksistskaya St., 20,
build. 5RU-109147 Moscow (RU)
2017 10 06
2018 03 12
2018 02 22
1389903
FIXIES
9, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41
”Aeroplane” Closed Joint stock company,
Marksistskaya St., 20, build. 5RU-109147 Moscow (RU)
2017 10 06
2018 03 12
2018 02 22
1389904
FIXI
9, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41
”Aeroplane” Closed Joint stock company,
Marksistskaya St., 20, build. 5RU-109147 Moscow (RU)
2017 10 06
2018 03 12
2018 02 22
1390069
MALABAR
32
Cobra Beer Partnership Limited,
137 High Street,Burton Upon TrentStaffordshire DE14 1JZ (GB)
2018 01 08
2018 03 12
2018 02 22
1390471
BIZOLIPREL
5
BIOFARMA, 50 rue CarnotF-92284 Suresnes Cedex (FR)
2018 06 27
2018 10 01
2018 09 13

1370887
INSTAFREIGHT
9, 35, 36, 39, 42
Instafreight GmbH, Oranienstr. 25 10999 Berlin (DE)
2018 08 14
2018 09 17
2018 08 30

1390605
MIAMI SUN
32, 33, 35
Daniel Drüschler, Akazienweg 336093 Künzell (DE);
Bernhard Drüschlerl, Akazienweg 336093 Künzell (DE)
2017 11 07
2018 03 12
2018 02 22

1380968
KOMBIHYLAN
”VENTEN” OOD, apartment office 34, floor 3,
boulevard „Tzar Boris III” 168,
District „Ovcha Kupel”BG-1618 Sofia (BG)
2018 07 06
2018 09 24

1390810
WEZOM
42
GUZENKO SERHII, vul. 12-Skhidna 29Am. Kherson 73035 (UA);
TRUSHIN SERHIY, vul. Burnaziana 5m. Kherson 73035 (UA)
2017 11 17
2018 03 19
2018 03 01

5, 10

2018 09 06

1383894
PZX
CFE: 27.05.01
9
GUANGZHOU KINGLEEN ELECTRONICS CO., LTD.,
No.1 Industry Park,Dasongyuan Industry Zone,No.11 She,
Xiamao,Baiyun District,Guangzhou510000 Guangdong (CN)
2018 08 11
2018 09 24
2018 09 06
1384198
PEACH GARDEN
33
Domaine Boyar International EAD,
Marinkovitza Str. 2B, 1st FloorBoianaBG-1618 Sofia (BG)
2018 08 17
2018 10 08
2018 09 20
1388620
YOYOSO
CFE: 27.05.01
3, 21, 35
Ma Huanhuan, No. 808, Tower A, Taipingyang Dasha,
No. 176, Heishui Road, Kuancheng District, Changchun City Jilin
Province (CN)
2017 11 20
2018 03 05
2018 02 15
1389486
VİLİ PİZZA
CFE: 27.05.01
30, 43
OSMANLI KAHVECİSİ GIDA İÇECEK UNLU MAMÜLLER BAHARAT
KURUYEMİŞ İNŞAAT TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
Organize Sanayi Bőlgesi, 3 Kisim Mahallesi, 30 Cadde, No: 6,
DőşemealtiAntalya (TR)
2017 07 28
2018 03 05
2018 02 15
1389557
Safety-Heel
Sarstedt AG & Co. Patentabteilung,
Sarstedtstraße 151588 Nümbrecht (DE)
2017 09 05
2018 03 05
1389558
TOMAI WINE ESTATE MAGIC BIRD
CFE: 03.07.07, 05.07.10, 17.01.17, 25.01.15,

10
2018 02 15

1391226
SACHINO GEORGIAN VALLEYS
CFE: 05.07.10, 06.19.07, 25.01.15, 28.05.00, 29.01.13
JSC „TBILVINO”, 2, Sarajishvili Avenue0153 Tbilisi (GE)
2017 10 11
2018 03 19

33
2018 03 01

1391350
CISTUS PHARMA
3, 5, 10, 35, 42, 44
Tovarystov z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „ARTERIUM LTD”,
vul. Saksahanskoho, 139m. Kyiv 01032 (UA)
2017 06 29
2018 03 19
2018 03 01
1393589
TETRAD-X
1
MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.,
5-2, Marunouchi 2-Chome,Chiyoda-ku100-8324 Tokyo (JP)
2017 11 22
2018 04 03
2018 03 15
1395214
COLOR LAB
Laboratoire DUCASTEL L. D. P. E,
37 avenue de la BastideF-46140 CASTELFRANC (FR)
2017 12 06
2018 04 16

3
2018 03 29

1395245
TONGFEIADU
CFE: 26.13.25
25
Du Zhifei, No. 30, Jiu Cuo, Xingchuang Village,Majia Town,
Luojiang District,Quanzhou CityFujian Province (CN)
2017 12 20
2018 04 16
2018 03 29
1395356
CERESCON
7, 35, 42
Cerescon Holding B.V., Haagdoorn 3 NL-5666 BW Geldrop (NL)
2017 11 20
2018 04 16
2018 03 29
1395368
RAVEN Rare BLENDED SCOTCH WHISKY
CFE: 03.07.12, 27.05.01, 29.01.12
33
Marleo Investments Public Limited,
Kyriacou Matsi 21,Agios DometiosCY-2373 Nicosia (CY)
2017 10 17
2018 04 16
2018 03 29

1626
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1395564
PowerNET
CFE: 06.06.01, 06.19.01, 26.01.16
22
CORDENET-PRODUTORA DE REDES AGRICOLAS, S.A.,
R. ESTRADA NOVA, Nº785P-3885-456 ESMORIZ (PT)
2017 12 29
2018 04 16
2018 03 29
1395624
EAU LAMELLAIRE
3
ACM, 17 Rue de Neuilly-Impasse PassoirF-92110 CLICHY (FR)
2018 01 12
2018 04 16
2018 03 29
1395642
NARINE
1, 5, 29, 30
Narine Bulgaria AD, ul. Stancionna 14BG-5300 Gabrovo (BG)
2017 09 29
2018 04 16
2018 03 29
1396131
CFE: 28.03.00
5
Bairuiyuan Goqi Corp.,
Desheng Industrial Park,YinchuanNingxia (CN)
2017 10 20
2018 04 23
2018 04 05
1396530
UBC GROUP
OU UBC Holding Group, Roosikrantsi 2Tallin (EE)
2017 09 06
2018 04 23

7, 11, 35
2018 04 05

1396549
QILONG OFFSHORE PETROLEUM STEEL PIPE CORPORATION
CFE: 28.03.00
40
SHANDONG QILONG OFFSHORE PETROLEUM STEEL PIPE CO., LTD.,
No. 73 Huaihe Road,Dongying District,
Dongying City257091 Shandong Province (CN)
2018 01 25
2018 04 23
2018 04 05
1396607
Dr. DEVIL POINT BLOCK
3, 5, 16, 35, 38
TOMIL s.r.o., Gen. Svatoně 149CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ)
2017 10 17
2018 04 30
2018 04 12
1396637
CFE: 05.03.20, 26.01.03, 28.03.00
29
Quanzhou City Quanlitang Foods Industry Co., Ltd.,
Gutang, Wu’an,Luoshan Street,Jinjiang City,Quanzhou City362200
Fujian Province (CN)
2017 12 27
2018 04 30
2018 04 12
1396790
İGA İstanbul Grand Airport
CFE: 25.05.02, 29.01.13
37, 39
İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ, İstanbul Yeni
Havalimanı İnşaatıİga Yönetim Binası,Tayakadın MahallesiUlubatlı
Hasan Caddesi, No:255Arnavutköyİstanbul (TR)
2017 10 05
2018 04 30
2018 04 12
1396799
CFE: 28.03.00
31
Yixing Yangxiang Sanpin agricultural products Sales Co., Ltd.,
No. 4, Jianshe Street,Yangxiang Town, Yixing City,Wuxi CityJiangsu
Province (CN)
2017 12 14
2018 04 30
2018 04 12

1396957
Platinum
METTEN STEIN + DESIGN GmbH & Co. KG,
Hammermühle 2451491 Overath (DE)
2018 02 22
2018 04 30

Nr 5/2019
19, 35, 37

2018 04 12

1397845
HAPPYLIFE CHOCO BAR
CFE: 05.01.05, 25.05.01, 26.04.09
30
HAPPYLIFE s. r. o.,
Čsl. tankistov 300/ASK-843 63 Bratislava-Záhorská Bystrica (SK)
2017 10 25
2018 05 07
2018 04 19
1397875
Beyond „eyesight” SENJU
CFE: 27.05.10
5
SENJU PHARMACEUTICAL CO., LTD.,
3-1-9, Kawara-machi,Chuo-ku,Osaka-shiOsaka 541-0048 (JP)
2017 10 12
2018 05 07
2018 04 19
1398459
ULTRAGLICAN
3
ISDIN, S.A., C/ Provençals, 33E-08019 BARCELONA (ES)
2018 07 26
2018 08 27
2018 08 09
1398764
MELON FASHION GROUP
CFE: 29.01.12
14, 18, 25, 35
Joint Stock Company „Melon Fashion Group”,
ul. 10-ya Krasnoarmejskaya, 22RU-190103 Saint Petersburg (RU)
2017 10 12
2018 05 14
2018 04 26
1398872
KING BOSS
CFE: 27.05.01
12
SHANDONG HONGSHENG RUBBER TECHNOLOGY CO., LTD.,
EAST OF SHENGLI ROAD,WEST OF XINGGONG ROAD,DAWANG
TOWN,GUANGRAO COUNTY,DONGYING CITY257336 SHANDONG
PROVINCE (CN)
2018 02 12
2018 05 14
2018 04 26
1398884
House Of Britain
CFE: 29.01.13
41
ABDULLAH DÖNERTAŞ, Akçağlan Mah. Şerbetçi Sok. No:3/3Ulu
Apt. OdunpazarıESKİŞEHİR (TR)
2018 01 10
2018 05 14
2018 04 26
1398965
ARNICREME
3, 5
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest LyonnaisF-69510 MESSIMY (FR)
2018 01 11
2018 05 14
2018 04 26
1399483
Pordoi
”STEVENS” Vertriebs GmbH,
Asbrookdamm 3522115 Hamburg (DE)
2018 02 09
2018 05 21
1399644
JFY
CFE: 24.17.05, 26.01.01, 26.04.01, 26.07.05, 27.05.01
JIANGSU JIN FANG YUAN CNC MACHINE CO., LTD.,
19# of Yinbai Road,Kaifa DistrictYangzhou City (CN)
2018 01 03
2018 05 21

12

2018 05 03
7, 8, 35

2018 05 03

1396809
YANQINA
CFE: 27.05.01
3
YAN YUANQING, No. 2, Bldg 72, GongQiaoJinYuan,Xiashan
St,Chaonan Dist,ShantouGuangdong (CN)
2017 12 22
2018 04 30
2018 04 12

1399985
Pasta Toscana
CFE: 05.07.02, 26.01.03
30
PASTIFICIO FABIANELLI S.p.A.,
Via Sant’Antonino, 107I-52043 Castiglion Fiorentino (AR) (IT)
2018 07 17
2018 08 20
2018 08 02

1396826
xinG
CFE: 27.05.01
7
QINGDAO XINXING CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.,
Houguzhen,Xiazhuang,Chengyang District,
QingdaoShandong (CN)
2017 12 20
2018 04 30
2018 04 12

1400561
WO OM WOOM
CFE: 27.05.01
3, 35
Egorov Alexey Vladimirovich,
Simonova st., 12/9, 426RU-194358 Saint-Petersburg (RU)
2017 10 11
2018 05 28
2018 05 10

1396860
l
CFE: 26.04.03, 27.05.21, 29.01.12
LOTTE Corporation, (Sincheon-dong)300,
Olympic-ro,Songpa-guSeoul (KR)
2018 01 12
2018 04 30

5, 29, 30, 31, 32, 33, 34
2018 04 12

1400658
G
CFE: 27.05.21
21
FUJIAN PROVINCE DEHUA XINQILI TECHNOLOGY CO., LTD,
Chengdong Development Zone,Xunzhong Town, Dehua County,
Quanzhou City362599 Fujian Province (CN)
2018 01 04
2018 05 28
2018 05 10

Nr 5/2019
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1400741
N NEUHAUS
CFE: 26.01.01, 27.05.17
29, 30, 32, 43
NEUHAUS, en abrégé N-M,, Postweg 2VlezenbeekB-1602 (BE)
2018 01 03
2018 05 28
2018 05 10
1400770
Green-Source
CFE: 05.03.15, 28.03.00
37
SHANDONG LANSAN INTERNATIONAL TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT CO., LTD.,
East Unit, No. 1 Northern Sectionof Qilihe Road, Licheng
District,Jinan CityShandong Province (CN)
2017 11 20
2018 05 28
2018 05 10
1401494
ARIANE
7, 9, 12, 37, 39, 42
ArianeGroup Holding, 7-11 Quai André Citroën, Tour Cristal
F-75015 Paris (FR)
2017 10 19
2018 05 28
2018 05 10
1401936
CFE: 28.03.00
16
DONGYING JIUZHUO MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT
CO., LTD., Room 101, No. 73 Huaihe Road,
Dongying District,Dongying City257091 Shandong Province (CN)
2018 01 25
2018 06 04
2018 05 17
1401959
HAPPYLIFE COCO BAR
CFE: 05.01.05, 25.05.01, 26.04.18
30
HAPPYLIFE s. r. o.,
Čsl. tankistov 300/ASK-843 63 Bratislava-Záhorská Bystrica (SK)
2017 10 25
2018 06 04
2018 05 17
1401962
BRIXII
CFE: 02.05.23, 18.01.14, 21.03.01, 27.05.01, 29.01.15
HIBAB GmbH, Blasenbergstrasse 5CH-6300 Zug (CH)
2017 12 16
2018 06 04

16, 28, 41
2018 05 17

1402047
Breezy
CFE: 25.03.01, 26.01.04, 27.05.02, 29.01.13
25
LİNA HAZIR GİYİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ, Mehmet Nesih Özmen Mah.Gülsever Sk. No:24-26
60Güngörenİstanbul (TR)
2017 12 15
2018 06 04
2018 05 17
1402058
SANTIVO
CFE: 27.05.01
25
SANTIC (QUAN ZHOU) SPORTS CO.,LTD,
3rd Fl, Bldg, A,Wanda Plaza,888# Shiji Rd,Jinjiang362200 Fujian (CN)
2018 01 26
2018 06 04
2018 05 17
1402074
FORCEKRAFT
7, 8
Chastnoe torgovoe unitarnoe predpriyatie „Torgovyi dom
„Forsazh Instrument Bel”, kab.22, d.43, raion d.Dubovliany223043
Minsky r-n, Minskaya obl. (BY)
2018 02 14
2018 06 04
2018 05 17
1402711
ACTIVE FLORA
CFE: 01.15.21, 24.17.02, 26.04.05, 27.05.01
5
Alpen Pharma AG, Casinoplatz 2CH-3011 Bern (CH)
2018 01 12
2018 06 11
2018 05 24
1404191
CFE: 28.05.00
32, 33
Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennost’yu „EVROTORG”,
k. 22, d. 52a, ul Kazintsa220099 Minsk (BY)
2018 02 09
2018 06 18
2018 05 31
1404208
ROTAREX
CFE: 01.01.04, 27.05.08, 29.01.04
LUXEMBOURG PATENT COMPANY S.A.,
24, route de DiekirchL-7440 LINTGEN (LU)
2017 11 10
2018 06 18

10
2018 05 31

1404218
VICETIN
CFE: 28.05.00
5
SOPHARMA AD, Iliensko shose Str. 16BG-1220 SOFIA (BG)
2018 01 19
2018 06 18
2018 05 31

1404375
SEKVENCA
CFE: 28.05.00
GALENIKA FITOFARMACIJA a.d.,
Batajnički drum bb11080 BEOGRAD-ZEMUN (RS)
2018 03 12
2018 06 18

1627

5
2018 05 31

1404378
UNID
9, 10, 38, 42, 44
MEDICREA INTERNATIONAL,
5389 route de Strasbourg, VanciaF-69140 Rillieux-la-Pape (FR)
2018 01 08
2018 06 18
2018 05 31
1404418
CFE: 04.05.02, 18.05.03
9, 28, 41
ALPHA GROUP CO., LTD., Auldey Industrial Area,
Wenguan Rd.,Chenghai District,Shantou City515800 Guangdong
Province (CN)
2018 02 13
2018 06 18
2018 05 31
1404926
enzio
CFE: 27.05.01
10, 20, 24, 35
ProSpánek SE, Hybernská 1271/32CZ-110 00 Praha 1-Nové Město (CZ)
2017 10 25
2018 06 18
2018 05 31
1405297
NEVER STOP. NEVER SETTLE.
33
Société Jas Hennessy & Co., Rue de la RichonneCognacF-16100 (FR)
2018 03 12
2018 06 25
2018 06 07
1405383
DEVRİM AMBALAJ
16
DEVRİM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,
Yılmaz Alpaslan Cd.Yıldız Çiçeği Sk. No:4Çorlu Tekirdağ (TR)
2017 12 19
2018 06 25
2018 06 07
1405705
GIDROZIT
CFE: 27.01.01, 27.05.01
1, 2, 17, 19
LLC «GIDROZIT», vul. Berezniakivska, 23Kyiv 02098 (UA)
2018 02 12
2018 09 10
2018 08 23
1406138
BITCOIN
3
SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES,
11 rue MargueritteF-75017 PARIS (FR)
2018 04 17
2018 06 25
2018 06 07
1406988
ViaReal
35, 38, 41
Modern Times Group MTG AB, Box 2094SE-103 13 Stockholm (SE)
2017 10 24
2018 07 02
2018 09 06
1407000
SUNSINE
CFE: 26.07.25, 28.03.00
1
Shandong Sunsine Chemical Co., Ltd.,
Economic and TechnologicalDevelopment Zone,Shan County,
Heze CityShandong Province (CN)
2018 01 10
2018 07 02
2018 06 14
1407019
ESSENTIAL PARTS
CFE: 27.05.10
12, 37
FCA Italy S.p.A., Corso G. Agnelli, 200I-10135 TORINO (TO) (IT)
2018 02 01
2018 07 02
2018 06 14
1407045
Gold
CFE: 02.09.01, 27.05.02, 29.01.12
Sunecho Limited, Julia House,
3 Themistokli Dervi Street,P.CCY-1066 Nicosia (CY)
2018 03 13
2018 07 02

29, 30
2018 06 14

1407051
DN
CFE: 01.15.03, 27.03.12, 27.05.19
9
DONGNAN ELECTRONICS CO.,LTD.,
No.288, Wei Qi Road,Yueqing Economic Development
Zone,Yueqing, Wenzhou325600 Zhejiang (CN)
2018 04 05
2018 07 02
2018 06 14
1407055
SEAWINNER
CFE: 26.04.04, 27.05.02, 29.01.13
1
Qingdao Seawin Biotech Group Co., Ltd.., No. 5 of Yushan Road,
Shinan District,Qingdao CityShandong Province (CN)
2018 04 16
2018 07 02
2018 06 14

1628
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1407064
ROXA
25, 28
LA ROCCA SAS DI ROSATO EDOARDO E DEMIS, Viale E. Fermi, 8I31011 ASOLO (TV) (IT)
2018 03 19
2018 07 02
2018 06 14
1407168
Ceresit EASY FIX
1, 16
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
2018 04 17
2018 07 02
2018 06 14
1408108
cycl-e
CFE: 27.05.01
PIRELLI TYRE S.P.A.,
Via Piero e Alberto Pirelli, 25I-20126 MILANO (IT)
2017 12 13
2018 07 09
1408138
GRAND GALAXY
CFE: 26.04.18, 27.05.10, 29.01.12
GRAND GALAXY HOLDING PTE. LTD.,
6 Raffles Quay, #14-06Singapore 048580 (SG)
2018 01 25
2018 07 09

12
2018 06 21
21, 35
2018 06 21

1408175
FLAXY HOME
24
Mrs. KOBZAR Iryna,
st. Mashinobudivnykiv, 1a, ap. 173t. Wyshneve 08132 (UA)
2017 10 02
2018 07 09
2018 06 21
1409058
Cigar’s Barrel
«Beluga Market», LLC, Proletarskaya street,
40A, ZvenigorogRU-143180 Moscow region (RU)
2018 03 20
2018 07 16
1409066
Schlittenkönig
CFE: 18.01.17, 24.09.03, 27.05.01
Arosa.com GmbH, Postfach 156CH-7050 Arosa (CH)
2018 03 29
2018 07 16

33
2018 06 28
28
2018 06 28

1409769
OXILINE
1
Oxideum GmbH, Liesingbachstraße 224A-1100 Wien (AT)
2018 01 24
2018 07 16
2018 06 28
1409853
Cling
9, 35, 38, 42, 45
FlunderLabs GmbH, Löwestraße 2510249 Berlin (DE)
2017 08 22
2018 07 16
2018 06 28
1410323
SANTELI
CFE: 27.05.01, 28.19.00
33
LLC „WINEMAN LLC”, 11, Gudiashvili Str.0105 Tbilisi (GE)
2018 03 01
2018 07 23
2018 07 05
1413405
XIWANG GROUP
CFE: 02.09.01, 26.01.05, 28.03.00
30
XIWANG GROUP COMPANY LIMITED.,
Xiwang Industrial Area,Zouping County,Binzhou City256200
Shandong Province (CN)
2018 04 05
2018 08 06
2018 07 19

Nr 5/2019

1415288
Vida Bonita
CFE: 27.05.01
18
Fujian Bonita Network Technology Co.,Ltd., 10 Floor, No. 516,
Beiqing Road,Beifeng Street, Fengze District,Quanzhou cityFujian
Province (CN)
2018 04 17
2018 08 20
2018 08 02
1416254
Violet
CFE: 24.17.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.05
6, 19
Zemchenko Alexander Igorevich, Apt. 65, b. 8, ul.
SadovayaRU-188490 Ivangorod, Leningrad Region (RU)
2018 04 28
2018 08 20
2018 08 02
1416260
FRUIT-TELLA
29
Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20NL-4815 HK Breda (NL)
2018 06 22
2018 08 20
2018 08 02
1416276
Apple Ch!ps
CFE: 05.07.13, 24.17.04, 27.05.08
29
ThreeWorks Inc., 259 Niagara StreetM6J2L7 Toronto, Ontario (CA)
2018 05 03
2018 08 20
2018 08 02
1416411
SPARK FOUNDRY
CFE: 27.05.09, 26.03.04
PUBLICIS GROUPE SA,
133 avenue des Champs ElyséesF-75008 PARIS (FR)
2018 01 03
2018 08 20

35, 41, 42
2018 08 02

1416427
Lupita
31
Rosen Tantau KG, Tornescher Weg 1325436 Uetersen (DE)
2018 06 15
2018 08 27
2018 08 09
1416439
PSN PROSLOGAN
CFE: 27.05.01
9
HE RONG XIN, Gangbei Village,Sibao Administrative Area,
Longkou District, Heshan CityGuangdong Province (CN)
2018 02 13
2018 08 27
2018 08 09
1416481
LEDGER
LEDGER, 1 rue du Mail F-75002 Paris (FR)
2018 04 27
2018 08 27

9
2018 08 09

1416539
INFINIT FITNESS
CFE: 24.17.08, 27.05.07, 29.01.12
28, 41
INFINIT FITNESS FRANQUICIAS, S.L., Calle de la Azalea, N° 1,
Centro Empresarial Miniparc 1,Edificio F, Planta 1ª,Local The Hive
SotoE-28109 ALCOBENDAS (MADRID) (ES)
2018 03 19
2018 08 27
2018 08 09
1416596
Antichi Profumi
CFE: 27.05.01
3, 21
JIANGSU OPPEAL DAILY COSMETICS CORP., LTD.,
BaoNv Village, Yangshou Town,Hanjiang District, Yangzhou
CityJiangsu Province (CN)
2017 11 27
2018 08 27
2018 08 09

1413480
EGT INTERACTIVE
CFE: 26.01.04, 26.13.25, 27.05.10, 29.01.12
9, 28, 41
EGT Interactvie Ltd.,
159 „Tsarigradsko shose” Blvd., floor 10BG-1784 Sofia (BG)
2018 02 23
2018 08 06
2018 07 19

1416597
GO&GROW
CFE: 24.17.25, 27.01.16, 29.01.12
12
AVALEX INVESTMENT LIMITED,
Agiou Pavlou,15, Ledra House,Agios AndreasCY-1105 Nicosia (CY)
2018 04 05
2018 08 27
2018 08 09

1413488
RRG Embracing your mobility
CFE: 26.03.23, 27.05, 29.01.12
12, 35, 37, 39, 42
RENAULT RETAIL GROUP, 2 avenue Denis PapinF-92140 Clamart (FR)
2018 03 23
2018 08 06
2018 07 19

1416620
Louis Fernandet
Dirk Rossmann GmbH,
Isernhägener Straße 1630938 Burgwedel (DE)
2018 01 09
2018 08 27

1414065
SWISSVAX
3
Swissvax AG, Tāmperlistrasse 3CH-8117 Fāllanden (CH)
2018 02 08
2018 08 06
2018 07 19

1416626
TUMANOVKA
CFE: 28.05.00
32, 33
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Brand
Management”, nab. Akademika Tupoleva, d. 15, korp. 2,
pom. 7RU-105005 Moskva (RU)
2018 04 23
2018 08 27
2018 08 09

1414127
SHEN GUAN
CFE: 08.05.03, 24.09.05, 28.03.00
29
WUZHOU SEHNGUAN PROTEIN CASING CO., LTD,
The 29 Fudian Shang Chong,Xijiang 4th Rd WuzhouGuangxi (CN)
2018 01 26
2018 08 06
2018 07 19

1416736
BRIDGE TV
CFE: 26.04.05, 27.05.17, 29.01.12

32, 33, 35
2018 08 09

38

Nr 5/2019
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ON-MEDIA Limited Liability Company, Kutuzovskiy prospect,
35/30 bld. 1RU-121165 Moscow (RU)
2018 01 31
2018 08 27
2018 08 09
1416754
TF
CFE: 26.01.02, 27.05.22, 29.01.12
3, 16, 21, 35, 44
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Beauty Trade”,
ul. Ostashkovskaya, d. 30, pom. 4, kom. 4, of. 2BRU-127224
Moskva (RU)
2018 06 15
2018 08 27
2018 08 09
1416885
DIVEST
CFE: 27.05.01
25
Limited Liability Company „Mini Shuz”,
ul. Krasnokazarmennaya, 15, building 1RU-111250 Moscow (RU)
2018 08 17
2018 10 08
2018 09 20
1416910
lety
CFE: 27.05.01
35, 36
Lety Group AG, Landenbergstrasse 35CH-6002 Luzern (CH)
2018 02 06
2018 08 27
2018 08 09
1416998
sia
CFE: 26.11.03, 29.01.01
9, 35, 36, 38, 42
SIA S.p.A., Via Gonin, 36I-20147 Milano (IT)
2017 09 11
2018 08 27
2018 08 09
1417328
CFE: 28.03.00
43
The Yellow River into the sea travel Co., Ltd., Room 319, Building
B,No.69 Fuqian Street,Dongying District,Dongying CityShandong
Province (CN)
2018 05 22
2018 08 27
2018 08 09
1417333
ROSAZIMIB
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2018 05 16
2018 08 27
2018 08 09
1417361
CFE: 26.05.03
3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34
MIP METRO Group Intellectual Property GrnbH & Co. KG,
Metro-Straße 140235 Düsseldorf (DE)
2017 12 27
2018 08 27
2018 08 09
1417420
iD3
CFE: 27.05.17, 27.07.11
6, 7, 9, 19, 20
BUBENDORFF SA, 24, rue de ParisF-68220 ATTENSCHWILLER (FR)
2018 06 12
2018 08 27
2018 08 09
1417424
FEUILLES D’OR
3, 4
LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-NeufF-75001 Paris (FR)
2018 04 26
2018 08 27
2018 08 09
1417426
iD2
CFE: 27.05.17, 27.07.11
6, 7, 9, 19, 20
BUBENDORFF SA, 24 Rue de ParisF-68220 ATTENSCHWILLER (FR)
2018 06 12
2018 08 27
2018 08 09
1417433
L’AIR DU JARDIN
3, 4
LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-NeufF-75001 Paris (FR)
2018 04 26
2018 08 27
2018 08 09
1417820
Easydew
3
DN Company Co., Ltd., 644, Bongeunsa-ro,Gangnam-guSeoul (KR)
2018 06 05
2018 09 03
2018 08 16
1417914
record
CFE: 26.03.23, 26.04.02, 27.05.01
6, 7, 9, 19, 37
agta record ag, Allmendstrasse 24CH-8320 Fehraltorf (CH)
2018 04 17
2018 09 03
2018 08 16

1629

1417917
makro SUSTAINABLE
CFE: 05.01.05, 25.07.20, 26.04.05, 27.05.09, 29.01.14

9, 16, 35,
36, 41, 42, 44
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 140235 Düsseldorf (DE)
2018 03 01
2018 09 03
2018 08 16
1417919
HABOMAN
CFE: 28.03.00
6, 19
Wuyi Habo Industry&Trade Co., Ltd., (in Zhejiang Real Mei Metal
ManufacturingCo., Ltd.), The Southeast Industrial Zone(Cold Water
Pit), Shouxi District,Wuyi County, Jinhua City321200 Zhejiang
Province (CN)
2018 05 22
2018 09 03
2018 08 16

1417938
Agrocéan Lamina
Agrimer, 645 Prat MenanF-29880 Plouguerneau (FR)
2018 05 24
2018 09 03

1, 31
2018 08 16

1417959
M MUSEUM
CFE: 27.05.01, 29.01.04
16, 28, 35, 38, 39, 41
MEDIART, 9 rue ArchimèdeF-59650 VILLENEUVE D’ASCQ (FR)
2018 02 27
2018 09 03
2018 08 16
1417977
CFE: 04.01.04, 29.01.13
3, 5, 16, 35, 38
TOMIL s.r.o., Gen. Svatoně 149/IVCZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ)
2018 03 06
2018 09 03
2018 08 16
1418086
Odyssey of the Mind
CFE: 02.05.01, 03.06.25, 05.07.07,
26.01.24, 26.05.01, 27.03.03, 29.01.14
16, 41
Creative Competitions, Inc., 406 Ganttown RoadSewell NJ 08080 (US)
2018 07 17
2018 09 03
2018 08 16
1418127
FRESHY
CFE: 04.03.09, 27.05.02, 29.01.15
25, 26
Willman, Scott Alan, 152 sierra sky ctcolfax CA 95713 (US)
2018 05 23
2018 09 03
2018 08 16
1418133
ANDINO
CFE: 24.01.01, 27.05.01, 29.01.13
OSMAN TÜRKHAN, Çınar Mahallesi 859,
Sokak No:1 D:6, Özaydın Apt.,Bağcılarİstanbul (TR)
2018 04 30
2018 09 03
1418136
Gearscore
AKENA TECHNOLOGIES,
133 rue Simon VollantF-59130 LAMBERSART (FR)
2018 05 28
2018 09 03

24, 25, 35
2018 08 16
28, 35
2018 08 16

1418174
biterum
CFE: 27.05.01, 29.01.12
1, 4, 9, 12, 25, 35, 37, 42
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT, Galernaya Ul, 5,
Lit A RU-190000 St-Petersburg (RU)
2018 02 06
2018 09 03
2018 08 16
1418185
SHINLONG
CFE: 01.05.02, 04.03.03
1
SHANDONG XINLONG GROUP CO., LTD.,
Wanggao Xinlong Industrial Garden,Shouguang City262709
SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 04 24
2018 09 03
2018 08 16
1418213
pumptech
CFE: 26.02.03, 27.05.01, 29.01.12
Boyarchuk Aleksey Alekseevich,
ul. Mahnovicha, 19-72224000 Brest (BY)
2018 04 09
2018 09 03

7, 35, 39
2018 08 16

1418224
FUJIYAMA
CFE: 27.05.03, 29.01.13
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 01 25
2018 09 03
2018 08 16

1630
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1418309
MARTELL Single Distillery Jean Martell
CFE: 03.07.10, 19.03.03, 26.04.04, 27.05.10, 29.01.14
33
MARTELL & Co, Société Anonyme,
Place Edouard MartellF-16100 COGNAC (FR)
2018 05 09
2018 09 03
2018 08 16
1418350
Sunelan
CFE: 01.01.02, 27.05.04
Guizhou Yiqing Photoelectric Group Co., Ltd.,
Room 201, Building 1-3,Yiqing Science Park,
Xinpu Economic Development ZoneGuizhou (CN)
2018 05 22
2018 09 03

9

2018 08 16

1418412
Tilia
CFE: 26.04.18
20, 21, 35
SAVAŞ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Beysan San.
Sit. Birlik Cad. No:18Haramidere Büyükçekmeceİstanbul (TR)
2017 12 08
2018 09 03
2018 08 16
1418433
LAGÕA
CFE: 03.07.16, 27.05.01
Martson Oleksandra Viktorivna,
prov. Nestorivskyi, 6,kv. 36Kyiv 04053 (UA)
2018 01 22
2018 09 03

25
2018 08 16

1418444
CC
CFE: 26.04.09, 27.05.08
6, 9, 14, 18, 25, 26
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2018 03 15
2018 09 03
2018 08 16
1418467
HOME
CFE: 01.05.25, 26.15.01, 27.03.12, 27.05.08
9, 11, 37
Marc Chatila, Quai du Mont-Blanc 3CH-1201 Genève (CH)
2018 05 16
2018 09 03
2018 08 16
1418476
MAISON COLLET
COOPERATIVE GENERALE DES VIGNERONS,
14 Boulevard PasteurF-51160 AY (FR)
2018 03 29
2018 09 03
1418491
K
CFE: 17.05.02, 27.05.11
Kromo Brandýs s.r.o.,
Na Potoce 1774CZ-250 01 Brandýs nad Labem (CZ)
2018 02 13
2018 09 03

35, 41, 43
2018 08 16
8, 9, 16
2018 08 16

1418736
HIGHLAND’S FRIEND
33
Glen Turner Company Limited,
Starlaw Road, BathgateWest Lothian EH47 7BW (GB)
2018 06 15
2018 09 10
2018 08 23
1418738
CFE: 28.03
5
Sichuan Jishengtang Pharmaceutical Co., Ltd.,
North Fanjiang Road, Pengzhou City, Chengdu Sichuan (CN)
2018 05 22
2018 09 10
2018 08 23
1418769
NORMISON
5
Sigmapharm Arzneimittel GmbH, Leystraße 129A-1200 Wien (AT)
2018 05 14
2018 09 10
2018 08 23
1418770
SP STANDARD PROFIL
CFE: 26.01.18, 27.05.22, 29.01.13
6, 12, 17
STANDARD PROFİL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞIRKETİ, Merkes Mahallesi BağlarSokak No:14/3 C1&C2
BlokKağıthaneTR-34406 İstanbul (TR)
2018 01 18
2018 09 10
2018 08 23
1418788
sleepling schlaf schön
CFE: 03.07.19, 27.05.09, 29.01.12
Sleepling GmbH, Moorweg 1646395 Bocholt (DE)
2018 02 23
2018 09 10

20, 24, 35
2018 08 23

1418800
TAME IT SOFTLY
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
2018 06 14
2018 09 10
2018 08 23

Nr 5/2019

1418806
DREAMON
CFE: 03.13.01, 29.01.12
20, 24
UAB „IMLITEX TEXTILE”, Europos pr. 124LT-46351 Kaunas (LT)
2018 04 05
2018 09 10
2018 08 23
1418817
DIVOOM
CFE: 27.05.17
9
YU ChaoIiang, Unit B, 11F, NO.4 Building,Naihan Rose
Garden (third phase),NO.3 Jinshiji Road, Shekou,Nanshan
District,Shenzhen CityGuangdong (CN)
2018 05 22
2018 09 10
2018 08 23
1418830
SmartMax
9
Carl Zeiss lndustrielle Messtechnik GmbH,
Carl-Zeiss-Strasse 2273447 Oberkochen (DE)
2018 07 14
2018 09 10
2018 08 23
1418853
CFE: 28.05
33
Sovmestnoe obschestvo s ogranitchennoy otvetstvennostyu
„BELWINGROUP”, ul. Nakhimova, of. 402, d. 20220033 MINSK (BY)
2018 05 17
2018 09 10
2018 08 23
1418935
LAST DAY
9, 16, 41, 42
Pryakhin Andrey Sergeevich,
ul. Kamenskaya, dom 10, kv. 35RU-400074 Volgograd (RU)
2018 05 15
2018 09 10
2018 08 23
1419000
Aurora Humanitarian Initiative
35, 41
INITIATIVES FOR DEVELOPMENT OF ARMENIA Charity Foundation,
2/2 Melik-Adamyan0010 Yerevan (AM)
2017 04 03
2018 09 10
2018 08 23
1419005
IPCHAIN
9, 35, 36, 38, 41, 42, 45
Assotsiatsiya „Natsionalniy Koordinatsionniy Tsentr Obrabotki
Tranzaktsiy s Pravami i Objektami Intellektualnoy Sobstvennosti”,
ul. Nobelya, 5,territoriya Skolkovoinnovatsionnogo
tsentraRU-143026 Moscow (RU)
2017 12 18
2018 09 10
2018 08 23
1419020
seluz
CFE: 26.04.05, 29.01.12
3, 5, 35
SELUZ KİMYA KOZMETİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
Selimpaşa Yeni San. Böl. 6043 Sok. No:6Selimpaşa Silivriİstanbul (TR)
2018 05 03
2018 09 10
2018 08 23
1419021
Fels Calcides
1, 5
Fels-Werke GmbH, Geheimrat-Ebert-Straße 1238640 Goslar (DE)
2018 06 15
2018 09 10
2018 08 23
1419046
MI MIX
9
Xiaomi Inc., Floor 13, Rainbow City Shopping Mall IIof China
Resources,No. 68 Qinghe Middle Street,Haidian DistrictBeijing (CN)
2017 12 07
2018 09 10
2018 08 23
1419049
TONRY
CFE: 27.05.17
6
Tonry Mining Safety Support Technology Co., Ltd.,
Man Zhuang Steel Market,Tai’an CityShandong Province (CN)
2018 05 22
2018 09 10
2018 08 23
1419074
e evex
CFE: 26.04.09, 27.01.01, 27.05.01, 29.01.14
3, 5, 6, 19, 35
VELWARD SOLUTION LIMITED, Loutrakious 5,
Chara Benezia, 1 st floor,Office 101, StrovolosCY-2027 Nicosia (CY)
2018 04 17
2018 09 10
2018 08 23
1419093
VICTORIA CAST ALUMINIUM COOKWARE VICTORIA
CFE: 26.04.16, 27.05.01, 28.05.00, 29.01.12
21
Proizvodstvennoe chastnoe unitarnoe predpriyatie „Victoria”,
ul. Meliorativnaya, dom 16225644 g. Luninets, Brestskaya obl. (BY)
2018 05 16
2018 09 10
2018 08 23
1419096
WM WAKEMAKE
CFE: 26.01.03, 27.05.14

3, 21

Nr 5/2019
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CJ OliveNetworks Co., Ltd.,
366, Hangang-daero,Yongsan-guSeoul (KR)
2018 06 08
2018 09 10
1419107
NIVEA CURL REFINE
Beiersdorf AG, Unnastrasse 4820253 Hamburg (DE)
2018 06 22
2018 09 10

2018 08 23
3
2018 08 23

1419120
Flamingo
CFE: 28.05.00
25
Limited Liability Company „Mini Shuz”,
ul. Krasnokazarmennaya, 15, building 1RU-111250 Moscow (RU)
2018 08 17
2018 10 08
2018 09 20
1419122
Baltic Alkaline Accumulators
CFE: 26.04.07, 27.05.09, 29.01.13
Baltic Alkaline Accumulators OÜ,
Pőhja-Tallinna linnaosa, Sőle tn. 64TallinnEE-10313
Harju maakond (EE)
2018 04 10
2018 09 10
1419126
Pionier WORKWEAR
CFE: 27.05.09, 29.01.04
Ahlers AG, Elverdisser Straße 31332052 Herford (DE)
2018 06 01
2018 09 10

9, 16, 35

2018 08 23
9, 18, 25, 35
2018 08 23

1419131
Dr. DEVIL
CFE: 01.01.13, 04.01.04, 27.05.02
3, 5, 16, 35, 38
TOMIL s.r.o., Gen. Svatoně 149/IVCZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ)
2018 03 06
2018 09 10
2018 08 23
1419167
40 Lucky King
CFE: 27.05.02, 27.07.11, 29.01.13
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 01 23
2018 09 10
2018 08 23

1419531
F1 Hot Laps
CFE: 26.11.03, 27.05.01
Formula One Licensing B.V.,
Beursplein 37NL-3011 AA Rotterdam (NL)
2018 06 25
2018 09 10

1631

25, 41
2018 08 23

1419536
BAYER
CFE: 24.13.05, 26.01.03, 27.05, 29.01.13 1, 3, 5, 9, 10, 31, 35, 41, 42, 44
Bayer Aktiengesellschaft,
Kaiser-Wilhelm-Allee51373 Leverkusen (DE)
2017 12 21
2018 09 10
2018 08 23
1419654
zevs
CFE: 27.05.01
CHENG BIWU, No. 69 Middle Street,Shangpai Town,
Feixi CountyAnhui Province (CN)
2018 06 07
2018 09 10

25
2018 08 23

1419689
ALPER TUNCOKU
14, 35
ALPER TUNCOKU KUYUMCULUK DIŞ TİC. LTD. ŞTİ., Yenibosna
Merkez Mh. 29 Ekim Cd.,İstanbul Vizyonpark A2 Blok K:1
No:7/14,Bahçelievler İstanbul (TR)
2017 12 30
2018 09 10
2018 08 23
1419692
ALMIGHTY RAMSES II
CFE: 27.05.02, 27.07.02, 29.01.15
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 01 25
2018 09 10
2018 08 23
1419693
Caramel HOT
CFE: 27.05.02, 29.01.13
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 01 25
2018 09 10
2018 08 23

1419310
MBI Your PrivateBroker LIFESTYLE INSIDE
CFE: 26.04.09, 27.05.10, 29.01.14
9, 16, 35, 36, 41, 42
Ing. Alexander Schaufler, Münichreiterstraße 19A-1130 Wien (AT)
2017 12 28
2018 09 10
2018 08 23

1419701
dotIO
9, 35, 42
Abox42 GmbH, Amalienbadstr. 4176227 Karlsruhe (DE)
2018 02 28
2018 09 10
2018 08 23
1419852
CFE: 26.01, 26.03, 26.13
9
GUANGZHOU TRENDS ELECTRONIC CO., LTD., Room 428, No. 8
Shipai West Road, Tianhe District, Guangzhou Guangdong (CN)
2018 05 22
2018 09 10
2018 08 23

1419313
IMMORTAL EXPRESS SHOT
Laboratoire Garancia,
10 avenue du Recteur PoincaréF-75016 PARIS (FR)
2018 04 09
2018 09 10

1419877
P
CFE: 24.17.01, 26.01.18, 27.05.21
Pearson plc, 80 StrandLondon WC2R 0RL (GB)
2017 12 27
2018 09 10

1419271
FORTNITE
25
Epic Games, Inc., 620 Crossroads BoulevardCary NC 27518 (US)
2018 07 26
2018 09 10
2018 08 23

3

2018 08 23

1419336
5 Juggle FRUITS
CFE: 25.01.10, 27.05.04, 27.07.01, 29.01.15
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 01 25
2018 09 10
2018 08 23
1419363
Kookla
CFE: 25.01.25, 26.13.25, 27.05.01
25
Limited Liability Company „KAM Fashion group”, Shkolnaya
Street, 10, Ushakovo village(Shvarikhinsky s/s), Bogorodsk
districtRU-607600 Nizhny Novgorod (RU)
2018 06 19
2018 09 10
2018 08 23
1419376
CFE: 02.09, 09.03, 24.15
9
Simple Design Ltd., Vistra Corporate Services Centre Wickhams
Cay II, Road Town Tortola VG1110
2018 06 08
2018 09 10
2018 08 23
1419377
CFE: 26.01.03, 26.11.02, 26.13.25, 26.15.01, 28.03.00, 29.01.15
31
Shandong Langshi Insect Industry Co., Ltd., No.1 Village Xiaoli
Town,Changqing District,Jinan CityShandong Province (CN)
2018 03 19
2018 09 10
2018 08 23

35, 36, 38
2018 08 23

1419947
KPEKEP
CFE: 28.05
30
Pryvatne aktsionerne tovarystvo „Kharkivska biskvitna fabryka”,
vul. Lozivska, 8 Kharkiv 61017 (UA)
2018 05 05
2018 09 10
2018 08 23
1419999
CFE: 04.05
9
JINAN USR IOT TECHNOLOGY LIMITED, Room 1103, 11th Floor,
Building 1, Aosheng Mansion, No. 1166 Xinluo Street, Hight-Tech
Zone, Jinan City 250000 Shandong Province (CN)
2018 05 22
2018 09 10
2018 08 23
1420003
THE STORY OF ALEXANDER
CFE: 23.01.01, 27.05.02, 29.01.13
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 01 25
2018 09 10
2018 08 23
1420014
DEHO
CFE: 26.04.03, 27.05.01
25
Fuzhou Dihao Garment Co., Ltd, #2 work shop, 6 south
Road,Minhou, Fuzhou CityFujian Province (CN)
2018 05 31
2018 09 10
2018 08 23

1632
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1420042
100 BURNING HOT
CFE: 27.05.02, 27.07.11, 29.01.12
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 01 23
2018 09 10
2018 08 23

SHANDONG HANXIANG TONGDA IMPORT AND EXPORT CO., LTD.,
ROOM 301, BLDG 3, DESHUN ROAD,DONGYING
COMPREHENSIVE BONDED ZONE,DONGYING CITY257000
SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 05 28
2018 09 17
2018 08 30

1420086
MARCHER
CFE: 01.03.15, 26.01.02, 26.04.09, 28.03.00
12
Qingdao Qizhou Rubber Co., Ltd.,
Qianlou Village,Mingcun, Pingdu,QingdaoShandong (CN)
2017 12 11
2018 09 10
2018 08 23

1420429
DISAIYIGONG
CFE: 28.03.00
17
SHANDONG YIGONG CHEMICAL CO., LTD., NORTH OF WEIQI
ROAD, EAST OF JINGYI ROAD,SOUTH OF MINGYUAN ROAD,BLUE
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,HEKOU DISTRICT, DONGYING
CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 05 28
2018 09 17
2018 08 30

1420117
iD1
CFE: 27.05.17, 27.07.11
6, 7, 9, 19, 20
BUBENDORFF SA, 24 Rue de ParisF-68220 ATTENSCHWILLER (FR)
2018 06 12
2018 09 17
2018 08 30

2018 08 30

1420484
EFE GOLD Efeler Diyarindan
CFE: 19.01.01, 25.01.15, 27.05.10, 29.01.13
33
EFE ALKOLLÜ İÇECEKLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Akdeniz Mah. Cumhuriyet Blv. 99 11Konak İzmir (TR)
2018 02 19
2018 09 17
2018 08 30
1420550
CFE: 28.03.00
1
DONGYING HI-TECH SPRING CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.,
SHENGLI INDUSTRIAL PARK,DONGYING DISTRICT,DONGYING
CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 05 18
2018 09 17
2018 08 30

1420232
QUESTION MORE
9, 35, 38, 41, 42
Autonomous nonprofit organization „TV-Novosti”,
Borovaya street, 3, korp. 1 RU-111020 Moscow (RU)
2017 12 22
2018 09 17
2018 08 30

1420643
UGO
29, 30, 31, 32, 43
UGO trade s.r.o.,
Za Drahou 165/1CZ-794 01 Krnov-Pod Bezručovým vrchem (CZ)
2018 05 07
2018 09 17
2018 08 30

1420272
M
CFE: 27.01.12, 29.01.13
1, 4, 31, 39
Marquis, Inc.,
11953 Prairie Industrial ParkwayHennepin IL 61327 (US)
2018 06 29
2018 09 17
2018 08 30

1420715
GLISS SUPREME LENGTH
CFE: 27.05.01
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
2018 06 11
2018 09 17
2018 08 30

1420121
20 Joker Reels
CFE: 27.05.02, 27.07.11, 29.01.15
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 01 23
2018 09 17
2018 08 30
1420134
IVY
Carl Zeiss lndustrielle Messtechnik GmbH,
Carl-Zeiss-Strasse 2273447 Oberkochen (DE)
2018 07 17
2018 09 17

1420329
Pain Paillasse
CFE: 08.01.01, 26.02.09, 27.05.24
PAILLASSE INTERNATIONAL SA,
Faubourg de l’Hôpital 1CH-2000 Neuchâtel (CH)
2018 05 09
2018 09 17

9

30
2018 08 30

1420345
DISAIYIGONG
CFE: 28.03.00
35
SHANDONG YIGONG CHEMICAL CO., LTD., NORTH OF WEIQI
ROAD, EAST OF JINGYI ROAD,SOUTH OF MINGYUAN ROAD,BLUE
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,HEKOU DISTRICT, DONGYING
CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 05 28
2018 09 17
2018 08 30
1420364
Sustaguard Artro
5
”AnviLab” Company Limited,
Festivalnaya str. 10,Sergiev Posad,Urban settlement Sergiev
Posad,Sergiev-Posad municipal districtRU-141302 Moscow (RU)
2018 04 18
2018 09 17
2018 08 30
1420391
CFE: 28.03.00
11
JIANG SU SHUANG ZHI XIN NENG YUAN YOU XIAN GONG SI,
Zhangnian Village,Huangtang Town,Danyang,
ZhenjiangJiangsu (CN)
2017 12 27
2018 09 17
2018 08 30
1420408
CFE: 28.03.00
40
SHANDONG HANXIANG TONGDA IMPORT AND EXPORT CO., LTD.,
ROOM 301, BLDG 3, DESHUN ROAD, DONGYING
COMPREHENSIVE BONDED ZONE,DONGYING CITY257000
SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 05 28
2018 09 17
2018 08 30
1420418
CFE: 28.03.00
39

1420759
AvioniQ GmbH
CFE: 27.05.10, 29.01.12
12, 35, 42
AvioniQ Engineering GmbH, Regattastr. 18512527 Berlin (DE)
2018 05 29
2018 09 24
2018 09 06
1420765
SYOSS COLOR TONER
CFE: 27.05.09
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
2018 05 16
2018 09 24
2018 09 06
1420781
TORUN
CFE: 01.07.06, 26.02.01, 27.05.17, 29.01.01
40
TORUN BAKIR ALAŞIMLARI METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ, Gebze Organize Sanayi Bölgesi,İhsan Dede Caddesi,
No:116TR-41480 Gebze-Kocaeli (TR)
2018 01 24
2018 09 24
2018 09 06
1420787
ZOV
CFE: 26.03.01, 28.05.00, 29.01.12
20, 35
Sovmestnoe obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennost’yu
«ZOV-LenEVROMEBEL», d.12, ul.Myasnitskaya230005 Grodno (BY)
2018 02 19
2018 09 24
2018 09 06
1420805
LNSON
25
Jinjiang Lingshang Shoes Co., Ltd., No. 13, Junlong Road,Yangdai
Village,Chendai Town, Jinjiang City,Quanzhou City362200 Fujian
Province (CN)
2018 05 14
2018 09 24
2018 09 06
1420926
KOKU
32
S.C. LOOP PRODUCTIONS S.R.L.,
Str. Ion Tuculescu nr. 19, Sector 3031611 Bucuresti (RO)
2018 05 15
2018 09 24
2018 09 06
1420947
KYBUTEX
20, 21, 22, 24, 25
Kyburz Bettwarenfabrik AG, Bernstrasse 19CH-3122 Kehrsatz (CH)
2018 06 22
2018 09 24
2018 09 06

Nr 5/2019
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1420986
PILGRIM Natural Mineral Water From the North
Caucasus Mountains Non-Carbonated Melwater
CFE: 01.03.01, 06.01.02, 27.05.10, 29.01.13
32
Société à responsabilité limitée firme „MERKOURY”,
1-ya Podgornaya, 41, TCHERKESSK,RU-369000 KaratchaevoTcherkesskaya Respoublika (RU)
2018 06 19
2018 09 24
2018 09 06
1421019
UIC
1
Georg Utz Holding AG, Augraben 2-4CH-5620 Bremgarten (CH)
2018 06 22
2018 09 24
2018 09 06
1421053
eker
CFE: 24.17.04, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.12
12
BÜYÜK EKER BİJON SANAYİ VE TİCARET A. Ş.,
Konya O.S.B. Büyük Kayacık Mh. 9Nolu Sk. No:29Konya (TR)
2018 03 23
2018 09 24
2018 09 06
1421065
GREAT 27
CFE: 21.03.21, 24.15.01, 26.01.16, 27.05.03, 29.01.15
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 01 25
2018 09 24
2018 09 06
1421082
CFE: 02.09.21, 24.15.02, 26.04.04
9
Simple Design Ltd., Vistra Corporate Services CentreWickhams
Cay II, Road TownTortola VG1110 (VG)
2018 06 25
2018 09 24
2018 09 06
1421116
CFE: 26.13.25
28
RASTAR GROUP, Xinghui Industrial Park,Xiadao Road,
Shanghua,Chenghai, ShantouGuangdong (CN)
2018 01 04
2018 09 24
2018 09 06
1421131
DYNAMIC Color Co.
CFE: 27.01.01
2
DYNAMIC COLOR INC., PO Box 21083, FT. Lauderdale FL 33335 (US)
2018 06 20
2018 09 24
2018 09 06
1421132
DD DOKTOR DENFIR
CFE: 24.17.02, 27.05.10
7, 9, 11, 12, 17, 35
Aloshyn Valerii Henadiiovych,
prosp. Vatutina, 6, kv. 16m. Kyiv 02218 (UA)
2018 05 15
2018 09 24
2018 09 06
1421149
IniGo
9
OPENDOORS, 50 avenue du Nouveau MondeF-74300 CLUSES (FR)
2018 06 19
2018 09 24
2018 09 06
1421177
LK
CFE: 01.01.01, 27.05.09
11
Henan Kelong Group Co., LTD.,
No.18 Street, Development Zone,Xinxiang CityHenan (CN)
2018 01 03
2018 09 24
2018 09 06
1421209
Dorothy’s FairylanD
CFE: 05.03.13, 27.05.02, 29.01.15
9, 28, 41
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 01 31
2018 09 24
2018 09 06
1421217
CORD
9, 16, 35, 38, 41, 42
G+J Food & Llving GmbH & Co. KG,
Am Baumwall 1120459 Hamburg (DE)
2018 04 06
2018 09 24
2018 09 06
1421218
TAYO
CFE: 26.04.02, 27.05.24
8, 44
Gordeev Yuri Valeriyevich,
Rublevskoe roadway 20, bld. 3, apt. 336RU-121609 Moscow (RU)
2018 06 04
2018 09 24
2018 09 06
1421229
meopta
CFE: 25.03.01, 27.05.24
9
Meopta-optika, s.r.o., Kabelíkova 1CZ-750 02 Přerov (CZ)
2018 01 08
2018 09 24
2018 09 06

1633

1421253
ANCIENT DYNASTY
CFE: 07.05.06, 26.01.16, 27.05.03, 29.01.15
9, 28, 41
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 01 31
2018 09 24
2018 09 06
1421260
M
CFE: 27.03.12
1, 4, 31, 39
Marquis, Inc., 11953 Prairie Industrial ParkwayHennepin IL 61327 (US)
2018 07 06
2018 09 24
2018 09 06
1421301
CFE: 26.07.18, 29.01.12
9, 35, 36, 38, 42
«Verifier» LLC, 1-y Paveletsky proezd, 1/42, korp. 2,pomeshcheniye
1a, of. 7RU-115114 Moscow (RU)
2018 04 05
2018 09 24
2018 09 06
1421332
LA MAR
33
BODEGAS TERRAS GAUDA, S.A., Ctra. Tui-A Guarda, Km. 55E-36778
O Rosal (Resto Parroquia)-PONTEVEDRA (ES)
2018 05 10
2018 09 24
2018 09 06
1421340
ELCON
TE CONNECTIVITY CORPORATION,
1050 Westlakes DriveBerwyn PA 19312 (US)
2018 06 26
2018 09 24
1421349
GAIAREPLY
CFE: 02.01.08, 29.01.12
REPLY S.P.A., Corso Francia, 110TORINO (IT)
2018 01 05
2018 09 24

9

2018 09 06
9, 35, 38, 42
2018 09 06

1421419
LUMERA
9
Carl Zeiss Meditec AG, Göschwitzer Straße 51-5207745 Jena (DE)
2018 06 01
2018 09 24
2018 09 06
1421435
NOICO solutions
CFE: 26.04.03, 27.05.10, 29.01.12
17
STP ATLANTIC LLC, 579B RARITAN ROAD #150ROSELLE NJ 07203 (US)
2018 06 05
2018 09 24
2018 09 06
1421504
Charisma
25, 35
Zdesenko Andrii, vul. Novokrims’ka, 1/23Dnipro 49054 (UA)
2018 05 11
2018 09 24
2018 09 06
1421539
THE HEAT COMPANY
CFE: 01.15.05, 26.01.13, 29.01.13
10, 11, 25
The Heat Company Aktivwärme-und Aktivkühlprodukte GmbH,
Ennspark 20A-5541 Altenmarkt im Pongau (AT)
2018 04 13
2018 09 24
2018 09 06
1421549
CFE: 28.03.00
36, 37
CHINA VANKE CO., LTD., Vanke Center, No. 33 Huanmei
Road,Dameisha, Yantian District,ShenzhenGuangdong Province (CN)
2018 06 07
2018 09 24
2018 09 06
1421565
Dong Cheng
JIANGSU DONGCHENG POWER TOOLS CO., LTD.,
Tianfen Town,Qidong City226244 Jiangsu (CN)
2018 06 06
2018 09 24

9

2018 09 06

1421765
VisionBlue
9, 35, 38
Endress+Hauser SE+Co. KG, Hauptstrasse 179689 Maulburg (DE)
2018 07 02
2018 09 24
2018 09 06
1421787
Metagentin
5
Dermapharm AG, Lil-Dagover-Ring 782031 Grünwald (DE)
2018 08 09
2018 09 24
2018 09 06
1421797
URUSSA
CFE: 27.05.17, 29.01.01
29
Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo «Stavropolsky brlr»,
Broylernaya zona N1, Broylernayapromyshlennaya zona,
Shpakovsky r-nRU-355026 Stavropolsky krai (RU)
2018 05 24
2018 09 24
2018 09 06

1634
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1421873
Z Zenith WATER HEATER
CFE: 26.01.18, 26.07.04, 27.05.01, 29.01.13
11, 37
Drustvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi ZENITH INTERNATIONAL
DOOEL Skopje, ul. „Orce Nikolov” br. 751000 Skopje (MK)
2018 03 21
2018 09 24
2018 09 06
1421881
100 SUPER HOT
CFE: 27.05.02, 27.07.11, 29.01.12
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 01 23
2018 09 24
2018 09 06
1421901
NÉONOÉ
18
LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-NeufF-75001 Paris (FR)
2018 07 09
2018 09 24
2018 09 06
1421959
777 SCORE
CFE: 25.05.01, 26.04.17, 29.01.13
35, 41
ILICHEV ROMAN, prospekt Nauky, 17/15, kv. 13Kyiv 03028 (UA)
2018 03 23
2018 09 24
2018 09 06
1421974
VVEELANE
CFE: 05.05.19, 26.01.03, 27.05.01, 28.03.00
24, 25
ROYALCOVER HOMETEX CO., LTD.,
No. 159 Yatai Rd.,Jiaxing Industrial park,Jiaxing CityZhejiang
Province (CN)
2018 01 18
2018 09 24
2018 09 06
1421992
VVEELANE
CFE: 27.05.01
24, 25
ROYALCOVER HOMETEX CO., LTD., No. 159 Yatai Rd.,Jiaxing
Industrial park,Jiaxing CityZhejiang Province (CN)
2018 01 18
2018 09 24
2018 09 06
1421995
ALPHA GROUP
CFE: 03.07.17, 26.03.01, 27.05.08
9, 16, 28, 35, 41
ALPHA GROUP CO., LTD., Auldey Industrial Area,Wenguan
Rd.,Chenghai District,Shantou City515800 Guangdong Province (CN)
2018 02 13
2018 09 24
2018 09 06
1422002
yitong
CFE: 27.05.22, 28.03.00
9
Jiangsu Yitong Control System Co., Ltd., Weiqi Road,Yandu West
District,Yancheng CityJiangsu Province (CN)
2018 01 26
2018 09 24
2018 09 06
1422015
AC aurea cosmetics
CFE: 27.05.19, 29.01.12
Aurea Cosmetics GmbH, Gailerweg 895119 Naila (DE)
2018 02 17
2018 10 01

3
2018 09 13

1422223
LEXY
CFE: 27.05.17
7, 10, 11
KINGCLEAN ELECTRIC CO., LTD,
No.1 Xiangyang Road,New District,Suzhou215009 Jiangsu (CN)
2018 06 06
2018 10 01
2018 09 13
1422225
MONSIEUR PRIVE
3
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2018 07 13
2018 10 01
2018 09 13
1422323
FLYING CLOUD
3
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2018 07 10
2018 10 01
2018 09 13
1422337
DETRO
5, 9, 10
DETRO HEALTHCARE KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ,
Atatürk Mah. Adnan MenderesCad. No: 7Esenyurt İstnabul (TR)
2018 01 30
2018 10 01
2018 09 13
1422350
DIAPASON
32, 33
CASTEL FRERES, 24, rue G. GuynemerF-33290 Blanquefort (FR)
2018 07 13
2018 10 01
2018 09 13
1422376
MILURISTAT
5
Egis Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38.H-1106 Budapest (HU)
2018 03 13
2018 10 01
2018 09 13

Nr 5/2019

1422457
CAVIARON
3
”RIVIERA” Erzeugung chemischer und kosmetischer Produkte
Robert Schrenk e.U., Holzhackerstraße 1A-3430 Tulln (AT)
2018 05 28
2018 10 01
2018 09 13
1422463
Fixplus
CFE: 27.05.17, 29.01.12
7, 8, 19, 20, 37
ÖZTÜRK PLASTİK KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, İOSB
Mahallesi, Enkoop Caddesi,No: 4, C Blok, Başakşehirİstanbul (TR)
2017 11 23
2018 10 01
2018 09 13
1422464
Palmjoy
CFE: 26.11.01, 27.05.01
5, 16
FUJIAN NEW YIFA GROUP CO., Ltd, Xinhan Industrial Area,
Hanjiang District,Putian CityFujian Province (CN)
2018 04 09
2018 10 01
2018 09 13
1422475
CABAVERTIGE
HERMES INTERNATIONAL, 24 rue du Faubourg SaintHonoréF-75008 PARIS (FR)
2018 07 30
2018 10 01
1422497
A12 Automarket
Safico Holding Sallaum Finance Company SA,
Buchenhagstrasse 4CH-8156 Oberhasli (CH)
2018 06 06
2018 10 01

18
2018 09 13
12, 35
2018 09 13

1422543
LE VOLUME REVOLUTION
3
Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24CH-1204 Genève (CH)
2018 04 26
2018 10 01
2018 09 13
1422560
MISSHA
CFE: 26.01.03, 27.05.01
ABLE C & C CO., LTD., 13F,12, Seocho-daero 38-gil,
Seocho-guSeoul 06655 (KR)
2018 05 24
2018 10 01

3, 21
2018 09 13

1422566
PLANTEUR DES TROPIQUES
CFE: 01.15.05, 05.07.27, 26.04.16, 26.11.08, 29.01.13 5, 11, 16, 21, 30
ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste ChabrièresF-75015 PARIS (FR)
2018 06 18
2018 10 01
2018 09 13
1422579
PARIS Office du Tourisme et des Congrès
CFE: 07.05.02, 27.03.15, 27.05.10, 29.01.01
39, 41
OFFICE DU TOURISME ET DES CONGRES DE PARIS,
144 Boulevard MacdonaldF-75019 Paris (FR)
2018 06 22
2018 10 01
2018 09 13
1422610
DIGITAL ABOD
9, 42
R3PInnovation (Schweiz) GmbH, Färberstrasse 3CH-8008 Zürich (CH)
2018 04 13
2018 10 01
2018 09 13
1422680
BELAFRUTA
1, 5
Société Financière de Pontarlier, 11 Bd de la Grande ThumineParc
d’Ariane Bât B,F-13090 AIX-EN-PROVENCE (FR)
2018 07 18
2018 10 01
2018 09 13
1422699
strida sport
CFE: 26.02.08, 26.13.25, 27.05.10
9, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 35
STŘÍDA SPORT s.r.o.,
Čacké 1120,CZ-530 02 Pardubice, Zelené Předměstí (CZ)
2017 12 05
2018 10 01
2018 09 13
1422702
ARGOS WITYU
ARGOS WITYU PARTNERS S.A.,
1B, rue Jean PiretL-2350 Luxembourg (LU)
2018 05 04
2018 10 01

35, 36
2018 09 13

1422735
SLURP JUICE
41
Epic Games, Inc., 620 Crossroads BoulevardCary NC 27518 (US)
2018 07 26
2018 10 01
2018 09 13
1422758
YLPIO
5
PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1CZ-140 00 Praha 4, Michle (CZ)
2018 04 19
2018 10 01
2018 09 13
1422771
CFE: 27.05.01

BOLOMI
9
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Boluomi Electronic Technology (Shenzhen) Co., Ltd, C Zone, 6
Floor,No. 10-6 Liaokengminsheng 1 Road,Baoyuan Community,
Shiyan Street,Baoan District,Shenzhen City518100 Guangdong
Province (CN)
2018 04 09
2018 10 01
2018 09 13
1422803
GLISS KUR PURIFY & PROTECT
CFE: 24.17.25, 27.05.01
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
2018 07 09
2018 10 01
2018 09 13
1422815
SCHWEIZER KAPITAL
CFE: 26.05.01, 29.01.01
35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45
RCM Holding & Management AG, Bahnhofstrasse 54CH-8001
Zürich (CH)
2018 02 21
2018 10 01
2018 09 13
1422903
AMAZONIA SPIRIT
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
2018 08 01
2018 10 01
2018 09 13
1423292
Ampz
9
Rachelle Lia Parsons as trustee for THE PARSONS FAMILY TRUST,
56 Paraweena DriveTruganina VIC 3029 (AU)
2018 07 11
2018 10 01
2018 09 13
1423305
makro WATER INITIATIVE
CFE: 01.15.15, 26.04.05, 27.05.09, 29.01.12
9, 16, 35, 36, 41, 42, 44
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,
Metro-Strasse 140235 Düsseldorf (DE)
2018 05 11
2018 10 01
2018 09 13
1423383
ofeedo
CFE: 05.03.13, 27.05.08, 29.01.03
31
UAB „NAUJASIS NEVĖŽIS”,
Jiesios g. 2, IlgakiemisLT-53288 Kauno rajonas (LT)
2018 08 28
2018 10 08
2018 09 20
1423445
TAO MOTOR
CFE: 26.13.25, 27.05.24
12
Zhejiang TaoTao Vehicle Industry Co.,Ltd.,
No.6 Xinmin Road,Xinbi Street,Jinyun County,Lishui CityZhejiang (CN)
2018 07 02
2018 10 08
2018 09 20
1423452
Agrotronic
9, 38, 42
Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Kombainovy
zavod „Rostselmash”, RU-344029 ulitsa Menzhinskogo, 2, Rostovon-Don, (RU)
2018 01 26
2018 10 08
2018 09 20
1423465
Helikson
CFE: 28.05.00
10
Obschestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou «Aurica»,
ul. Razanskaya, d. 4RU-300026 g. Tula (RU)
2018 08 03
2018 10 08
2018 09 20
1423523
JAFUN
32
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES
LECLERC, 26 Quai Marcel Boyer F-94200 IVRY SUR SEINE (FR)
2018 07 26
2018 10 08
2018 09 20
1423527
CONQUER THE STEEP
25, 28, 41
SALOMON SAS,
14 chemin des Croiselets F-74370 EPAGNY METZ-TESSY (FR)
2018 08 09
2018 10 08
2018 09 20
1423801
more Lucky & Wild
CFE: 24.17.25, 27.05.02, 29.01.15
9, 28
Euro Games Technology Ltd.,
„Maritsa” Str. 4,”Vranya-Lozen-Triugulnika”BG-1151 Sofia (BG)
2018 01 23
2018 10 08
2018 09 20
1423867
PHIBROWS
CFE: 02.09.04, 24.17.25, 27.03.02,
27.05.09, 28.07.00
3, 8, 10, 35, 41, 44
PHIACADEMY DOO BEOGRAD,
Bulevar Oslobođenja 13711000 Beograd (RS)
2018 03 20
2018 10 08
2018 09 20

1635

1423887
ISATIS
10
CUTTING EDGE,
770 rue Alfred Nobel,Immeuble le NobelF-34000 Montpellier (FR)
2018 08 09
2018 10 08
2018 09 20
1423888
PHICONTOUR
CFE: 02.09.04, 24.17.25,
27.03.02, 27.05.01, 28.07.00
PHIACADEMY DOO BEOGRAD,
Bulevar Oslobođenja 13711000 Beograd (RS)
2018 03 20
2018 10 08
1423934
BIELLA
Biella-Neher Holding AG,
Erlenstrasse 44CH-2555 Brügg b. Biel (CH)
2018 08 03
2018 10 08

3, 8, 10, 35, 41, 44
2018 09 20
9, 16, 35, 38, 39, 42
2018 09 20

1423960
BOSTIK FIX & FLASH
1, 8, 11, 16
BOSTIK SA,
253 avenue du Président WilsonF-93210 La Plaine Saint Denis (FR)
2018 08 02
2018 10 08
2018 09 20
1424098
saola
Guillaume Linossier,
49 impasse de la Moraine F-73440 EPAGNY (FR)
2018 07 31
2018 10 08
1424120
WAKEMAKE
CFE: 27.05.01
CJ OliveNetworks Co., Ltd.,
366, Hangang-daero,Yongsan-guSeoul (KR)
2018 06 08
2018 10 08

25
2018 09 20
3, 21
2018 09 20

1424121
Olam AtSource
9, 29, 30, 35
OLAM INTERNATIONAL LIMITED,
7 Straits View,#20-01 Marina One East TowerSingapore 018936 (SG)
2018 07 16
2018 10 08
2018 09 20
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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.
1020177
INOA
L’OREAL, 14 RUE ROYALE F-75008 PARIS (FR)
2010 08 27
2010 12 20

3
2010 10 28

1064741
Kinder Toni
CFE: 27.05.02, 29.01.14
29, 30
SOREMARTEC S.A., FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE B,
RUE DE TRÈVES L-2632 FINDEL (LU)
2010 09 17
2011 03 28
2011 02 10
1144675
VIVA
CFE: 01.15.15, 27.05.02, 27.05.07, 29.01.14
29, 30, 32
Drustvo za proizvodstvo, promet i uslugi VIVAKS Risto i drugi DOO
uvoz-izvoz Skopje, UL TRETA MAKEDONSKA BRIGADA BB 1000
SKOPJE (MK)
2014 07 25
2015 02 02
2014 12 18

1636
1150419
BEATBOX
BEATS ELECTRONICS, LLC,
8600 Hayden Place CA 90232 Culver City (US)
2013 01 02
2013 04 15

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
9
2013 03 07

1209757
KINDER MINI MINI
30
SOREMARTEC SA, FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE B,
RUE DE TRÈVES L-2632 FINDEL (LU)
2014 05 28
2014 09 01
2014 07 17
1209860
pelltech BURNERS
CFE: 25.07.06, 27.05.09, 27.05.10, 29.01.13
PELLTECH OÜ, SÄRA TEE 3, PEETRI ALEVIK,
RAE VALD EE-75312 HARJU MAAKOND (EE)
2014 02 21
2014 09 01
1218734
MARCOPOLO GMD
CFE: 01.17.01, 27.05.10
GLOBAL MARKETING AND DISTRIBUTION AG,
DAMMSTRASSE 19 CH-6301 ZUG (CH)
2014 08 11
2014 11 24

11, 35, 37
2014 07 24
34
2014 10 09

Nr 5/2019

1218885
EVAS
CFE: 27.05.11, 27.05.19, 29.01.12
6
EVAS EV ALETLERİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, ŞEHIT CEVDET ÇELENK
CADDESI, FILIZ SOKAK, KURTKÖY PENDIK İSTANBUL (TR)
2014 03 21
2014 11 24
2014 10 16
1259635
J juno PHARMACEUTICALS
CFE: 26.01.19, 27.05.10, 29.01.13
Juno Pharmaceuticals Inc.,
Level 2, 6 Bond StreetSouth Yarra VIC 3141 (AU)
2015 06 09
2015 09 14

5, 35, 42, 44
2015 08 06

1331573
GB FOODS
CFE: 27.05.10, 29.01.12
29, 30
THE GB FOODS, S.A.,
Plaza Europa, 42E-08902 L’Hospitalet de Llobregat (ES)
2016 04 22
2017 03 06
2017 02 16

Nr 5/2019
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH
172
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lub prawa ochronnego, numer patentu lub prawa ochronnego oraz
przyczynę i treść sprostowania.
OPISY PATENTOWE
(B1) 220775 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 229443 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na błąd w imieniu pierwszego współtwórcy: jest “Ewa Wiśniewska-Kadżajan” powinno być “Beata Wiśniewska-Kadżajan”
(B1) 229716 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 229854 Postanowiono sprostować błędy w treści opisu: - na str. 3 w. 26 od góry jest “elementy promieni ochronne” powinno być “elementy promieniochronne”; - na str. 2 w. 19 od dołu jest “przez promieniowaniem” powinno być “przed promieniowaniem”; - na str. 3 w. 7
od góry jest “Z względu na fakt” powinno być “Ze względu na fakt”; - na str. 4 w. 7 od dołu jest “przez promieniowaniem” powinno być “przed
promieniowaniem”.
(B1) 230036 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 230410 Postanowiono sprostować błędy w treści opisu: na str. 4 w. 15 od góry jest “pozycjonowanie pierścienia natryskowego sąsiadujące do płyty montażowej” powinno być “pozycjonowanie pierścienia natryskowego sąsiadująco do płyty montażowej”; na str. 6 w. 4 od dołu
jest “w kierunku komory 10 schładzającej 14” powinno być “w kierunku komory schładzającej 14”; na str. 7 w. 7 od góry jest “oraz zespołu 25
nośnego 98” powinno być “oraz zespołu nośnego 98”.
(B1) 230411 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(B1) 230628 Postanowiono sprostować błąd w treści opisu: na str. 12 w zastrzeżeniu 6. wiersz 3 od dołu jest “element zaciskowy (12)” powinno
być “element zaciskowy (72)”.
(B1) 230869 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
OPISY OCHRONNE WZORÓW UŻYTKOWYCH
(Y1) 70586

Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

H. OGŁOSZENIA
173
OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Patenty, prawa ochronne
Poniższe zestawienia zawierają kolejno: kod rodzaju patentu (prawa ochronnego), numer patentu (prawa ochronnego), datę zgłoszenia,
numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym
ogłoszono o udzieleniu patentu (prawa ochronnego), wysokość opłaty
licencyjnej (jeżeli uprawniony ją podał) i datę złożenia oświadczenia
oraz tytuł wynalazku (wzoru użytkowego) oraz nazwisko i imię (nazwę) uprawnionego z adresem.
PATENTY
(B1) 232136
2013 04 02
05/2019
(10%) 2019 02 25
Sposób otrzymywania modyfikowanego rutylu
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) 232137
2013 04 02
05/2019
(10%) 2019 02 25
Sposób otrzymywania modyfikowanego rutylu
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232138
2013 04 02
05/2019
(10%) 2019 02 25
Sposób otrzymywania modyfikowanego anatazu
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232139
2013 10 18
05/2019
(10%) 2019 02 25
Mieszadło, zwłaszcza do mieszania mediów o różnej gęstości i lepkości
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232141
2014 01 27
05/2019
(10%) 2019 02 25
Sposób modyfikacji czasu wiązania zapraw cementowych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE

1638
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Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232142
2014 07 11
05/2019
(10%) 2019 02 12
Sposób połączenia pionowej krawędzi murowanej ściany wypełniającej z nośną ścianą konstrukcyjną budynku
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232143
2015 03 06
05/2019
(10%)
2019 02 11
Sposób modyfikacji ditlenku tytanu wykorzystywanego do sorpcji
CO2
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232144
2015 07 02
05/2019
(10%) 2019 02 19
Mieszalnik statyczny
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232145
2015 07 02
05/2019
(10%) 2019 02 19
Element mieszający
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232146
2015 07 10
05/2019
(10%) 2019 02 12
Sposób modyfikacji ditlenku tytanu wykorzystywanego do sorpcji
CO2 z fazy gazowej
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232147
2015 08 11
05/2019
(10%) 2019 02 12
Sposób utleniania limonenu
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232148
2015 11 02
05/2019
(10%)
2019 02 11
Fotoinicjator kationowy dwucentrowy, sposób otrzymywania fotoinicjatora kationowego dwucentrowego oraz kompozycja powłokowa
fotoutwardzalna zawierająca fotoinicjator kationowy dwucentrowy
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232149
2015 11 04
05/2019
(10%) 2019 02 13
Sposób ocieplania ścian budynków
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232150
2016 08 03
05/2019
(10%) 2019 02 19
Sposób ograniczania żywotności bakterii Oenococcus oeni
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232151
2016 10 17
05/2019
(10%) 2019 02 12
Chiralne sole pirolidyniowe z fragmentem naturalnego terpenu
i sposób otrzymywania chiralnych soli pirolidyniowych z fragmentem naturalnego terpenu

Nr 5/2019

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232152
2016 10 17
05/2019
(10%) 2019 02 12
Chiralna sól pirolidyniowa z fragmentem naturalnego terpenu
i sposób jej otrzymywania
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232153
2016 12 16
05/2019
(10%) 2019 02 13
Sposób otrzymywania membran polimerowych modyfikowanych
nanorurkami tytanianowymi
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232154
2016 12 16
05/2019
(10%) 2019 02 13
Sposób otrzymywania membran polimerowych modyfikowanych
nanorurkami tytanianowymi
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232155
2016 12 20
05/2019
(10%) 2019 02 13
Sposób zmniejszenia strat lub zysków ciepła sąsiadujących chłodniczych kontenerów z ładunkiem umieszczonych na placu składowym lub na statku i chłodniczy kontener
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232156
2017 05 18
05/2019
(10%) 2019 02 12
Sposób rozpraszania energii strumienia wody poniżej budowli piętrzących
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232157
2017 05 29
05/2019
(10%) 2019 02 12
Sposób badania in situ wytrzymałości na ścinanie muru wzdłuż
spoin wspornych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232158
2014 05 12
05/2019
(10%) 2019 02 13
Kompozycja polimerowa do podłoży metalowych, drewnianych
i z tworzyw sztucznych
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232159
2016 08 10
05/2019
(10%) 2019 03 11
Sposób otrzymywania elektrody pracującej do biosensora do detekcji bakterii Streptococcus agalactiae
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin;
PODOLSKI JACEK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MEDITEST DIAGNOSTYKA MEDYCZNA
ul. Kormoranów 42
71-533 Szczecin

Nr 5/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(B1) 232160
2014 08 11
05/2019
(-)
2018 12 14
Rozrząd silników spalinowych z doładowaniem
SKOCZEK JANUSZ
ul. Magnuszewska 5/34
85-861 Bydgoszcz
(B1) 232161
2015 04 07
05/2019
(-)
2019 02 11
Urządzenie do oczyszczania biogazu rolniczego
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Al. Hrabska 3
Falenty
05-090 Raszyn
(B1) 232162
2016 04 25
05/2019
(-)
2019 02 11
Pompa do podnoszenia cieczy, korzystnie z dodatkiem cząstek stałych, za pomocą czynnika roboczego w postaci gazu lub powietrza
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Al. Hrabska 3
Falenty
05-090 Raszyn
(B1) 232163
2016 03 21
05/2019
(-)
2019 02 06
Magnetron do osadzania cienkich warstw stopów metali z galem
INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
(B1) 232200
2013 12 11
05/2019
(-)
2019 02 11
Stanowisko badawcze do produkcji biogazu
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Al. Hrabska 3
Falenty
05-090 Raszyn
(B1) 232201
2017 06 13
05/2019
(-)
2019 02 11
Układ do transportu i dystrybucji niewielkich ilości biogazu
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Al. Hrabska 3
Falenty
05-090 Raszyn
(B1) 232202
2016 09 08
05/2019
(-)
2019 02 25
Maszyna wyporowa obiegowo-krzywkowa, zwłaszcza silnik hydrauliczny
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
PATENTY EUROPEJSKIE
(T3) 1860382 2007 05 18
01/2019
(-)
2018 10 09
Urządzenie gospodarstwa domowego z blokadą drzwi
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
DE-3332 Gütersloh
DE
(T3) 2891738 2014 11 25
11/2018
(-)
2018 09 20
Sposób obsługi urządzenia gospodarstwa domowego i urządzenie gospodarstwa domowego
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
DE-3332 Gütersloh
DE
PRAWA OCHRONNE
(Y1) 70794
2017 01 18
05/2019		
2019 03 11
Urządzenie do oczyszczania powietrza w grzejnikach, klimatyzatorach iklimakonwektorach kanałowych
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

1639

(Y1) 70795
2017 01 18
05/2019		
2019 03 11
Urządzenie do oczyszczania powietrza w klimatyzatorach i klimakonwektorach
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
174
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) 2603514
Cykliczne pochodne estrowe kwasu boronowego oraz ich zastosowania terapeutyczne
DPO.0564 2019 03 28
Rempex Pharmaceuticals, Inc, ILLINOIS, Stany Zjednoczone
Ameryki
EU/1/18/1334 2018 11 20 VABOMERE - MEROPENEM / WABORBAKTAM
(T3) 2603514
Cykliczne pochodne estrowe kwasu boronowego oraz ich zastosowania terapeutyczne
DPO.0565 2019 03 28
Rempex Pharmaceuticals, Inc, ILLINOIS, Stany Zjednoczone
Ameryki
EU/1/18/1334 2018 11 20 VABOMERE - MEROPENEM / WABORBAKTAM
(T3) 2579894
Przeciwciała CGRP
DPO.0566 2019 04 03
Eli Lilly and Company, INDIANAPOLIS, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/18/1330 2018 11 14 EMGALITY - GALKANEZUMAB
(T3) 2365972
Modulatory transporterów posiadających kasetę wiążącą ATP
DPO.0567 2019 04 04
Vertex Pharmaceuticals Incorporated, BOSTON, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/18/1306 2018 10 31 SYMKEVI - TEZAKAFTOR / IWAKAFTOR
175
SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
ZNAKI TOWAROWE
457872 w WUP nr 01/2018 r. na str. 377 w łamie prawym, wiersz 57
błędnie zamieszczono informację o decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.
Ta informacja nie powinna być opublikowna.
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