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KOMUNIKATY URZĘDOWE
176
LISTA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
(wpisy i zmiany)
Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2019 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1
w związku z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2106),
skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

1763

Skoczek Jerzy Antoni

Zamość

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2019 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1
w związku z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2106),
skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

2199

Giertler-Kuminek Krystyna Renata

Bielsko-Biała

Decyzją Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2019 r. wydaną na podstawie art. 25 ust. 1
w związku z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2106
i 2193), skreślono z listy rzeczników patentowych w poz. nr:

2530

Krawczyk Andrzej Stanisław

Zawiercie
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C Z Ę Ś Ć II

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

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

–
–
–
–

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

–
–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

–
–
–
–
–
–

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

– (T6)

Nr 6/2019
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A. WYNALAZKI
177
UDZIELONE PATENTY
(od nr 232 291 do nr 232 600)
B1 (11) 232456
(41) 2018 09 24
(51) A01B 49/02 (2006.01)
A01B 49/06 (2006.01)
A01C 7/06 (2006.01)
(21) 420862
(22) 2017 03 15
(72) SZEWERA TOMASZ, Lipsko (PL)
(73) SZEWERA TOMASZ, Lipsko (PL)
(54) Agregat uprawowo nawozowo siewny
B1 (11) 232596
(41) 2018 08 13
(51) A01G 7/04 (2006.01)
A01C 1/02 (2006.01)
A01G 7/00 (2006.01)
(21) 424789
(22) 2018 03 07
(72) MAJCHER JACEK, Palikije Drugie (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i urządzenie do zwiększenia zdolności kiełkowania
nasion
B1 (11) 232478
(41) 2015 09 28
(51) A01G 9/14 (2006.01)
A01G 9/16 (2006.01)
(21) 407581
(22) 2014 03 19
(72) MAJEWSKI KAMIL, Jabłonna (PL); WOŹNIAK PIOTR,
Ludwinów (PL)
(73) MAJEWSKI KAMIL, Jabłonna (PL); WOŹNIAK PIOTR,
Ludwinów (PL)
(54) Pałąk tunelu foliowego
B1 (11) 232447
(41) 2017 03 27
(51) A01N 59/00 (2006.01)
C02F 1/72 (2006.01)
(21) 414134
(22) 2015 09 24
(72) CHRÓST RYSZARD J., Legionowo (PL); SIUDA WALDEMAR,
Legionowo (PL)
(73) UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa (PL); CHRÓST
RYSZARD BIOREM EKOSERWIS BIOREMEDIACJA I MONITORING
ZBIORNIKÓW WODNYCH PROF. DR HAB. RYSZARD CHRÓST,
Legionowo (PL)
(54) Preparat, sposób oraz zastosowanie preparatu do usuwania
sinic i toksyn sinicowych ze zbiorników wodnych
B1 (11) 232345
(41) 2017 04 10
(51) A21C 9/06 (2006.01)
(21) 414309
(22) 2015 10 07
(72) WIŚNIEWSKI DOMINIK, Nysa (PL); WIŚNIEWSKI ŁUKASZ, Nysa (PL)
(73) WIŚNIEWSKI DOMINIK, Nysa (PL); WIŚNIEWSKI ŁUKASZ, Nysa (PL)
(54) Ślimakowy dozownik farszu spożywczego oraz sposób dozo‑
wania farszu spożywczego
B1 (11) 232528
(51) A21D 2/36 (2006.01)
A21D 8/04 (2006.01)

(41) 2017 01 02

A21D 13/80 (2017.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A61K 36/605 (2006.01)
(21) 412850
(22) 2015 06 24
(72) GRAMZA‑MICHAŁOWSKA ANNA, Poznań (PL); KORCZAK
JÓZEF, Poznań (PL); KOBUS‑CISOWSKA JOANNA, Baranowo (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Paluchy zbożowe typu grissini i sposób wytwarzania paluchów
zbożowych typu grissini
B1 (11) 232591
(41) 2017 02 13
(51) A21D 13/80 (2017.01)
A21D 8/04 (2006.01)
(21) 413433
(22) 2015 08 05
(72) GĄSIOROWSKA JOANNA, Dargobądź (PL); GĄSIOROWSKI
KRZYSZTOF, Rosiny (PL)
(73) RARYTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Stargard Szczeciński (PL)
(54) Produkt spożywczy
B1 (11) 232487
(41) 2017 06 05
(51) A23B 4/03 (2006.01)
A23L 13/00 (2016.01)
A23L 13/70 (2016.01)
A23L 27/14 (2016.01)
(21) 414939
(22) 2015 11 24
(72) WIERZBICKA AGNIESZKA, Warszawa (PL); PÓŁTORAK
ANDRZEJ, Warszawa (PL); POGORZELSKA EWELINA,
Warszawa (PL); POGORZELSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL);
WYRWISZ JAROSŁAW, Antoniówka (PL); WIERZBICKI JERZY,
Warszawa (PL); WIERZBICKA ALICJA, Warszawa (PL); LIPIŃSKA
ALEKSANDRA, Grodzisk Mazowiecki (PL); STELMASIAK ADRIAN,
Zalesie Górne (PL); SZPICER ARKADIUSZ, Warszawa (PL); ONOPIUK
ANNA, Bielsk Podlaski (PL); WOJTASIK‑KALINOWSKA IWONA,
Warszawa (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO,
Warszawa (PL); POLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW BYDŁA
MIĘSNEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania suszonej wołowiny i suszona wołowina,
zwłaszcza dla osób aktywnych fizycznie
B1 (11) 232488
(41) 2017 06 05
(51) A23B 4/03 (2006.01)
A23L 13/00 (2016.01)
A23L 13/70 (2016.01)
A23L 27/12 (2016.01)
(21) 414940
(22) 2015 11 24
(72) WIERZBICKA AGNIESZKA, Warszawa (PL); PÓŁTORAK
ANDRZEJ, Warszawa (PL); WIERZBICKI JERZY, Warszawa (PL);
POGORZELSKI GRZEGORZ, Warszawa (PL); WYRWISZ JAROSŁAW,
Antoniówka (PL); WIERZBICKA ALICJA, Warszawa (PL);
GUTKOWSKA KRYSTYNA, Warszawa (PL); HORBAŃCZUK
JAROSŁAW, Magdalenka (PL); CIESZYŃSKA KATARZYNA,
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Brodnica (PL); STELMASIAK ADRIAN, Zalesie Górne (PL); SZPICER
ARKADIUSZ, Warszawa (PL); ONOPIUK ANNA, Bielsk Podlaski (PL);
MARCINKOWSKA‑LESIAK MONIKA, Nowe Łubki (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO,
Warszawa (PL); POLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW BYDŁA
MIĘSNEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania suszonej wołowiny i suszona wołowina,
zwłaszcza dla dzieci
B1 (11) 232489
(41) 2017 06 05
(51) A23B 4/03 (2006.01)
A23L 13/00 (2016.01)
A23L 13/70 (2016.01)
A23L 27/12 (2016.01)
(21) 414941
(22) 2015 11 24
(72) WIERZBICKA AGNIESZKA, Warszawa (PL); PÓŁTORAK
ANDRZEJ, Warszawa (PL); POGORZELSKA EWELINA,
Warszawa (PL); WIERZBICKI JERZY, Warszawa (PL); WYRWISZ
JAROSŁAW, Antoninówka (PL); POGORZELSKI GRZEGORZ,
Warszawa (PL); WIERZBICKA ALICJA, Warszawa (PL);
MOCZKOWSKA MAŁGORZATA, Warszawa (PL); CIESZYŃSKA
KATARZYNA, Brodnica (PL); STELMASIAK ADRIAN,
Zalesie Górne (PL); SZPICER ARKADIUSZ, Warszawa (PL);
ONOPIUK ANNA, Bielsk Podlaski (PL); MARCINKOWSKA
‑LESIAK MONIKA, Nowe Łubki (PL); LIPIŃSKA ALEKSANDRA,
Grodzisk Mazowiecki (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO,
Warszawa (PL); POLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW BYDŁA
MIĘSNEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania suszonej wołowiny i suszona wołowina,
zwłaszcza dla kobiet
B1 (11) 232343
(41) 2008 12 08
(51) A23B 4/06 (2006.01)
F25D 13/06 (2006.01)
(21) 382511
(22) 2007 05 28
(72) BIEDERMANN JERZY, Poznań (PL); PIOTROWSKI EUGENIUSZ,
Skórzewo (PL); BORZUTA KAROL, Poznań (PL)
(73) BIEDERMANN BARTOSZ, Poznań (PL)
(54) Sposób poubojowego wychładzania półtusz zwierząt rzeźnych
i instalacja do poubojowego wychładzania półtusz zwierząt rzeźnych
B1 (11) 232495
(41) 2017 07 03
(51) A23B 4/16 (2006.01)
A23L 3/3418 (2006.01)
A22C 13/00 (2006.01)
B65D 65/38 (2006.01)
B32B 27/30 (2006.01)
(21) 415551
(22) 2015 12 28
(72) WIERZBICKA AGNIESZKA, Warszawa (PL); HORBAŃCZUK
JAROSŁAW, Magdalenka (PL); TOMASIK CYPRIAN, Warszawa (PL);
GUTKOWSKA KRYSTYNA, Warszawa (PL); MARCINKOWSKA‑LESIAK
MONIKA, Nowe Łubki (PL); GÓRSKA‑HORCZYCZAK ELŻBIETA,
Warszawa (PL); POGORZELSKA EWELINA, Warszawa (PL);
POŁAWSKA EWA, Warszawa (PL); BRODOWSKA MARTA,
Radom (PL); WOJTASIK‑KALINOWSKA IWONA, Warszawa (PL);
STRZAŁKOWSKA NINA, Opole Lubelskie (PL); ZDANOWSKA
‑SĄSIADEK ŻANETA, Warszawa (PL); GODZISZEWSKA JOLANTA,
Budy Rumockie (PL); SAKOWSKA ANNA, Niewodowo (PL)
(73) INSTYTUT GENETYKI I HODOWLI ZWIERZĄT POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Jastrzębiec (PL); SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO, Warszawa (PL); INSTYTUT FIZJOLOGII I ŻYWIENIA
ZWIERZĄT IM. JANA KIELANOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Jabłonna (PL); INSTYTUT BIOTECHNOLOGII PRZEMYSŁU ROLNO
‑SPOŻYWCZEGO, Warszawa (PL)
(54) Zastosowanie folii trójwarstwowej i modyfikowanej atmosfery
do pakowania wyrobów z mięsa strusiego
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B1 (11) 232467
(41) 2016 08 16
(51) A23C 9/152 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A61K 36/605 (2006.01)
(21) 411192
(22) 2015 02 06
(72) KOBUS‑CISOWSKA JOANNA, Poznań (PL); FLACZYK EWA,
Chyby (PL); PRZEOR MONIKA, Kołobrzeg (PL); KORCZAK JÓZEF,
Poznań (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, Poznań (PL)
(54) Mleko zagęszczone z dodatkiem ekstraktu z morwy białej
i sposób wytwarzania mleka zagęszczonego z dodatkiem ekstraktu
z morwy białej
B1 (11) 232327
(41) 2016 12 05
(51) A23G 3/54 (2006.01)
A23G 3/46 (2006.01)
(21) 412450
(22) 2015 05 22
(72) DUTKA ELŻBIETA, Wilkowice (PL); BYRSKA JUSTYNA,
Bujaków (PL)
(73) SPÓŁDZIELNIA POKÓJ, Bielsko‑Biała (PL)
(54) Sposób wytwarzania pomadek mlecznych niekrystalicznych
B1 (11) 232533
(41) 2018 01 29
(51) A23G 9/36 (2006.01)
A23G 9/38 (2006.01)
A23G 9/04 (2006.01)
(21) 417981
(22) 2016 07 15
(72) POLAK ELŻBIETA, Łódź (PL); MARKOWSKA JOANNA, Łódź (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWE GETAK’S
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suwałki (PL)
(54) Mieszanka lodowa do wytwarzania lodów i sposób wytwarza‑
nia lodów z tej mieszanki
B1 (11) 232444
(41) 2018 01 29
(51) A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/70 (2006.01)
A23L 19/00 (2016.01)
B01D 11/02 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
(21) 418063
(22) 2016 07 26
(72) SARNIAK TERESA, Warszawa (PL); BURYŁA JOLANTA,
Lublin (PL); BOROWSKA EULALIA JULITTA, Olsztyn (PL); CZAPLICKI
SYLWESTER, Olsztyn (PL); TAŃSKA MAŁGORZATA, Olsztyn (PL)
(73) FOR TASTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin (PL); UNIWERSYTET WARMIŃSKO
‑MAZURSKI W OLSZTYNIE, Olsztyn (PL)
(54) Sposób wytwarzania bazy do napojów
B1 (11) 232490
(41) 2017 06 05
(51) A23L 13/70 (2016.01)
A23B 4/06 (2006.01)
(21) 414942
(22) 2015 11 24
(72) WIERZBICKA AGNIESZKA, Warszawa (PL); POGORZELSKI
GRZEGORZ, Warszawa (PL); PÓŁTORAK ANDRZEJ,
Warszawa (PL); WIERZBICKI JERZY, Warszawa (PL); WIERZBICKA
ALICJA, Warszawa (PL); CIESZYŃSKA KATARZYNA, Brodnica (PL)
(73) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO,
Warszawa (PL); POLSKIE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW BYDŁA
MIĘSNEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób dojrzewania wołowych elementów kulinarnych
B1 (11) 232540
(41) 2016 07 18
(51) A23L 29/262 (2016.01)
A23G 1/32 (2006.01)
A21D 13/80 (2017.01)
(21) 414630
(22) 2015 10 31
(72) TUZINKIEWICZ JAN, Wysoka (PL)
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(73) DIJO SWEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrodzie (PL)
(54) Wyrób cukierniczy
B1 (11) 232479
(41) 2016 06 20
(51) A47B 81/06 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
F16M 13/00 (2006.01)
(21) 410463
(22) 2014 12 12
(72) BĄK EDWARD, Piotrowice (PL)
(73) EDBAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice (PL)
(54) Wózek warsztatowy
B1 (11) 232480
(41) 2016 06 20
(51) A47B 81/06 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
F16M 13/00 (2006.01)
(21) 410464
(22) 2014 12 12
(72) BĄK EDWARD, Piotrowice (PL)
(73) EDBAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piotrowice (PL)
(54) Stół warsztatowy
B1 (11) 232431
(41) 2018 12 03
(51) A47B 96/06 (2006.01)
A47B 95/00 (2006.01)
(21) 421784
(22) 2017 06 02
(72) GRUBALSKI JAROSŁAW, Wałdyki (PL)
(73) CONSTRACT EXPORT‑IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wałdyki (PL)
(54) Zawieszka meblowa
B1 (11) 232545
(41) 2017 09 11
(51) A47C 17/40 (2006.01)
(21) 416431
(22) 2016 03 08
(72) LENART PAWEŁ, Mroczeń (PL); LENART KAMIL, Mroczeń (PL);
LENART MAŁGORZATA, Mroczeń (PL)
(73) DIG‑NET LENART SPÓŁKA JAWNA, Mroczeń (PL)
(54) Łóżko chowane
B1 (11) 232338
(41) 2018 12 17
(51) A47F 1/08 (2006.01)
(21) 421889
(22) 2017 06 12
(72) SZCZEBAK MARCIN, Kamieniec Wrocławski (PL)
(73) PERFECTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łany (PL)
(54) Podajnik sprzedaży paczek, w szczególności paczek papierosów
B1 (11) 232407
(41) 2017 01 16
(51) A61B 5/12 (2006.01)
(21) 416020
(22) 2016 02 03
(72) MICHALSKI WOJCIECH, Wrocław (PL); DZIEWISZEK WOJCIECH,
Wrocław (PL); BOCHNIA MAREK, Wrocław (PL); PIEŃKOWSKI
JANUSZ, Wrocław (PL); DZIEWISZEK MAŁGORZATA, Wrocław (PL);
BAŁUCIAK PRZEMYSŁAW, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL); UNIWERSYTET
MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU, Wrocław (PL)
(54) Układ do diagnostyki słuchu i sposób pomiaru sygnałów znie‑
kształceń będących produktami otoemisji akustycznych i sygnałów
potencjałów mikrofonicznych ślimaka
B1 (11) 232385
(41) 2018 11 19
(51) A61B 5/097 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
A61B 5/08 (2006.01)
G01N 33/497 (2006.01)
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(21) 425316
(22) 2018 04 24
(72) RYDOSZ ARTUR, Kraków (PL); MARSZAŁEK KONSTANTY,
Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Przenośne urządzenie do wykrywania biomarkerów w wydy‑
chanym powietrzu oraz sposób wykrywania biomarkerów w wydy‑
chanym powietrzu
B1 (11) 232535
(41) 2016 08 01
(51) A61B 10/02 (2006.01)
A61L 31/16 (2006.01)
(21) 411023
(22) 2015 01 22
(72) SIECZKOWSKI MARCIN, Gdańsk (PL); GIBAS ARTUR,
Gdynia (PL); MATUSZEWSKI MARCIN, Gdańsk (PL)
(73) SIECZKOWSKI MARCIN, Gdańsk (PL); GIBAS ARTUR,
Gdynia (PL)
(54) Igła do biopsji stercza
B1 (11) 232476
(41) 2018 02 12
(51) A61B 17/86 (2006.01)
(21) 418289
(22) 2016 08 10
(72) LUBAK MARTA, Białystok (PL)
(73) LUBAK MARTA, Białystok (PL)
(54) Proteza kończyny, implant bioniczny dla zwierząt
B1 (11) 232518
(41) 2015 03 16
(51) A61F 13/505 (2006.01)
A61F 13/56 (2006.01)
A61F 13/49 (2006.01)
A61F 13/15 (2006.01)
(21) 405279
(22) 2013 09 09
(72) KWIATKOWSKI STANISŁAW, Wybudowania
Michałowo (PL); PRZYBYLSKI TOMASZ, Brodnica (PL); RYCHLIK
JOANNA, Brodnica (PL)
(73) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Wyrób chłonny
B1 (11) 232519
(41) 2015 03 16
(51) A61F 13/505 (2006.01)
A61F 13/56 (2006.01)
A61F 13/49 (2006.01)
A61F 13/15 (2006.01)
(21) 405280
(22) 2013 09 09
(72) KWIATKOWSKI STANISŁAW, Wybudowania
Michałowo (PL); PRZYBYLSKI TOMASZ, Brodnica (PL); RYCHLIK
JOANNA, Brodnica (PL)
(73) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Wyrób chłonny
B1 (11) 232432
(41) 2018 12 17
(51) A61G 5/00 (2006.01)
A61G 5/02 (2006.01)
(21) 421864
(22) 2017 06 10
(72) FIOK KRZYSZTOF, Warszawa (PL); BARWICKI MACIEJ,
Warszawa (PL); ROZEGNAŁ JERZY, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Zespół łączący koło napędzane z kołem swobodnym dla wózka
inwalidzkiego napędzanego jedną ręką
B1 (11) 232542
(41) 2017 07 31
(51) A61G 15/10 (2006.01)
(21) 415968
(22) 2016 01 29
(72) KRAIZ SULAIMAN, Poznań (PL); SEREDA ROBERT, Poznań (PL)
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(73) MEDI KOLL SPRZĘT MEDYCZNY ROBERT SEREDA, SULAIMAN
KRAIZ SPÓŁKA JAWNA, Poznań (PL)
(54) Pokrowiec na fotel dentystyczny
B1 (11) 232365
(41) 2018 09 10
(51) A61H 1/02 (2006.01)
(21) 420696
(22) 2017 03 01
(72) MUSKAŁA PAWEŁ MARIA, Czermno (PL); MUSKAŁA PIOTR,
Czermno (PL)
(73) MUSKAŁA PAWEŁ MARIA, Czermno (PL); MUSKAŁA PIOTR,
Czermno (PL)
(54) Urządzenie do rehabilitacji, zwłaszcza kręgosłupa
B1 (11) 232404
(41) 2016 11 07
(51) A61K 31/14 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
(21) 412243
(22) 2015 05 05
(72) KRASOWSKA ANNA, Wrocław (PL); SUCHODOLSKI JAKUB,
Zduńska Wola (PL); FEDER‑KUBIS JOANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław (PL); POLITECHNIKA
WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Zastosowanie chiralnych cieczy jonowych zawierających po‑
chodną (1R,2S,5R)-(-)-mentolu
B1 (11) 232463
(41) 2017 09 11
(51) A61K 31/422 (2006.01)
A61K 31/27 (2006.01)
A61K 31/437 (2006.01)
A61K 31/7048 (2006.01)
A61K 31/365 (2006.01)
A61K 31/4985 (2006.01)
A61P 33/00 (2006.01)
(62) 410258
(21) 420160
(22) 2013 01 31
(30) 61/595,463
2012 02 06
US
(86) 2013 01 31
PCT/US13/23969
(87) 2013 08 15
WO13/119442
(72) SOLL MARK D., Alpharetta (US); LARSEN DIANE,
Buford (US); CADY SUSAN MANCINI, Yardley (US); CHEIFETZ PETER,
East Windsor (US); GALESKA IZABELA, Newtown (US); GONG
SAIJUN, Bridgewater (US)
(73) MERIAL INC., Duluth (US)
(54) Miękka, nadająca się do żucia kompozycja weterynaryjna do
leczenia i/lub zapobiegania infekcji lub inwazji pasożytniczej u zwie‑
rzęcia oraz jej zastosowanie
B1 (11) 232494
(41) 2017 06 19
(51) A61K 35/32 (2015.01)
A61F 2/28 (2006.01)
A61L 27/58 (2006.01)
(21) 415287
(22) 2015 12 14
(72) BURSIG HENRYK, Nakło Śląskie (PL); DYLĄG STANISŁAW,
Katowice (PL); KĘPSKI FABIAN, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA, Katowice (PL); BURSIG HENRYK,
Nakło Śląskie (PL); DYLĄG STANISŁAW, Katowice (PL); KĘPSKI
FABIAN, Dąbrowa Górnicza (PL)
(54) Sposób otrzymywania przeszczepu gruzu korowo‑gąbczastego
do regeneracji tkanki kostnej, oraz przeszczep do tej regeneracji
B1 (11) 232501
(41) 2017 06 19
(51) A61K 35/32 (2015.01)
A61F 2/28 (2006.01)
A61L 27/58 (2006.01)
(21) 415291
(22) 2015 12 14
(72) BURSIG HENRYK, Nakło Śląskie (PL); DYLĄG STANISŁAW,
Katowice (PL); KĘPSKI FABIAN, Dąbrowa Górnicza (PL)
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(73) REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA
I KRWIOLECZNICTWA, Katowice (PL); BURSIG HENRYK,
Nakło Śląskie (PL); DYLĄG STANISŁAW, Katowice (PL); KĘPSKI
FABIAN, Dąbrowa Górnicza (PL)
(54) Sposób otrzymywania przeszczepu do regeneracji tkanki kost‑
nej, zwłaszcza ludzkiej oraz przeszczep do regeneracji tkanki kostnej,
zwłaszcza ludzkiej
B1 (11) 232300
(41) 2018 11 19
(51) A61K 36/00 (2006.01)
A61K 8/97 (2017.01)
B01F 3/12 (2006.01)
B01J 3/00 (2006.01)
B01J 8/16 (2006.01)
C02F 1/34 (2006.01)
(21) 424217
(22) 2018 01 08
(72) MONTUSIEWICZ AGNIESZKA, Lublin (PL); LEBIOCKA
MAGDALENA, Lublin (PL); SZAJA ALEKSANDRA, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób wstępnej obróbki ziół i odpadów zielarskich
B1 (11) 232312
(41) 2017 06 19
(51) A61K 36/537 (2006.01)
A61K 36/54 (2006.01)
A61K 36/534 (2006.01)
A61K 36/48 (2006.01)
A61K 36/64 (2006.01)
A61K 36/82 (2006.01)
A61K 31/718 (2006.01)
A61P 27/02 (2006.01)
A61P 7/00 (2006.01)
(21) 415292
(22) 2015 12 14
(72) FRYCZKOWSKI PIOTR TOMASZ, Warszawa (PL)
(73) FRYCZKOWSKI PIOTR TOMASZ, Warszawa (PL)
(54) Kompozycja ziołowa do pielęgnacji i leczenia chorób oczu oraz
produkt zawierający tę kompozycję
B1 (11) 232311
(41) 2016 03 14
(51) A61K 47/50 (2017.01)
A61K 38/08 (2006.01)
A61K 8/64 (2006.01)
A61P 17/00 (2006.01)
A61Q 19/00 (2006.01)
(21) 409398
(22) 2014 09 08
(72) MAJKA ZBIGNIEW, Brzezówka (PL); PIECZYKOLAN JERZY
SZCZEPAN, Gorajec‑Zastawie (PL)
(73) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków (PL)
(54) Kompozycja kosmetyczna i jej zastosowanie
B1 (11) 232396
(41) 2014 06 23
(51) A61L 27/44 (2006.01)
A61L 27/14 (2006.01)
B32B 27/28 (2006.01)
A61F 2/28 (2006.01)
(21) 401954
(22) 2012 12 10
(72) KRUCIŃSKA IZABELLA, Łódź (PL); KOMISARCZYK AGNIESZKA,
Łódź (PL); STRUSZCZYK MARCIN, Łódź (PL); KOWALSKA
STANISŁAWA, Łódź (PL); DOBRZYŃSKI PIOTR, Zabrze (PL);
KOWALCZUK MAREK, Zabrze (PL); SMOLA ANNA, Bytom (PL);
ŻYWICKA BOGUSŁAWA, Wrocław (PL); TWARDOWSKA‑SCHMIDT
KRYSTYNA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL); INSTYTUT
BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH, Łódź (PL); CENTRUM
MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I WĘGLOWYCH POLSKIEJ
AKADEMII NAUK, Zabrze (PL)
(54) Wielowarstwowy materiał medyczny przeznaczony na implant
do wypełnień kości
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B1 (11) 232531
(41) 2014 10 13
(51) A61M 5/50 (2006.01)
(21) 403454
(22) 2013 04 08
(72) MICHALCZEWSKI BENEDYKT, Radom (PL)
(73) MICHALCZEWSKI BENEDYKT, Radom (PL)
(54) Strzykawka samozniszczalna
B1 (11) 232454
(41) 2018 07 02
(51) A62C 3/00 (2006.01)
A62C 3/16 (2006.01)
A62C 3/04 (2006.01)
A62C 3/06 (2006.01)
(21) 420030
(22) 2016 12 30
(72) WANG BING, Beijing (CN); XIE QIAOFENG, Beijing (CN);
WOLAŃSKI PIOTR, Warszawa (PL); RARATA GRZEGORZ,
Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT LOTNICTWA, Warszawa (PL); TSINGHUA
UNIVERSITY, Beijing (CN)
(54) Układ do aktywnego tłumienia wybuchów w instalacjach prze‑
mysłowych i innych systemach instalacyjnych oraz sposób realizo‑
wany za pomocą tego układu
B1 (11) 232302
(41) 2019 01 14
(51) A63B 7/00 (2006.01)
A63B 19/00 (2006.01)
A63B 21/00 (2006.01)
(21) 422156
(22) 2017 07 07
(72) JANKIEWICZ BOGUMIŁ, Warszawa (PL)
(73) DISCO WTMH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie stacjonarne do interaktywnych ćwiczeń ruchowych
B1 (11) 232373
(41) 2018 09 24
(51) B01D 21/00 (2006.01)
C02F 1/00 (2006.01)
E03F 1/00 (2006.01)
E03F 5/14 (2006.01)
E03F 7/00 (2006.01)
(21) 420874
(22) 2017 03 16
(72) MASŁOŃ ADAM, Rzeszów (PL); TRZEPIECIŃSKI TOMASZ,
Bratkowice (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Urządzenie pływające do grawitacyjnego odprowadzania cie‑
czy, zwłaszcza ścieków
B1 (11) 232485
(41) 2016 03 14
(51) B01D 21/24 (2006.01)
(21) 409391
(22) 2014 09 05
(72) GRABAS MARIA, Krasne (PL); MASŁOŃ ADAM, Rzeszów (PL);
KOSZELNIK PIOTR, Rzeszów (PL); LITWICKI TOMASZ, Rzeszów` (PL);
WYSAKOWSKI ZYGMUNT, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL); INŻYNIERIA RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA,
Rzeszów (PL)
(54) Osadnik ściekowy radialny
B1 (11) 232322
(41) 2016 08 01
(51) B01D 53/04 (2006.01)
(21) 414056
(22) 2014 02 27
(30) 2013‑041898
2013 03 04
JP
(86) 2014 02 27
PCT/JP14/54844
(87) 2014 09 12
WO14/136645
(72) KAWASHIMA SHOTA, Osaka (JP); UTAKI TAKAHISA, Osaka (JP)
(73) OSAKA GAS CO.LTD., Osaka (JP)
(54) Sposób zatężania gazu metanowego
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B1 (11) 232538
(41) 2017 03 13
(51) B01D 65/02 (2006.01)
(21) 414070
(22) 2015 09 23
(72) NOWORYTA ANDRZEJ, Wrocław (PL); TRUSEK‑HOLOWNIA
ANNA, Wrocław (PL); DYRCZ KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób regulacji separacji membranowej w bioreaktorze mem‑
branowym oraz bioreaktor membranowy służący do realizacji tego
sposobu
B1 (11) 232457
(41) 2018 10 22
(51) B03C 1/00 (2006.01)
(21) 421284
(22) 2017 04 11
(72) ZHABNIAK VOLODYMYR, Odolanów (PL); ZHABNIAK NAZAR,
Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) ZHABNIAK VOLODYMYR, Odolanów (PL); ZHABNIAK NAZAR,
Ostrów Wielkopolski (PL)
(54) Separator magnetyczny
B1 (11) 232565
(41) 2019 02 11
(51) B03C 3/38 (2006.01)
(21) 422507
(22) 2017 08 09
(72) PODLIŃSKI JANUSZ, Gdańsk (PL); DORS MIROSŁAW,
Gdańsk (PL); LACKOWSKI MARCIN, Rumia (PL); PRZYBYLIŃSKI
TOMASZ, Gdańsk (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie i sposób do elektrostatycznego odpylania gazów
B1 (11) 232516
(41) 2012 10 22
(51) B03D 1/02 (2006.01)
(21) 394483
(22) 2011 04 08
(72) SKORUPSKA BOŻENA, Gliwice (PL); KUBACZ NORBERT,
Bytom (PL); WIENIEWSKI ANDRZEJ, Szałsza (PL); RUDNICKA
BARBARA, Gliwice (PL); GRAMAŁA JAN, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice (PL)
(54) Sposób wytwarzania koncentratów miedziowych o zróżnico‑
wanej zawartości składników organicznych
B1 (11) 232376
(41) 2018 12 17
(51) B05C 1/08 (2006.01)
B29C 65/48 (2006.01)
(21) 421902
(22) 2017 06 13
(72) RUDAWSKA ANNA, Lublin (PL); FLOREK KAMIL,
Rataj Ordynacki (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do nakładania kleju na element z powierzchnią
płaską
B1 (11) 232372
(41) 2018 03 26
(51) B05D 1/02 (2006.01)
B05D 1/34 (2006.01)
B05D 7/02 (2006.01)
C08J 7/06 (2006.01)
(21) 418796
(22) 2016 09 22
(72) FABIANOWSKI WOJCIECH, Warszawa (PL); GLIŃSKI JAN,
Danbury (US); MARKOWSKI LESZEK, Warszawa (PL); ZADROŻNA
‑WRÓBEL IZABELA, Lipówki (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób długoterminowego zabezpieczania przed wpływem
środowiska wyrobów z tworzyw sztucznych, zwłaszcza z poli(chlor‑
ku winylu)
B1 (11) 232505
(51) B05D 1/02 (2006.01)
F24F 7/00 (2006.01)

(41) 2018 10 08
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B05B 16/00 (2018.01)
B05C 15/00 (2006.01)
(21) 421165
(22) 2017 04 05
(72) ZBIERSKI JAROSŁAW, Krągola (PL)
(73) JARO‑MEBLE INSTAL KRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Krągola (PL)
(54) Sposób lakierowania elementów meblowych, bądź całych me‑
bli, bądź akcesoriów meblowych i zestaw urządzeń komory lakier‑
niczej do stosowania tego sposobu
B1 (11) 232292
(41) 2018 06 18
(51) B05D 3/10 (2006.01)
B05D 5/04 (2006.01)
(21) 419815
(22) 2016 12 15
(72) KOWALCZYK KRZYSZTOF, Szczecin (PL); KOWALCZYK
AGNIESZKA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania warstwy sczepnej na podłożu z metalu
lub stopu nieżelaznego, szkła lub tworzywa sztucznego
B1 (11) 232293
(41) 2018 06 18
(51) B05D 3/10 (2006.01)
B05D 5/04 (2006.01)
(21) 419816
(22) 2016 12 15
(72) KOWALCZYK KRZYSZTOF, Szczecin (PL); KOWALCZYK
AGNIESZKA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania warstwy sczepnej na podłożu z metalu
lub stopu nieżelaznego, szkła lub tworzywa sztucznego
B1 (11) 232294
(41) 2018 06 18
(51) B05D 3/10 (2006.01)
B05D 5/04 (2006.01)
(21) 419817
(22) 2016 12 15
(72) KOWALCZYK KRZYSZTOF, Szczecin (PL); KOWALCZYK
AGNIESZKA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposoby wytwarzania warstwy sczepnej na podłożu żelaznym,
stalowym lub żeliwnym
B1 (11) 232295
(41) 2018 06 18
(51) B05D 3/10 (2006.01)
B05D 5/04 (2006.01)
(21) 419818
(22) 2016 12 15
(72) KOWALCZYK KRZYSZTOF, Szczecin (PL); KOWALCZYK
AGNIESZKA, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania warstwy sczepnej na podłożu żelaznym,
stalowym lub żeliwnym
B1 (11) 232425
(41) 2018 10 22
(51) B07B 1/42 (2006.01)
B06B 1/00 (2006.01)
(21) 421259
(22) 2017 04 10
(72) PATER PAWEŁ, Bydgoszcz (PL); PATER ANNA, Bydgoszcz (PL)
(73) PATER ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA
I REALIZACJI GOSTER, Bydgoszcz (PL)
(54) Wibrator do zasilania zwłaszcza przesiewaczy wibracyjnych
B1 (11) 232544
(51) B07B 9/02 (2006.01)
A23L 15/00 (2016.01)
B03B 5/28 (2006.01)
B03B 7/00 (2006.01)

(41) 2017 09 11
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(21) 416399
(22) 2016 03 07
(72) KARKOSZKA KRYSTYNA, Zielona Góra (PL); MUGOWSKI
SŁAWOMIR, Otyń (PL); TRZISZKA TADEUSZ, Trzebnica (PL); BOBAK
ŁUKASZ, Janów (PL); RUDOLAF ROBERT, Polkowice (PL)
(73) OVOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowa Sól (PL)
(54) Sposób izolacji i kondycjonowania błon podskorupowych z jaj
B1 (11) 232443
(41) 2019 01 02
(51) B08B 3/02 (2006.01)
B21B 45/02 (2006.01)
(21) 421956
(22) 2017 06 20
(72) SWINAREW ANDRZEJ, Mysłowice (PL); GABOR JADWIGA,
Chorzów (PL); GRZESICZAK MARIUSZ, Dąbrowa Górnicza (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE OMEGA ŁUKASZ
SOSNOWSKI BOGUSŁAW STEMPIEŃ, SPÓŁKA JAWNA,
Szczekociny (PL)
(54) Sposób i układ do odtłuszczania oraz zabezpieczania antyko‑
rozyjnego taśm lub arkuszy wykonanych z metali lub ich stopów
B1 (11) 232347
(41) 2018 10 08
(51) B08B 7/00 (2006.01)
B23K 26/08 (2014.01)
(21) 421121
(22) 2017 03 31
(72) FURMANEK MICHAŁ, Daleszyce (PL); ŚMIECH GRZEGORZ,
Kielce (PL); WITKOWSKI GRZEGORZ, Końskie (PL); MULCZYK
KRYSTIAN, Kielce (PL)
(73) FURMANEK RENEWAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Daleszyce (PL)
(54) Sposób laserowego czyszczenia powierzchni zabytkowych
B1 (11) 232492
(41) 2016 07 04
(51) B09B 3/00 (2006.01)
(21) 410764
(22) 2014 12 23
(72) DOWNOROWICZ STANISŁAW, Lubin (PL)
(73) DOWNOROWICZ STANISŁAW, Lubin (PL)
(54) Sposób odzysku pozostałości metali z odpadów flotacji górnictwa
rud miedzi i zagospodarowania odpadów końcowych tego sposobu
B1 (11) 232555
(41) 2018 12 03
(51) B21B 1/16 (2006.01)
B21B 45/02 (2006.01)
C22C 38/00 (2006.01)
(21) 421748
(22) 2017 05 25
(72) JAKUBCZAK ROMAN, Sosnowiec (PL); KANTOR JANUSZ,
Kraków (PL); PŁAZAK RAFAŁ, Sosnowiec (PL); SOCZÓWKA JAKUB,
Sosnowiec (PL); MUSKALSKI ZBIGNIEW, Częstochowa (PL);
WIEWIÓROWSKA SYLWIA, Pławno (PL)
(73) ARCELORMITTAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Dąbrowa Górnicza (PL); POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA,
Częstochowa (PL)
(54) Sposób produkcji walcówki gładkiej i żebrowanej
B1 (11) 232401
(41) 2016 01 18
(51) B21C 23/22 (2006.01)
B21C 23/26 (2006.01)
B21C 37/04 (2006.01)
B21C 37/06 (2006.01)
(21) 408807
(22) 2014 07 10
(72) WÓJCICKA ANNA, Kraków (PL); MROCZKA KRZYSZTOF,
Kraków (PL); KURTYKA PAWEŁ, Kraków (PL); SULIMA IWONA,
Jerzmanowice (PL); BRYŁA KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI
NARODOWEJ W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania materiału makroskopowo dwufazowego,
w postaci drutu ze stopu aluminium z rdzeniem miedzianym i urzą‑
dzenie do tego sposobu
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B1 (11) 232537
(41) 2018 09 10
(51) B21D 3/02 (2006.01)
B32B 15/14 (2006.01)
(21) 420776
(22) 2017 03 08
(72) STELMACH ROBERT, Warszawa (PL); ŚWIĄTEK PRZEMYSŁAW,
Warszawa (PL); LIGAJ BOGDAN, Bydgoszcz (PL)
(73) DP STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania kompozytu strukturalnego blachy meta‑
lowej i filcu
B1 (11) 232341
(41) 2019 01 28
(51) B21D 5/02 (2006.01)
B21D 22/02 (2006.01)
B21D 37/16 (2006.01)
B21D 53/92 (2006.01)
(21) 422296
(22) 2017 07 21
(72) BOŻEK WIESŁAW, Wola Mielecka (PL)
(73) ZAKŁAD METALOWY WB PRODUKCJA, HANDEL,
USŁUGI WIESŁAW BOŻEK, MARIA BOŻEK SPÓŁKA JAWNA,
Wola Mielecka (PL)
(54) Sposób wykonania goleni podwozia samolotu
B1 (11) 232379
(41) 2019 01 28
(51) B21D 39/03 (2006.01)
B21D 53/74 (2006.01)
(21) 422350
(22) 2017 07 26
(72) LEWANDOWSKI MAREK, Ksawerów (PL)
(73) FIMTEC‑POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wysogotowo (PL)
(54) Sposób zagniatania naroży
B1 (11) 232593
(41) 2019 01 28
(51) B21D 53/74 (2006.01)
(21) 422349
(22) 2017 07 26
(72) LEWANDOWSKI MAREK, Ksawerów (PL)
(73) FIMTEC‑POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Wysogotowo (PL)
(54) Zagniatarka naroży
B1 (11) 232405
(41) 2017 01 30
(51) B22F 1/00 (2006.01)
C22C 33/02 (2006.01)
B22F 9/04 (2006.01)
(21) 413283
(22) 2015 07 27
(72) KONSTANTY JANUSZ, Kraków (PL); WIECZOREK‑CIUROWA
KRYSTYNA, Kraków (PL); ROMAŃSKI ANDRZEJ, Kraków (PL);
SIKORA TEODORA, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Proszek stopowy na bazie żelaza, sposób jego wytwarzania
i zastosowanie
B1 (11) 232340
(41) 2019 01 28
(51) B23B 51/08 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
B23D 77/00 (2006.01)
(21) 422214
(22) 2017 07 14
(72) KRUCZEK BARTOSZ, Błażowa (PL); KORZYŃSKA KATARZYNA,
Rzeszów (PL)
(73) UNIWERSYTET RZESZOWSKI, Rzeszów (PL)
(54) Narzędzie do nagniatania otworów w blachach
B1 (11) 232435
(51) B23K 9/16 (2006.01)

(41) 2019 01 28
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(21) 422255
(22) 2017 07 18
(72) KRZYSZTOFORSKI MICHAŁ, Katowice (PL); SZCZUCKA
‑LASOTA BOŻENA, Mikołów (PL); PIWNIK JAN, Białystok (PL);
WĘGRZYN TOMASZ, Gliwice (PL)
(73) KRZYSZTOFORSKI MICHAŁ, Katowice (PL)
(54) Sposób spawania wielkogabarytowych konstrukcji ze stopów
aluminium
B1 (11) 232453
(41) 2018 02 26
(51) B23K 26/14 (2014.01)
B23K 9/167 (2006.01)
B21D 5/00 (2006.01)
B23K 101/18 (2006.01)
(21) 418359
(22) 2016 08 16
(72) IWANOWICZ ADAM, Nidzica (PL); ŻYGADŁO PIOTR,
Nidzica (PL)
(73) KAMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Piątki (PL)
(54) Sposób wytwarzania urządzeń depozytowych, szczególnie
multisejfów o zwiększonej odporności na włamanie
B1 (11) 232439
(41) 2019 01 28
(51) B23K 37/04 (2006.01)
(21) 422339
(22) 2017 07 24
(72) MACIOŁEK TOMASZ, Góra Ropczycka (PL); LEŚNIOWSKI
TOMASZ, Świlcza (PL); MILZ ALEKSANDER, Trzciana (PL); DROZD
GRZEGORZ, Sielec (PL)
(73) TOMSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów (PL)
(54) Stół zwłaszcza spawalniczy z monitoringiem i rejestracją pro‑
cesu spawalniczego
B1 (11) 232428
(41) 2018 11 19
(51) B23K 37/047 (2006.01)
B23K 7/08 (2006.01)
(21) 421516
(22) 2017 05 06
(72) STANEK WŁODZIMIERZ, Lublin (PL); PATER ZBIGNIEW,
Lublin (PL); MARTYNIUK SŁAWOMIR, Lublin (PL)
(73) SIGMA SPÓŁKA AKCYJNA, Barak (PL)
(54) Agregat do dzielenia złomowych szyn kolejowych
B1 (11) 232481
(41) 2015 03 02
(51) B23Q 1/00 (2006.01)
B23Q 3/02 (2006.01)
B23Q 3/06 (2006.01)
(21) 406114
(22) 2013 11 18
(30) 01421/13
2013 08 20
(72) HEDIGER HANS, Reinach (CH)
(73) Erowa AG, Reinach (CH)
(54) Urządzenie mocujące

CH

B1 (11) 232460
(41) 2018 07 30
(51) B23Q 3/06 (2006.01)
(21) 420204
(22) 2017 01 16
(72) DUSZKIEWICZ BOGDAN, Złotniki (PL)
(73) DUSZKIEWICZ BOGDAN CMT‑TECH, Złotniki (PL)
(54) Uchwyt obróbkowy
B1 (11) 232323
(41) 2017 05 08
(51) B24B 55/06 (2006.01)
B23B 25/04 (2006.01)
B23Q 15/12 (2006.01)
H04N 3/09 (2006.01)
G08B 13/19 (2006.01)
(21) 414503
(22) 2015 10 26
(72) TERLIKOWSKI TOMASZ, Poznań (PL)
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(73) TERLIKOWSKI TOMASZ, Poznań (PL)
(54) Sposób zapobiegania powstawaniu zapłonu w instalacji od‑
pylania i układ do zapobiegania powstawaniu zapłonu w instalacji
odpylania
B1 (11) 232482
(41) 2015 09 14
(51) B24D 11/02 (2006.01)
B24D 3/20 (2006.01)
(21) 407465
(22) 2014 03 10
(72) KACALAK WOJCIECH, Koszalin (PL); TANDECKA KATARZYNA,
Koszalin (PL)
(73) POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, Koszalin (PL)
(54) Folia ścierna do procesu mikrowygładzania powierzchni
B1 (11) 232299
(41) 2017 04 10
(51) B24D 13/10 (2006.01)
A46B 3/10 (2006.01)
B08B 1/04 (2006.01)
B23F 19/05 (2006.01)
B23F 21/28 (2006.01)
(21) 414183
(22) 2015 09 28
(72) ZALESKI KAZIMIERZ, Lublin (PL); MATUSZAK JAKUB,
Świdnik (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Szczotka do usuwania zadziorów z krawędzi kół zębatych
B1 (11) 232511
(41) 2019 01 14
(51) B26D 7/20 (2006.01)
B26D 7/00 (2006.01)
B26D 1/11 (2006.01)
B26D 1/00 (2006.01)
E06B 9/266 (2006.01)
(21) 422135
(22) 2017 07 06
(72) WOLSZCZAK PIOTR, Lublin (PL); SIWKO PAWEŁ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); BOBI DECOR SPÓŁKA
JAWNA JERZY KOCIUBA I PAWEŁ SIWKO, Lublin (PL)
(54) Urządzenie do wytwarzania rolet okiennych
B1 (11) 232414
(41) 2017 12 04
(51) B27G 1/00 (2006.01)
(21) 417306
(22) 2016 05 24
(72) BAJKOWSKI MARCIN, Warszawa (PL); MAKUCH ANNA,
Warszawa (PL)
(73) SOLECKI PIOTR FIRMA HANDLOWO‑USŁUGOWA SOLPIO,
Elbląg (PL)
(54) Sposób renowacji mebli i plomba do renowacji mebli
B1 (11) 232539
(41) 2017 04 24
(51) B27M 1/08 (2006.01)
B27M 3/08 (2006.01)
A47B 96/20 (2006.01)
(21) 414477
(22) 2015 10 23
(72) HALUPCZOK ADRIAN, Krzyżowa Dolina (PL)
(73) HALUPCZOK ADRIAN STOLARSTWO I USŁUGI MEBLOWO
BUDOWLANE, Krzyżowa Dolina (PL)
(54) Sposób wykonywania obłych frontów
B1 (11) 232595
(41) 2019 02 25
(51) B29C 33/00 (2006.01)
B29C 39/02 (2006.01)
B29C 39/26 (2006.01)
B29C 43/02 (2006.01)
B29C 43/36 (2006.01)
(21) 422549
(22) 2017 08 16
(72) SOSNA EDWARD, Bielsko‑Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko‑Biała (PL)
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(73) SOSNA EDWARD, Bielsko‑Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko‑Biała (PL)
(54) Forma do odlewu mineralnego
B1 (11) 232366
(41) 2018 09 24
(51) B29C 33/02 (2006.01)
B29C 33/08 (2006.01)
B29C 33/38 (2006.01)
B29C 49/48 (2006.01)
(21) 420937
(22) 2017 03 21
(72) KARASZEWSKI WALDEMAR, Gdynia (PL)
(73) TES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kowale (PL)
(54) Sposób wytwarzania form rozdmuchowych
B1 (11) 232475
(41) 2018 10 08
(51) B29C 45/18 (2006.01)
B29C 45/20 (2006.01)
B29C 45/27 (2006.01)
B29C 45/30 (2006.01)
(21) 421197
(22) 2017 04 05
(72) TOMKIEWICZ JACEK, Luboń (PL)
(73) TOMKIEWICZ JACEK GRAFOR, Luboń (PL)
(54) Sposób wytwarzania układu filtracyjno‑rozdzielającego oraz
układ filtracyjno‑rozdzielający
B1 (11) 232363
(41) 2018 06 18
(51) B29C 47/06 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
(21) 419738
(22) 2016 12 08
(72) ADAMOWICZ ADAM, Białystok (PL)
(73) ADAMOWICZ ADAM MAG‑PLAST, Białystok (PL)
(54) Sposób wytwarzania profili fungicydowych
B1 (11) 232364
(41) 2018 06 18
(51) B29C 47/06 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
A01N 25/34 (2006.01)
A01N 53/00 (2006.01)
(21) 419739
(22) 2016 12 08
(72) ADAMOWICZ ADAM, Białystok (PL)
(73) ADAMOWICZ ADAM MAG‑PLAST, Białystok (PL)
(54) Sposób wytwarzania profili insektycydowych
B1 (11) 232597
(41) 2018 11 19
(51) B29C 47/66 (2006.01)
B29C 45/62 (2006.01)
(21) 425590
(22) 2018 05 16
(72) FERDYNUS MIROSŁAW, Lublin (PL); SIKORA JANUSZ, Dys (PL);
LOPES DA CUNHA ANTÓNIO GASPAR, Braga (PT); PERHÁČOVÁ
ALŽBETA, Krompachy (SK)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); Universidade do
Minho, Braga (PT); SEZ Krompachy a.s., Krompachy (SK)
(54) Mechanizm regulacyjny cylindra wytłaczarki ślimakowej
B1 (11) 232598
(41) 2018 11 19
(51) B29C 47/66 (2006.01)
B29C 45/62 (2006.01)
(21) 425591
(22) 2018 05 16
(72) FERDYNUS MIROSŁAW, Lublin (PL); SIKORA JANUSZ, Dys (PL);
COVAS JOSE ANTÓNIO, Braga (PT)
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(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); Universidade do
Minho, Braga (PT)
(54) Mechanizm regulacyjny cylindra nastawnego wytłaczarki jed‑
noślimakowej
B1 (11) 232599
(41) 2018 11 19
(51) B29C 47/66 (2006.01)
B29C 45/62 (2006.01)
(21) 425592
(22) 2018 05 16
(72) FERDYNUS MIROSŁAW, Lublin (PL); SIKORA JANUSZ,
Dys (PL); COVAS JOSE ANTÓNIO, Braga (PT); CHLOROVSKY PETER,
Krompachy (SK)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); Universidade do
Minho, Braga (PT); SEZ Krompachy a.s., Krompachy (SK)
(54) Mechanizm regulacyjny aktywnego cylindra wytłaczarki
B1 (11) 232600
(41) 2018 11 19
(51) B29C 47/66 (2006.01)
B29C 45/62 (2006.01)
(21) 425593
(22) 2018 05 16
(72) FERDYNUS MIROSŁAW, Lublin (PL); SIKORA JANUSZ, Dys (PL);
LOPES DA CUNHA ANTÓNIO GASPAR, Braga (PT)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL); Universidade do
Minho, Braga (PT)
(54) Mechanizm regulacyjny cylindra uplastyczniającego wytłaczarki
B1 (11) 232567
(41) 2019 02 25
(51) B29C 65/20 (2006.01)
B29C 65/02 (2006.01)
B29C 65/70 (2006.01)
E06B 1/26 (2006.01)
E06B 3/20 (2006.01)
(21) 422594
(22) 2017 08 21
(72) OSADA GRZEGORZ, Łódź (PL)
(73) FIMTEC‑POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wysogotowo (PL)
(54) Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego
B1 (11) 232450
(41) 2016 05 09
(51) B29C 67/00 (2006.01)
(21) 410035
(22) 2014 11 03
(72) TOMASIAK RAFAŁ, Olsztyn (PL)
(73) TOMASIAK RAFAŁ, Olsztyn (PL)
(54) Układ do identyfikacji materiału drukującego drukarki 3D
B1 (11) 232355
(41) 2016 10 24
(51) B29C 67/00 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
(21) 411976
(22) 2015 04 13
(72) TOMASIAK RAFAŁ, Gołdap (PL)
(73) ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA, Olsztyn (PL)
(54) Głowica drukarki 3D
B1 (11) 232434
(41) 2019 01 28
(51) B29C 67/00 (2017.01)
B29C 64/00 (2017.01)
B33Y 30/00 (2015.01)
(21) 422222
(22) 2017 07 14
(72) GRECHKA VOLODYMYR, Krivoy Rog (UA)
(73) GRECHKA VOLODYMYR, Krivoy Rog (UA)
(54) Głowica drukująca do drukowania 3D konstrukcji budowlanych,
drukarka do drukowania 3D konstrukcji budowlanych i układ do
drukowania 3D konstrukcji budowlanych
B1 (11) 232458
(51) B29C 70/30 (2006.01)
B29C 70/54 (2006.01)

(41) 2018 05 21
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(21) 419471
(22) 2016 11 15
(72) WELTER PIOTR EDWARD, Poznań (PL); PELC RYSZARD,
Poznań (PL)
(73) CAVICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Sposób warstwowej laminacji elementu konstrukcyjnego jed‑
norodnym lub hybrydowym włóknistym kompozytem polimero‑
wym metodą in‑situ z wykorzystaniem wibracji ultradźwiękowych
w procesie ciągłym i urządzenie do realizacji sposobu
B1 (11) 232353
(41) 2018 05 21
(51) B32B 5/22 (2006.01)
B32B 5/08 (2006.01)
D04H 1/14 (2006.01)
(21) 419410
(22) 2016 11 09
(72) BROCHOCKA AGNIESZKA, Łódź (PL); ORLIKOWSKI WIKTOR,
Łódź (PL)
(73) CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY‑PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY, Warszawa (PL)
(54) Wielofunkcyjny kompozyt włókninowy do zastosowania
w sprzęcie ochrony układu oddechowego
B1 (11) 232465
(41) 2014 11 24
(51) B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
B32B 37/00 (2006.01)
(21) 403830
(22) 2013 05 10
(72) NELSON ANDRZEJ, Zajączkowo (PL); NELSON MAŁGORZATA,
Zajączkowo (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO NAN ANDRZEJ NELSON, MAŁGORZATA
NELSON SPÓŁKA JAWNA, Zajączkowo (PL)
(54) Multiprotektorowa wielowarstwowa folia przemysłowa
o zwiększonych walorach użytkowych
B1 (11) 232449
(41) 2018 12 03
(51) B60G 7/00 (2006.01)
B60G 3/12 (2006.01)
B60G 11/56 (2006.01)
B60G 15/06 (2006.01)
(21) 421634
(22) 2017 05 19
(72) DOMACHOWSKI ANDRZEJ, Poznań (PL)
(73) STEELPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań (PL)
(54) Zespół niezależnego zawieszenia koła pojazdu zwłaszcza przy‑
czepy samochodowej
B1 (11) 232541
(41) 2016 07 04
(51) B60H 3/00 (2006.01)
(21) 415183
(22) 2015 12 08
(30) P.410774
2014 12 23
PL
(72) MICHNIEWICZ DANIEL, Czernica (PL); DUDYCZ ALEKSANDRA,
Oława (PL); ZAWIŚLAK MACIEJ, Bielany Wrocławskie (PL);
LIS JACEK, Stronie Śląskie (PL); GÓRNIAK ALEKSANDER,
Stronie Śląskie (PL); JANICKA ANNA, Wrocław (PL)
(73) DR. SCHNEIDER AUTOMOTIVE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Radomierz (PL)
(54) Instalacja nawiewna pojazdu
B1 (11) 232590
(41) 2019 01 14
(51) B60L 5/24 (2006.01)
(21) 422173
(22) 2017 07 10
(72) KACZMARCZYK KRZYSZTOF, Bojszów (PL); DOBRZANIECKI
PIOTR, Rybnik (PL); SUFFNER HUBERT, Żernica (PL); KORPAS
STEFAN, Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG, Gliwice (PL)
(54) Odbierak prądu dla dołowych lokomotyw elektrycznych
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B1 (11) 232423
(41) 2018 07 30
(51) B60P 1/54 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65F 1/14 (2006.01)
(21) 420361
(22) 2017 01 26
(72) CZYŻEWSKI TOMASZ, Brudzowice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE LIGNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olewin (PL)
(54) Urządzenie samoczynnie dostosowujące wysokość haka kontene‑
ra do wymiarów ramienia samochodowego urządzenia załadowczego
B1 (11) 232470
(41) 2018 03 12
(51) B60T 7/04 (2006.01)
B60T 13/74 (2006.01)
(21) 419847
(22) 2015 03 31
(30) DE102014210550.1
2014 06 04
DE
(86) 2015 03 31
PCT/EP15/56938
(87) 2015 12 10
WO15/185241
(72) BUNK MICHAEL, Leingarten (DE)
(73) ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart (DE)
(54) Sposób wyznaczania zadanego zamiaru hamowania w układzie
hamulcowym wyposażonym w elektromechaniczny wzmacniacz
siły hamowania i sposób eksploatacji układu hamulcowego wypo‑
sażonego w elektromechaniczny wzmacniacz siły hamowania
B1 (11) 232375
(41) 2018 12 03
(51) B60W 10/18 (2012.01)
B62D 6/00 (2006.01)
B60T 7/12 (2006.01)
B60T 8/1755 (2006.01)
(21) 421682
(22) 2017 05 23
(72) DUDZIŃSKI PIOTR, Wrocław (PL); SKURJAT ALEKSANDER,
Wrocław (PL); DACKO PIOTR, Kluczbork (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób aktywnej poprawy stateczności kierunkowej pojazdu
z wieloczłonowym układem podwoziowym
B1 (11) 232362
(41) 2017 12 04
(51) B62D 25/20 (2006.01)
B62D 33/02 (2006.01)
(21) 417279
(22) 2016 05 21
(72) KARCZMARZYK STANISŁAW, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Akustyczno‑konstrukcyjny panel sandwich
B1 (11) 232413
(41) 2017 12 04
(51) B62D 25/20 (2006.01)
B62D 33/02 (2006.01)
(21) 417280
(22) 2016 05 21
(72) KARCZMARZYK STANISŁAW, Warszawa (PL); RADKOWSKI
STANISŁAW, Borzęcin Mały (PL); GAŁĘZIA ADAM, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Kratowa warstwa środkowa panelu sandwich
B1 (11) 232348
(41) 2018 05 21
(51) B62D 29/02 (2006.01)
B62D 31/00 (2006.01)
(21) 419425
(22) 2016 11 10
(72) POŁANECKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) POŁANECKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(54) Nadwozie miejskiego samochodu użytkowego o konstrukcji
drewnianej przeznaczonego zwłaszcza do pojazdów elektrycznych
B1 (11) 232422
(51) B62D 59/04 (2006.01)
A01F 15/00 (2006.01)
B60K 17/356 (2006.01)

(41) 2018 07 16
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(21) 420165
(22) 2017 01 12
(72) KOBZARENKO DMYTRO, Kijów (UA)
(73) KOBZARENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Niechcicka Stara (PL)
(54) Urządzenie do pakowania materiałów rozdrobnionych do tuneli
B1 (11) 232502
(41) 2017 09 25
(51) B62D 63/06 (2006.01)
B60P 7/08 (2006.01)
B60P 3/06 (2006.01)
B60P 3/10 (2006.01)
(21) 420173
(22) 2017 01 12
(72) LADRA PIOTR, Ożarów (PL); POSIADAŁA BOGDAN,
Wierzchowisko (PL); ŚPIEWAK SZCZEPAN, Wąchock (PL)
(73) LADRA PIOTR, Ożarów (PL)
(54) Platforma przyczepy towarowej
B1 (11) 232499
(41) 2018 01 03
(51) B63H 11/02 (2006.01)
(21) 417798
(22) 2016 06 30
(72) OZIMKIEWICZ MAREK, Katarzynki (PL)
(73) OZIMKIEWICZ MAREK, Katarzynki (PL)
(54) Napęd strumieniowy jednostki pływającej
B1 (11) 232506
(41) 2018 11 05
(51) B65B 3/00 (2006.01)
B65B 63/02 (2006.01)
(21) 421370
(22) 2017 04 24
(72) ZARĘBSKI JAN, Gdańsk (PL); ŚWIECA MIROSŁAW, Gdańsk (PL);
ŚMIAŁKOWSKI SEBASTIAN, Sopot (PL)
(73) LONZA‑NATA TERESA ZARĘBSKA, WALDEMAR
MICHAŁOWSKI‑SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk (PL)
(54) Urządzenie do napełniania i zamykania denka butelką z aplika‑
torem słomek oraz sposób umieszczania współosiowego elastycznej
słomki w pionowym obwodowym kanale butelki
B1 (11) 232318
(41) 2015 03 16
(51) B65B 61/26 (2006.01)
(21) 409425
(22) 2014 09 08
(30) P2013‑188022
2013 09 11
JP
(72) KATO KAZUKI, Kitanagoya‑shi Aichi (JP)
(73) General Packer Co., Ltd., Kitanagoya‑shi Aichi (JP)
(54) Maszyna do drukowania i pakowania
B1 (11) 232474
(41) 2018 09 10
(51) B65C 3/14 (2006.01)
B65C 9/08 (2006.01)
(21) 420723
(22) 2017 03 03
(72) SZUSTA JAROSŁAW, Białystok (PL); CHOROMAŃSKI
KAZIMIERZ, Białystok (PL)
(73) MASTERPRESS SPÓŁKA AKCYJNA, Białystok (PL)
(54) Narzędzie do formowania rękawa folii o różnych średnicach
B1 (11) 232408
(41) 2017 08 16
(51) B65D 47/08 (2006.01)
(21) 416057
(22) 2016 02 08
(72) OHLA ALEKSANDER, Bydgoszcz (PL); KRÓLICKI JAROSŁAW,
Sokole Kuźnica (PL)
(73) AKSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz (PL)
(54) Dozownik zamknięcia pojemnika
B1 (11) 232313
(41) 2018 12 17
(51) B65D 51/28 (2006.01)
B65D 51/04 (2006.01)
(21) 421813
(22) 2017 06 06
(72) CHRAPEK JAROSŁAW, Frydrychowice (PL)
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(73) IZZI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wadowice (PL)
(54) Nakrętka dozująca
B1 (11) 232459
(41) 2018 10 22
(51) B65D 88/10 (2006.01)
B65D 90/52 (2006.01)
(21) 421316
(22) 2017 04 14
(72) MAJEWSKI MIROSŁAW, Radzymin (PL)
(73) JFC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpin (PL)
(54) Sposób montażu przegrody w zbiorniku do transportu i dystry‑
bucji paliw oraz zbiornik z przegrodą wytworzony tym sposobem
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(73) INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH,
Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania wielowarstwowych złączy niemetali,
zwłaszcza materiałów elektroizolacyjnych i półprzewodnikowych,
spajanych z miedzią
B1 (11) 232509
(41) 2019 01 02
(51) C01B 32/22 (2017.01)
(21) 422019
(22) 2017 06 26
(72) KRAWCZYK PIOTR, Palędzie (PL); ROZMANOWSKI TOMASZ,
Kościan (PL); OSIŃSKA MAŁGORZATA, Poznań (PL); GURZĘDA
BARTOSZ, Czarnków (PL); BĄKOWICZ AGNIESZKA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób interkalacji kwasu siarkowego w grafit

B1 (11) 232328
(41) 2017 05 08
(51) B65D 90/54 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
(21) 414557
(22) 2015 10 27
(72) WITCZAK MARCIN, Toruń (PL)
(73) LAUDE SMART INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Klapa kontenera do przewozu produktów, zwłaszcza w formie
sypkiej

B1 (11) 232510
(41) 2019 01 02
(51) C01B 32/22 (2017.01)
(21) 422020
(22) 2017 06 26
(72) KRAWCZYK PIOTR, Palędzie (PL); ROZMANOWSKI TOMASZ,
Kościan (PL); OSIŃSKA MAŁGORZATA, Poznań (PL); GURZĘDA
BARTOSZ, Czarnków (PL); BĄKOWICZ AGNIESZKA, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób interkalacji kwasu chlorowego (VII) w grafit

B1 (11) 232429
(41) 2018 11 19
(51) B65G 1/04 (2006.01)
B66F 9/07 (2006.01)
(21) 421636
(22) 2017 05 18
(72) MAĆKO MATEUSZ RADOSŁAW, Łomianki (PL); SZCZEGLACKI
PAWEŁ ŁUKASZ, Bartosz (PL)
(73) MAĆKO MATEUSZ G6 DESIGN, Łomianki (PL)
(54) Układnica magazynowa

B1 (11) 232378
(41) 2019 01 14
(51) C01B 32/182 (2017.01)
C08K 3/22 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 422203
(22) 2017 07 13
(72) JĘDRZEJEWSKA ANNA, Szczecin (PL); SIBERA DANIEL,
Szczecin (PL); JĘDRZEJEWSKI ROMAN, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób wytwarzania nanokompozytu grafen/CoFe2O4

B1 (11) 232469
(41) 2016 05 23
(51) B65G 17/06 (2006.01)
B65G 23/06 (2006.01)
(21) 411662
(22) 2013 10 15
(30) 202012104212.6
2012 11 02
DE
(86) 2013 10 15
PCT/EP13/03104
(87) 2014 05 08
WO14/067620
(72) VOIGT ROBERT, Bochum (DE)
(73) CATERPILLAR GLOBAL MINING EUROPE GMBH, Lünen (DE)
(54) Koło łańcuchowe do przenośnika płytowego oraz przenośnik
płytowy
B1 (11) 232326
(41) 2016 04 25
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
C01G 23/047 (2006.01)
(21) 409848
(22) 2014 10 20
(72) SIUZDAK KATARZYNA, Gdańsk (PL); SAWCZAK MIROSŁAW,
Dzierżążno (PL); CENIAN ADAM, Gdynia (PL); LISOWSKA‑OLEKSIAK
ANNA, Gdynia (PL); SZKODA MARIUSZ, Pieniężno (PL)
(73) INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA
SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk (PL)
(54) Sposób otrzymywania nanorurek ditlenku tytanu domieszko‑
wanych azotem na drodze anodyzacji w roztworze aminy, mających
zastosowanie, zwłaszcza do fotowoltaiki i fotokatalizy
B1 (11) 232461
(41) 2018 04 23
(51) B82Y 30/00 (2011.01)
(21) 419087
(22) 2016 10 12
(72) PIETRZAK KATARZYNA, Warszawa (PL); CHMIELEWSKI
MARCIN, Warszawa (PL); OLESIŃSKA WIESŁAWA, Warszawa (PL);
STRĄK CEZARY, Warszawa (PL); SIEDLEC ROBERT, Warszawa (PL)

B1 (11) 232556
(41) 2018 12 17
(51) C01G 5/00 (2006.01)
C01G 3/00 (2006.01)
C01F 7/02 (2006.01)
C01B 33/113 (2006.01)
B82Y 40/00 (2011.01)
(21) 421775
(22) 2017 06 06
(72) JASTRZĘBSKA AGNIESZKA, Nadarzyn (PL); ZIEMKOWSKA
WANDA, Legionowo (PL); KARWOWSKA EWA, Błonie (PL);
OLSZYNA ANDRZEJ, Warszawa (PL); WOJCIECHOWSKI TOMASZ,
Krzyczki Szumne (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania mieszaniny proszków nanocząstek sre‑
bra i miedzi, modyfikowanych powierzchniowo nanotlenkiem glinu
i nanokrzemionką oraz mieszanina proszków nanocząstek srebra i na‑
nocząstek miedzi, modyfikowanych powierzchniowo nanotlenkiem
B1 (11) 232430
(41) 2018 12 03
(51) C02F 5/00 (2006.01)
C02F 1/50 (2006.01)
C02F 1/76 (2006.01)
(21) 421689
(22) 2017 05 24
(72) MARJANOWSKI JAN, Gdynia (PL); DAJNOWIEC FABIAN,
Olsztyn (PL); BANASZCZYK PAWEŁ, Barkweda (PL); PIOTRZKOWSKA
ANNA, Rumia (PL)
(73) MARJANOWSKI JAN, Gdynia (PL); DAJNOWIEC FABIAN,
Olsztyn (PL); BANASZCZYK PAWEŁ, Barkweda (PL); PIOTRZKOWSKA
ANNA, Rumia (PL)
(54) Środek do chemicznej stabilizacji wody
B1 (11) 232464
(51) C03C 15/00 (2006.01)

(41) 2014 05 12
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B44C 1/22 (2006.01)
C03B 31/00 (2006.01)
(21) 401452
(22) 2012 11 02
(72) DOROS TEODORA, Rzeszów (PL); DOROS WIESŁAW,
Rzeszów (PL); BABIARZ GRZEGORZ, Dulcza Mała (PL)
(73) D.A. GLASS DOROS TEODORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rogoźnica (PL)
(54) Sposób wytrawiania tekstury wzorzystej na powierzchni szkła,
zwłaszcza tafli szklanych z użyciem ultradźwięków
B1 (11) 232446
(41) 2016 07 04
(51) C04B 18/08 (2006.01)
C04B 7/26 (2006.01)
(21) 410867
(22) 2014 12 31
(72) ŁĄCZNY MARIAN JACEK, Katowice (PL); GOGOLA KRZYSZTOF,
Chorzów (PL); IWASZENKO SEBASTIAN, Sosnowiec (PL); JANOSZEK
TOMASZ, Żory (PL); BAJERSKI ANDRZEJ, Tychy (PL); CEMPA‑BALEWICZ
MAGDALENA, Dąbrowa Górnicza (PL); KLUPA AGNIESZKA, Libiąż (PL);
TOKARSKI STANISŁAW, Jaworzno (PL); JANAS JACEK, Pszczyna (PL);
ZDEB JANUSZ, Orzesze (PL); JAGODZIK SZYMON, Gródków (PL);
TCHÓRZ JANUSZ, Orzesze (PL); SMÓŁKA WOJCIECH, Trzebinia (PL)
(73) TAURON WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA, Jaworzno (PL);
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, Katowice (PL)
(54) Sposób przetwarzania popiołów lotnych z energetycznego
wykorzystania paliw do produktu o kontrolowanej zawartości wol‑
nego tlenku wapnia
B1 (11) 232471
(41) 2017 01 30
(51) C05D 5/00 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
C05D 11/00 (2006.01)
(21) 413168
(22) 2015 07 17
(72) KACZMAREK SŁAWOMIR, Poznań (PL); KACZMAREK
KRZYSZTOF, Poznań (PL); DEMSKI LESZEK, Poznań (PL)
(73) KME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Janikowo (PL)
(54) Sposób otrzymywania stałego nawozu sztucznego z organicz‑
nych osadów ściekowych
B1 (11) 232329
(41) 2017 07 03
(51) C05F 1/00 (2006.01)
A01N 37/44 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
(21) 415595
(22) 2015 12 30
(72) WILK RADOSŁAW, Wrocław (PL); KARDASZ HUBERT,
Warszawa (PL); KARPIŃSKI KONRAD, Wrocław (PL);
AMBROZIAK KRZYSZTOF, Kraków (PL); GÓRECKI HENRYK,
Kamieniec Wrocławski (PL)
(73) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(54) Sposób wytwarzania stymulatora wzrostu roślin
B1 (11) 232367
(41) 2017 07 03
(51) C05G 3/00 (2006.01)
A01N 37/44 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
(21) 415593
(22) 2015 12 30
(72) WILK RADOSŁAW, Wrocław (PL); KARDASZ HUBERT,
Warszawa (PL); KARPIŃSKI KONRAD, Wrocław (PL);
AMBROZIAK KRZYSZTOF, Kraków (PL); GÓRECKI HENRYK,
Kamieniec Wrocławski (PL)
(73) INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olkusz (PL)
(54) Stymulator wzrostu i rozwoju roślin na bazie hydrolizatów biał‑
kowych

Nr 6/2019

B1 (11) 232415
(41) 2017 12 18
(51) C05G 3/00 (2006.01)
C05D 9/00 (2006.01)
A01N 59/00 (2006.01)
C05D 9/02 (2006.01)
(21) 417542
(22) 2016 06 13
(72) ŚWIĘTOSŁAWSKI JANUSZ, Jaworzno (PL); RADWAN
‑PYTLEWSKI TADEUSZ, Jaworzno (PL); WIECZOREK WOJCIECH,
Czechowice‑Dziedzice (PL)
(73) ŚWIĘTOSŁAWSKI JANUSZ, Jaworzno (PL)
(54) Nawóz krzemowy
B1 (11) 232558
(41) 2019 01 28
(51) C07C 51/42 (2006.01)
B01D 61/42 (2006.01)
C07C 59/347 (2006.01)
(21) 422272
(22) 2017 07 19
(72) PROCHASKA KRYSTYNA, Suchy Las (PL); SZCZYGIEŁDA
MATEUSZ, Szamotuły (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób wydzielania kwasu alfa‑ketoglutarowego (AKG) z wie‑
loskładnikowych roztworów wodnych
B1 (11) 232557
(41) 2019 01 14
(51) C07C 211/63 (2006.01)
C07C 209/20 (2006.01)
C07C 59/64 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
(21) 422180
(22) 2017 07 10
(72) PERNAK JULIUSZ, Poznań (PL); AKWARSKA MONIKA,
Poznań (PL); MARCINKOWSKA KATARZYNA, Mosina (PL);
KACZMAREK DAMIAN, Izabelin (PL); PRACZYK TADEUSZ, Luboń (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Nowe ciecze jonowe z kationem 1,1,4,7,7
‑pentamet
ylo‑1,4,7‑ trialkylodietylenotriamoniowym oraz anionem
(4‑chloro‑2-metylofenoksy)octanowym, sposób ich otrzymywania
oraz zastosowanie jako herbicydy
B1 (11) 232560
(41) 2019 02 11
(51) C07C 249/02 (2006.01)
C07C 251/00 (2006.01)
(21) 422411
(22) 2017 07 31
(72) KOTOWICZ SONIA, Zabrze (PL); KORZEC MATEUSZ,
Katowice (PL); SCHAB‑BALCERZAK EWA, Zabrze (PL)
(73) UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice (PL)
(54) Sposób otrzymywania symetrycznych 2,6‑dipodstawionych
1,4,5,8‑naftalenodiimidów
B1 (11) 232395
(41) 2014 04 14
(51) C07D 209/96 (2006.01)
C07D 401/08 (2006.01)
C07D 403/08 (2006.01)
C07D 413/08 (2006.01)
B01J 31/02 (2006.01)
B01J 31/16 (2006.01)
(21) 401056
(22) 2012 10 04
(72) KAŁUŻA ZBIGNIEW, Zalesie Górne (PL); ĆWIEK RAFAŁ,
Mrozy (PL); NIEDZIEJKO PIOTR, Suwałki (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Pochodne 1,3‑ dihydrospiro[indeno‑2,2’-pirolidyno]-1‑aminy
oraz ich zastosowanie
B1 (11) 232522
(41) 2015 08 31
(51) C07D 295/116 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
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(21) 407333
(22) 2014 02 27
(72) CZACZYK ELŻBIETA MAGDALENA, Pruszcz Gdański (PL);
NIEDZIAŁKOWSKI PAWEŁ LUCJAN, Człuchów (PL); OSSOWSKI
TADEUSZ, Gdańsk (PL); WIETRZYK JOANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Piperydynowe pochodne 9,10‑antrachinonu
B1 (11) 232523
(41) 2015 11 23
(51) C07D 295/116 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 408240
(22) 2014 05 19
(72) CZACZYK ELŻBIETA MAGDALENA, Pruszcz Gdański (PL);
NIEDZIAŁKOWSKI PAWEŁ LUCJAN, Człuchów (PL); OSSOWSKI
TADEUSZ, Gdańsk (PL); WIETRZYK JOANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Mono‑chloro pochodne 9,10‑antrachinonu i piperazyny
B1 (11) 232334
(41) 2018 11 05
(51) C07D 309/06 (2006.01)
(21) 421445
(22) 2017 04 27
(72) KRAWCZYK HANNA, Warszawa (PL); KRZYSZTOFIK MATEUSZ,
Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Sposób otrzymywania 3,5‑bis(4‑bromofenylo)-2,4‑bis(4‑meto
ksyfenylo)tetrahydro‑2H‑piranu
B1 (11) 232524
(41) 2015 11 23
(51) C07D 403/10 (2006.01)
C07D 295/116 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 408241
(22) 2014 05 19
(72) CZACZYK ELŻBIETA MAGDALENA, Pruszcz Gdański (PL);
NIEDZIAŁKOWSKI PAWEŁ LUCJAN, Człuchów (PL); OSSOWSKI
TADEUSZ, Gdańsk (PL); WIETRZYK JOANNA, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET GDAŃSKI, Gdańsk (PL)
(54) Nowe pochodne 9,10‑antrachinonu zawierające układy pipe‑
razynowe
B1 (11) 232402
(41) 2015 10 12
(51) C07F 9/00 (2006.01)
C07D 231/04 (2006.01)
C07D 403/12 (2006.01)
C07C 331/16 (2006.01)
A61K 31/28 (2006.01)
A61K 31/415 (2006.01)
A61K 31/26 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01)
(21) 410552
(22) 2014 12 15
(72) ADACH ANNA, Kielce (PL); TYSZKA‑CZOCHARA
MAŁGORZATA, Podłęże (PL)
(73) UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce (PL); UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Sposób wytwarzania krystalicznej formy związku koordynacyj‑
nego solwat toluen [diizotiocyjano(bis(3,5‑dimetylopirazol‑1-ylo)
metylo)amina oksowanad(IV)] i jego zastosowanie do hamowania
wzrostu komórek nowotworowych
B1 (11) 232298
(41) 2019 01 02
(51) C07F 9/10 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
(21) 422072
(22) 2017 06 30
(72) KŁOBUCKI MAREK, Lubin (PL); GRUDNIEWSKA ALEKSANDRA,
Wrocław (PL); KOCBACH BARTOSZ, Wrocław (PL); MACIEJEWSKA
GABRIELA, Wrocław (PL); UGORSKI MACIEJ, Wrocław (PL);
WAWRZEŃCZYK CZESŁAW, Wrocław (PL)

1655

(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) Sposób otrzymywania fosfatydylocholiny zawierającej ibupro‑
fen w pozycji sn‑1
B1 (11) 232297
(41) 2017 01 16
(51) C07J 1/00 (2006.01)
C07J 75/00 (2006.01)
C12P 33/10 (2006.01)
(21) 417198
(22) 2016 05 13
(72) KOZŁOWSKA EWA, Wrocław (PL); HOC NATALIA, Żagań (PL);
DYMARSKA MONIKA, Wrocław (PL); KOSTRZEWA‑SUSŁOW EDYTA,
Wrocław (PL); GRZESZCZUK JAKUB, Opole (PL); PLĄSKOWSKA
ELŻBIETA, Wrocław (PL); URBANIAK MONIKA, Bytom (PL); STĘPIEŃ
ŁUKASZ, Poznań (PL); JANECZKO TOMASZ, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,
Wrocław (PL)
(54) 3β, 11α‑dihydroksyandrost‑5-en‑7,17‑dion oraz sposób wytwa‑
rzania nowego 3β, 11α‑dihydroksyandrost‑5-en‑7,17‑dionu
B1 (11) 232358
(41) 2015 06 08
(51) C07K 16/02 (2006.01)
C07K 16/40 (2006.01)
G01N 33/574 (2006.01)
(21) 409081
(22) 2014 08 04
(72) SIEŃCZYK MARCIN, Wrocław (PL); ŁUPICKA‑SŁOWIK
AGNIESZKA, Milicz (PL); GRZYWA RENATA, Wrocław (PL); WALCZAK
MACIEJ, Wrocław (PL); BOBREK KAMILA, Łaziska Górne (PL); SMOK
PATRYCJA, Bielawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Przeciwciała poliklonalne klasy IgY specyficzne wobec deami‑
nazy adenozynowej oraz ich zastosowanie
B1 (11) 232550
(41) 2017 01 16
(51) C08F 2/32 (2006.01)
C08F 126/06 (2006.01)
C08J 9/28 (2006.01)
(21) 417776
(22) 2016 06 30
(72) TROCHIMCZUK ANDRZEJ, Stary Śleszów (PL); LEGAN
MAGDALENA, Ostrów Wielkopolski (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Porowaty materiał monolityczny będący anionitem o strukturze
typu poly(HIPE) oraz sposób jego wytwarzania
B1 (11) 232513
(41) 2018 02 26
(51) C08F 10/06 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
C08K 3/28 (2006.01)
C08K 3/32 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 5/053 (2006.01)
C08K 5/21 (2006.01)
(62) 415886
(21) 423903
(22) 2016 01 22
(72) JANKOWSKI PIOTR, Warszawa (PL); KIJOWSKA DOROTA,
Wola Gołkowska (PL); LEGOCKA IZABELLA, Warszawa (PL);
GÓRECKA EWA, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO
MOŚCICKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Kompozycje polipropylenowe o ograniczonej palności
B1 (11) 232468
(51) C08G 18/08 (2006.01)
C08G 18/82 (2006.01)
B29C 44/56 (2006.01)
(21) 411758

(41) 2016 10 10

(22) 2015 03 26
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(72) DANOWSKA MAGDALENA, Gdańsk (PL); GAZDA MARIA,
Gdańsk (PL); STRANKOWSKI MICHAŁ, Gdańsk (PL); PISZCZYK
ŁUKASZ, Gdańsk (PL)
(73) POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk (PL)
(54) Sposób wytwarzania poliuretanowej pianki auksetycznej
B1 (11) 232530
(41) 2017 02 27
(51) C08G 18/36 (2006.01)
C08G 18/42 (2006.01)
C08G 18/48 (2006.01)
C04B 26/16 (2006.01)
(21) 413651
(22) 2015 08 21
(72) MICHAŁOWSKI SŁAWOMIR, Bochnia (PL); DUDZIŃSKI JACEK,
Sosnowiec (PL)
(73) CORTEX CHEMICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów (PL)
(54) Spoiwo polimerowe
B1 (11) 232317
(41) 2015 12 21
(51) C08G 79/00 (2006.01)
(21) 408565
(22) 2014 06 16
(72) MATOGA DARIUSZ, Siepraw (PL); ROZTOCKI KORNEL,
Jedlicze (PL)
(73) UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Kraków (PL)
(54) Polimer koordynacyjny typu MOF
B1 (11) 232547
(41) 2017 11 20
(51) C08L 9/06 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
(21) 417263
(22) 2016 05 19
(72) SMEJDA‑KRZEWICKA ALEKSANDRA, Łódź (PL); DMOWSKA
‑JASEK PAULINA, Łódź (PL); RZYMSKI WŁADYSŁAW M., Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób otrzymywania kompozycji elastomerowych o zwiększonej
odporności na palenie, zawierających kauczuk butadienowo‑styrenowy
B1 (11) 232315
(41) 2005 02 21
(51) C08L 67/03 (2006.01)
C08L 77/06 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
B65D 1/02 (2006.01)
(21) 367488
(22) 2002 09 16
(30) MI2001A002024
2001 09 28
IT
MI2001A002425
2001 11 16
IT
(86) 2002 09 16
PCT/EP02/10352
(87) 2003 04 10
WO03/029349
(72) AL GHATTA HUSSAIN, Fiuggi (IT); COBROR SANDRO,
Pozzilli (IT)
(73) M&G USA CORPORATION, Apple Grove (US)
(54) Kompozycje stosowane do wytwarzania produktów mających dużą
przezroczystość oraz otrzymane z nich folie lane, butelki i ich preformy
B1 (11) 232532
(41) 2018 10 22
(51) C09D 177/02 (2006.01)
C09D 139/06 (2006.01)
C09D 101/04 (2006.01)
C08L 77/02 (2006.01)
C08J 3/215 (2006.01)
(21) 421320
(22) 2017 04 15
(72) TETERYCZ HELENA, Wrocław (PL)
(73) SERWACH SPÓŁKA JAWNA, Goleniów (PL)
(54) Sposób wytwarzania biodegradowalnego środka powłokowe‑
go do modyfikacji powierzchni celulozowych i biodegradowalny
środek powłokowy do modyfikacji powierzchni celulozowych
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B1 (11) 232586
(41) 2017 09 11
(51) C10G 25/06 (2006.01)
(21) 416295
(22) 2016 02 29
(72) KOWALSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); PIĄTKIEWICZ WOJCIECH,
Warszawa (PL); ROGUSKI MAREK, Wierzbno (PL); WOŁYNKO
TOMASZ, Węgrów (PL); SZWAST MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) POLYMEMTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Sposób usuwania aromatycznych związków policyklicznych
z oleju silnikowego
B1 (11) 232398
(41) 2014 07 18
(51) C10L 1/32 (2006.01)
(21) 402768
(22) 2013 02 14
(72) MICHALIK ANDRZEJ, Chorzów (PL); TRĄBKA STANISŁAW,
Oświęcim (PL); HYCNAR JAN JÓZEF, Katowice (PL); FRAŚ ANDRZEJ,
Libiąż (PL); SZYMKIEWICZ ANDRZEJ, Babice (PL); KULA HENRYK,
Wola (PL); SIKORA MAREK, Chrzanów (PL); SIKORA WACŁAW,
Katowice (PL)
(73) KADLEC ORNELIA DARIA, Katowice (PL); FOLTYN ROMAN,
Rückersdorf (DE); WUWER IRENA, Sosnowiec (PL)
(54) Sposób otrzymywania suspensji węglowo‑wodnej
B1 (11) 232357
(41) 2014 09 29
(51) C10L 5/48 (2006.01)
(21) 403263
(22) 2013 03 22
(72) MARCINIAK‑KOWALSKA JOLANTA, Kraków (PL); FELIKS JACEK,
Tenczynek (PL); MITURA ANDRZEJ, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Paliwo alternatywne wytworzone na bazie odpadów przemy‑
słowych
B1 (11) 232527
(41) 2016 12 19
(51) C10L 9/10 (2006.01)
B01D 53/34 (2006.01)
C10L 10/00 (2006.01)
(21) 412643
(22) 2015 06 09
(72) RAJCZYK RAFAŁ, Katowice (PL); GÓRECKA‑SROKOSZ MARTA,
Huta Stara A (PL); SROKOSZ KAMIL, Siedlec (PL); BIEŃ JURAND,
Wręczyca Wielka (PL)
(73) POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, Częstochowa (PL)
(54) Sposób wytwarzania środka do redukcji zanieczyszczeń po‑
wstających w procesie spalania węgla w kotłach energetycznych
B1 (11) 232491
(41) 2016 06 20
(51) C10L 11/06 (2006.01)
(21) 410432
(22) 2014 12 08
(72) GROBELNY BOGDAN, Szczecin (PL); BUDNIK PRZEMYSŁAW,
Berlin (DE)
(73) GROBELNY BOGDAN, Szczecin (PL); BUDNIK PRZEMYSŁAW,
Berlin (DE)
(54) Wielopłomieniowa podpałka kominkowa
B1 (11) 232520
(41) 2015 08 03
(51) C12N 11/00 (2006.01)
C12N 11/08 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
G01N 21/65 (2006.01)
B82Y 5/00 (2011.01)
(21) 406900
(22) 2014 01 22
(72) SZYMBORSKI TOMASZ, Dębina (PL); WITKOWSKA EVELIN,
Warszawa (PL); ADAMKIEWICZ WITOLD, Ciechanów (PL); WALUK
JACEK, Warszawa (PL); MICHOTA‑KAMIŃSKA AGNIESZKA,
Sulejówek (PL)
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(73) INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Platforma i jej zastosowanie do detekcji i/lub identyfikacji
mikroorganizmów, zwłaszcza bakterii, techniką powierzchniowo
wzmocnionego efektu Ramana oraz sposób osadzania tych mikro‑
organizmów na wytworzonych platformach
B1 (11) 232477
(41) 2005 05 16
(51) C12N 15/63 (2006.01)
C12N 15/53 (2006.01)
C12P 21/08 (2006.01)
(21) 370306
(22) 2002 09 20
(30) 60/323,954
2001 09 20
US
(86) 2002 09 20
PCT/US02/29985
(87) 2003 05 01
WO03/035887
(72) MCGREW JEFFREY T., Seattle (US); BIANCHI ALLISON A.,
Seattle (US)
(73) IMMUNEX CORPORATION, Seattle (US)
(54) System ekspresji gospodarza i sposób wytwarzania heterome‑
rycznego kompleksu
B1 (11) 232391
(41) 2017 07 03
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
(21) 415502
(22) 2015 12 23
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); KOWALEWSKA
KATARZYNA, Warszawa (PL); MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL);
TOMALAK MAREK, Poznań (PL); TURLEJ ROBERT, Warszawa (PL);
WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicienia Bursaphelenchus hof‑
manni, szkodnika roślin leśnych, metodą Real Time PCR
B1 (11) 232392
(41) 2017 07 03
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
(21) 415503
(22) 2015 12 23
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); KOWALEWSKA
KATARZYNA, Warszawa (PL); MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL);
TOMALAK MAREK, Poznań (PL); TURLEJ ROBERT, Warszawa (PL);
WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicienia Bursaphelenchus frau‑
dulentus, szkodnika roślin leśnych, metodą Real Time PCR
B1 (11) 232393
(41) 2017 07 03
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
(21) 415506
(22) 2015 12 23
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); ILIEVA‑MAKULEC
KRASSIMIRA, Warszawa (PL); FLIS ŁUKASZ, Latowicz (PL);
GRALAK ALEKSANDRA, Łuków (PL); KOWALEWSKA KATARZYNA,
Warszawa (PL); MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); TURLEJ
ROBERT, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicienia Paratrichodorus pa‑
chydermus, szkodnika roślin, metodą Real Time PCR
B1 (11) 232394
(41) 2017 07 03
(51) C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
(21) 415507
(22) 2015 12 23
(72) BOGDANOWICZ WIESŁAW, Warszawa (PL); KORNOBIS
FRANCISZEK, Puszczykowo (PL); KOWALEWSKA KATARZYNA,
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Warszawa (PL); MALEWSKI TADEUSZ, Warszawa (PL); TURLEJ
ROBERT, Warszawa (PL); WIŚNIEWSKA KATARZYNA, Warszawa (PL)
(73) MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK,
Warszawa (PL)
(54) Sposób i zestaw do identyfikacji nicienia Xiphinema diversi‑
caudatum, szkodzącego drzewom i krzewom owocowym, metodą
Real Time PCR
B1 (11) 232433
(41) 2019 01 14
(51) C21D 1/18 (2006.01)
C21D 1/58 (2006.01)
(21) 422170
(22) 2017 07 10
(72) KONAT ŁUKASZ, Wrocław (PL); BIAŁOBRZESKA BEATA,
Brzezinka Średzka (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób obróbki cieplnej złącza spawanego blach ze stali mar‑
tenzytycznej o podwyższonej odporności na zużywanie ścierne
B1 (11) 232412
(41) 2017 11 06
(51) C22C 37/10 (2006.01)
C22C 33/08 (2006.01)
(21) 416959
(22) 2016 04 25
(72) GUMIENNY GRZEGORZ, Łódź (PL); KACPRZYK BARBARA,
Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Żeliwo wermikularne o osnowie z ausferrytu i węglików
B1 (11) 232448
(41) 2018 02 12
(51) C23C 14/35 (2006.01)
(21) 418146
(22) 2016 07 29
(72) ZDUNEK KRZYSZTOF, Warszawa (PL); DOMANOWSKI
PIOTR, Solec Kujawski (PL); CHODUŃ RAFAŁ, Warszawa (PL);
NOWAKOWSKA‑LANGIER KATARZYNA, Warszawa (PL); OKRASA
SEBASTIAN, Gliwice (PL)
(73) INTERTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki (PL)
(54) Sposób wytwarzania dekoracyjnych, kolorowych powłok inter‑
ferencyjnych, na polimerowych opakowaniach, metodą napylania
magnetronowego
B1 (11) 232515
(41) 2015 12 21
(51) C23C 24/00 (2006.01)
C23C 28/00 (2006.01)
B23K 26/34 (2014.01)
C21D 10/00 (2006.01)
(21) 408543
(22) 2014 06 13
(72) ŚLIZAK DAWID, Sosnowiec (PL); WALĄG GRZEGORZ,
Katowice (PL); LISIECKI ALEKSANDER, Gliwice (PL); BURDZIK RAFAŁ,
Ruda Śląska (PL); WĘGRZYN TOMASZ, Gliwice (PL)
(73) PROGRESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice (PL)
(54) Sposób wytwarzania lub uszlachetniania warstw odpornych
na zużycie
B1 (11) 232534
(41) 2018 08 27
(51) E01C 17/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
(21) 420605
(22) 2017 02 22
(72) JOPEK WOJCIECH, Wrocław (PL); TURÓW MICHAŁ,
Wrocław (PL)
(73) THERMIC SHELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Podświetlana kostka brukowa z ceramiczno‑polimerowego
materiału kompozytowego oraz sposób wytwarzania podświetlanej
kostki brukowej
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B1 (11) 232325
(41) 2018 01 29
(51) E01F 8/00 (2006.01)
E04H 9/10 (2006.01)
(21) 418078
(22) 2016 07 24
(72) ŁODYGOWSKI TOMASZ, Poznań (PL); PUK KAROL, Poznań (PL);
SIELICKI PIOTR, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL); ME WIELKOPOLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI,
Poznań (PL)
(54) Słup do mocowań panelowych ekranów przeciwwybuchowych
B1 (11) 232455
(41) 2018 06 18
(51) E01H 4/00 (2006.01)
E01H 4/02 (2006.01)
E01H 5/12 (2006.01)
E01H 5/08 (2006.01)
A01B 33/00 (2006.01)
(21) 419301
(22) 2016 12 06
(72) PATRONIK MIROSŁAW, Staniszów (PL); PATRONIK TOMASZ,
Jeżów Sudecki (PL)
(73) PATRONIK MIROSŁAW PATRONIK MASZYNY ŚLUSARSTWO
TECHNIKA CIEPLNA, Staniszów (PL)
(54) Frezarka podjazdu pod wyciągiem narciarskim
B1 (11) 232296
(41) 2018 11 19
(51) E02B 8/06 (2006.01)
(21) 421624
(22) 2017 05 18
(72) MAŃKO ROBERT, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Sposób rozpraszania energii strumienia wody poniżej budowli
piętrzących
B1 (11) 232406
(41) 2016 12 19
(51) E02B 15/06 (2006.01)
(21) 415527
(22) 2015 12 23
(72) FERENC ZBIGNIEW, Wrocław (PL); STEFURAK WIKTOR,
Wrocław (PL); WERBIŃSKA‑WOJCIECHOWSKA SYLWIA,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Pływak z regulowaną wypornością
B1 (11) 232484
(41) 2015 02 02
(51) E02D 3/10 (2006.01)
E02D 19/10 (2006.01)
(21) 408991
(22) 2014 07 25
(30) 1357389
2013 07 26
FR
(72) MASSE FRÉDÉRIC, Pittsburgh (US); MICHELIN ADRIEN,
Tower Downtown (AE)
(73) SOLETANCHE FREYSSINET, Rueil Malmaison (FR)
(54) System do konsolidacji wilgotnego podłoża poprzez osuszanie
i sposób do konsolidacji osuszanego wilgotnego podłoża poprzez
osuszanie
B1 (11) 232319
(41) 2016 02 29
(51) E02D 29/12 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
(21) 413616
(22) 2015 08 21
(30) 202014103887.6
2014 08 21
DE
(72) FUNKE NORBERT, Sendenhorst (DE); FUNKE HANS GÜNTER,
Sendenhorst (DE)
(73) Funke Kunststoffe GmbH, Hamm‑Uentrop (DE)
(54) Dolna część studzienki kanalizacyjnej
B1 (11) 232320
(51) E02D 29/12 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)

(41) 2016 02 29
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(21) 413617
(22) 2015 08 21
(30) 202014103903.1
2014 08 21
DE
(72) FUNKE NORBERT, Sendenhorst (DE); FUNKE HANS GÜNTER,
Sendenhorst (DE)
(73) Funke Kunststoffe GmbH, Hamm‑Uentrop (DE)
(54) Studzienka kanalizacyjna
B1 (11) 232321
(41) 2016 02 29
(51) E02D 29/12 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
(21) 413618
(22) 2015 08 21
(30) 202014103889.2
2014 08 21
DE
(72) FUNKE NORBERT, Sendenhorst (DE); FUNKE HANS GÜNTER,
Sendenhorst (DE)
(73) Funke Kunststoffe GmbH, Hamm‑Uentrop (DE)
(54) Górna część studzienki kanalizacyjnej
B1 (11) 232472
(41) 2018 03 12
(51) E03F 5/22 (2006.01)
E03F 7/02 (2006.01)
(21) 418538
(22) 2016 09 02
(72) SZCZEPAŃSKI ANDRZEJ, Poznań (PL); URBAŃSKI PAWEŁ,
Poznań (PL)
(73) COROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Janikowo (PL)
(54) Rozdzielacz strumienia cieczy zawierających stałe zanieczysz‑
czenia, umieszczony w separatorze przepompowni
B1 (11) 232526
(41) 2016 07 04
(51) E04B 1/34 (2006.01)
E04B 1/19 (2006.01)
E04B 5/14 (2006.01)
(21) 410809
(22) 2014 12 30
(72) PIEKARSKI MACIEJ, Rzeszów (PL)
(73) POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA,
Rzeszów (PL)
(54) Ustrój konstrukcyjny dla budynku wielokondygnacyjnego
B1 (11) 232368
(41) 2017 07 31
(51) E04C 3/04 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
(21) 415903
(22) 2016 01 25
(72) HYLA RYSZARD, Siemianowice Śląskie (PL); STAROSOLSKI
WŁODZIMIERZ, Gliwice (PL)
(73) FABUD WYTWÓRNIA KONSTRUKCJI BETONOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Siemianowice Śląskie (PL)
(54) Prefabrykowany element konstrukcyjny
B1 (11) 232361
(41) 2017 11 20
(51) E04C 3/20 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
(21) 417127
(22) 2016 05 09
(72) BRYZIK GRZEGORZ, Częstochowa (PL)
(73) BRYZIK GRZEGORZ ABIS PROJEKT, Częstochowa (PL)
(54) Stropowy element prefabrykowany
B1 (11) 232517
(41) 2014 07 21
(51) E04C 5/12 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
(21) 402406
(22) 2013 01 09
(72) TOMASZEWICZ DARIUSZ, Łomża (PL)
(73) POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Białystok (PL)
(54) Stelaż do wyrywania kotew ukośnych
B1 (11) 232452
(51) E04D 1/18 (2006.01)

(41) 2018 10 08
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E04D 3/16 (2006.01)
B21D 13/00 (2006.01)
(21) 421125
(22) 2017 03 31
(72) LANDSBERG TOMASZ, Wolental (PL)
(73) LANDSBERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wolental (PL)
(54) Sposób wytwarzania pokryć dachowych o profilu trapezowym,
na rąbek oraz blachodachówek modułowych
B1 (11) 232498
(41) 2017 12 18
(51) E04F 13/08 (2006.01)
(21) 417531
(22) 2016 06 10
(72) CZYŻ MICHAŁ, Libertów (PL)
(73) WIDO‑PROFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Myślenice (PL)
(54) Bezkotwowy zespół do mocowania płytowych elementów
okładzinowych i sposób jego mocowania
B1 (11) 232497
(41) 2017 07 31
(51) E04F 13/075 (2006.01)
(21) 415961
(22) 2016 01 28
(72) OLSZEWSKI BOGUSŁAW, Rumia (PL)
(73) OLSZEWSKI BOGUSŁAW, Rumia (PL)
(54) Panel termoizolacyjny
B1 (11) 232548
(41) 2017 12 04
(51) E04F 15/00 (2006.01)
(21) 417316
(22) 2016 05 25
(72) KNAP KRZYSZTOF, Szprotawa (PL)
(73) PARTNER KRZYSZTOF KNAP SPÓŁKA JAWNA, Wiechlice (PL)
(54) Wielowarstwowa okładzina podłogowa na podłożu ze spienio‑
nego PVC z zadrukiem cyfrowym oraz sposób wytwarzania wielo‑
warstwowej okładziny podłogowej na podłożu ze spienionego PVC
z zadrukiem cyfrowym
B1 (11) 232369
(41) 2017 07 31
(51) E04F 15/02 (2006.01)
(21) 415957
(22) 2016 01 28
(72) URYNOWICZ TOMASZ, Suwałki (PL); GALAS ADAM,
Suwałki (PL)
(73) SALAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Suwałki (PL)
(54) Zaczep i system do montażu elementów podłogowych
B1 (11) 232410
(41) 2017 10 09
(51) E04F 19/04 (2006.01)
(21) 416755
(22) 2016 04 05
(72) GALAS ADAM, Suwałki (PL)
(73) GALAS ADAM, Suwałki (PL)
(54) Sprężysta obejma i zestaw listwy przypodłogowej ze sprężystą
obejmą
B1 (11) 232324
(41) 2017 11 20
(51) E05B 47/00 (2006.01)
E05C 9/02 (2006.01)
E05B 15/00 (2006.01)
E05C 9/24 (2006.01)
E05B 47/06 (2006.01)
E05B 51/02 (2006.01)
(21) 417146
(22) 2016 05 10
(72) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(54) System ryglowania drzwi
B1 (11) 232587
(51) E05B 47/00 (2006.01)
(21) 421765

(41) 2018 12 03
(22) 2017 05 31
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(72) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie napędowe do otwierania i zamykania zamka
B1 (11) 232588
(41) 2018 12 03
(51) E05B 47/00 (2006.01)
(21) 421766
(22) 2017 05 31
(72) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(73) LITWIŃSKI ARTUR, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie napędowe do otwierania i zamykania zamka
B1 (11) 232386
(41) 2018 11 19
(51) E05B 47/00 (2006.01)
H01F 7/16 (2006.01)
(21) 426284
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Rygiel elektromagnetyczny
B1 (11) 232427
(41) 2018 11 05
(51) E05B 79/20 (2014.01)
E05B 83/36 (2014.01)
E05B 85/22 (2014.01)
E05B 15/02 (2006.01)
(21) 421394
(22) 2017 04 24
(72) SZYMAŃSKI KRZYSZTOF, Poznań (PL); SZYMAŃSKI PAWEŁ,
Przeźmierowo (PL)
(73) ZORIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gołuski (PL)
(54) Zespół do awaryjnego otwierania zablokowanych drzwi w po‑
jazdach, zwłaszcza szynowych
B1 (11) 232426
(41) 2018 11 05
(51) E05F 15/665 (2015.01)
E05F 15/67 (2015.01)
E05F 11/42 (2006.01)
(21) 421382
(22) 2017 04 24
(72) BEJGER RADOSŁAW, ŁOMŻA (PL); FRONCZEK DAGMARA
MAŁGORZATA, Łomża (PL)
(73) SKŁADANEK HELENA INTER FUSION POLSKA, Giełczyn (PL)
(54) Mechanizm do poruszania liniowego skrzydeł okna
B1 (11) 232521
(41) 2016 01 18
(51) E06B 3/22 (2006.01)
E06B 1/28 (2006.01)
E06B 3/00 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
(21) 408845
(22) 2014 07 15
(72) SEFERNA DARIUSZ MARCIN, Kraków (PL)
(73) OKNOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ochmanów (PL)
(54) Wzmocniony profil do ram skrzydeł i zestaw profili do ram
ościeżnic i ram skrzydeł
B1 (11) 232592
(41) 2015 04 13
(51) E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
(21) 405528
(22) 2013 10 03
(72) BAŁA MARCIN, Kraków (PL)
(73) OKNOPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ochmanów (PL)
(54) Profil ramy i rama skrzydła
B1 (11) 232399
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/26 (2006.01)
(21) 405104

(41) 2015 03 02
(22) 2013 08 20
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(72) CHWASTEK JANUSZ, Bielsko‑Biała (PL)
(73) ALUPROF SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko‑Biała (PL)
(54) System okienny z ukrytym skrzydłem

(73) CENTRUM HYDRAULIKI DOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom (PL)
(54) Stojak górniczy hydrauliczny

B1 (11) 232400
(41) 2015 08 31
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
(21) 407237
(22) 2014 02 18
(72) GRUDZIEŃ PAWEŁ, Kielce (PL); SZCZEPANIAK MIROSŁAW,
Brzeziny (PL)
(73) GRUDZIEŃ PAWEŁ, Kielce (PL); SZCZEPANIAK MIROSŁAW,
Brzeziny (PL)
(54) Profil uszczelki termoizolacyjnej świetlika dachowego oraz
system połączeń termoizolacyjnych w konstrukcjach świetlików
dachowych

B1 (11) 232332
(41) 2018 01 29
(51) E21D 15/51 (2006.01)
E21D 15/44 (2006.01)
E21D 23/16 (2006.01)
(21) 418033
(22) 2016 07 20
(72) STOPKA GRZEGORZ, Kraków (PL); MENDYKA PAWEŁ,
Kraków (PL); GOSPODARCZYK PIOTR, Kraków (PL); KALUKIEWICZ
ANTONI, Kraków (PL); WOJCIECHOWSKI JERZY, Kraków (PL); STOIŃSKI
KAZIMIERZ, Gilów (PL); PIETYRA MACIEJ, Gorzyczki (PL); KAŹMIERSKI
BOGDAN, Jastrzębie-Zdrój (PL); HELBIK ZENON, Pszczyna (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL); KONSTRUKCJE
JASTRZĘBIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jastrzębie-Zdrój (PL)
(54) Głowica siłownika hydraulicznego z zaworem szybkoupusto‑
wym, zwłaszcza podpory górniczej

B1 (11) 232346
(41) 2017 02 27
(51) E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/26 (2006.01)
(21) 417836
(22) 2016 07 04
(72) WĄTOR PIOTR, Krężoły (PL); DĄBROWSKI MATEUSZ,
Ludwinów (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR‑TOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów (PL)
(54) Rama skrzydła drzwiowego
B1 (11) 232397
(41) 2014 07 18
(51) E06B 7/02 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
(21) 402644
(22) 2013 02 04
(72) MAJOCH WACŁAW, Nowy Sącz (PL); MUSIAŁ HENRYK,
Wieliczka (PL)
(73) FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Sącz (PL)
(54) System okienny z nawiewnikiem
B1 (11) 232553
(41) 2018 05 21
(51) E21C 37/22 (2006.01)
G01N 3/58 (2006.01)
B23Q 3/04 (2006.01)
(21) 419506
(22) 2016 11 18
(72) JASZCZUK MAREK, Rachowice (PL); CHELUSZKA PIOTR,
Zabrze (PL); MANN RAJMUND, Tychy (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice (PL)
(54) Głowica pomiarowa, zwłaszcza do pomiaru obciążenia przestrzen‑
nego noży urabiających na stanowiskach do badania procesu urabiania
skał oraz sposób pomiaru obciążenia przestrzennego noży urabiających
B1 (11) 232493
(41) 2017 06 05
(51) E21D 11/22 (2006.01)
E21D 11/24 (2006.01)
(21) 414905
(22) 2015 11 23
(72) HAŁAS WALDEMAR, Smętowo Graniczne (PL); MAZIARCZYK
KRZYSZTOF, Pruszcz Gdański (PL); GOCEK ANDRZEJ, Gniew (PL)
(73) FAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gniew (PL)
(54) Uchwyt zaczepowy obudów górniczych z możliwością podwie‑
szania elementów manipulacyjnych oraz dźwignicowych w wyro‑
biskach górniczych
B1 (11) 232330
(41) 2017 12 18
(51) E21D 15/46 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
G01L 19/00 (2006.01)
(21) 417429
(22) 2016 06 07
(72) KOCOT LESZEK, Piekary Śląskie (PL); DIEDERICHS RYSZARD,
Katowice (PL)

B1 (11) 232370
(41) 2018 03 26
(51) E21F 3/00 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
(21) 418726
(22) 2016 09 16
(72) CHOMICZ ROMAN, Lubin (PL); CHOMICZ RENATA, Lubin (PL)
(73) CHOMICZ ROMAN Z‑R-CH SPÓŁKA CYWILNA, Lubin (PL);
CHOMICZ RENATA Z‑R-CH SPÓŁKA CYWILNA, Lubin (PL)
(54) Chłodnica powietrza
B1 (11) 232409
(41) 2017 09 11
(51) E21F 9/00 (2006.01)
H02H 9/00 (2006.01)
(21) 416404
(22) 2016 03 07
(72) SZEBESTA MICHAŁ, Katowice (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
‑USŁUGOWE ATUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice (PL)
(54) System przesyłania energii elektrycznej do odbiorników tery‑
torialnie rozproszonych w strefach zagrożonych wybuchem
B1 (11) 232440
(41) 2019 02 11
(51) F01L 1/04 (2006.01)
F01L 1/20 (2006.01)
(21) 422442
(22) 2017 08 03
(72) MAJEWSKI JACEK, Białystok (PL)
(73) MAJEWSKI JACEK, Białystok (PL)
(54) Wielokrzywkowy system napędu zaworów silnika spalinowego
B1 (11) 232420
(41) 2018 07 16
(51) F01N 3/28 (2006.01)
(21) 420103
(22) 2017 01 03
(72) SZOSTAK PAWEŁ, Książe‑Skroniów (PL)
(73) SZOSTAK PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,
Książe‑Skroniów (PL)
(54) Katalizator do katalitycznego oczyszczania spalin z silników
spalinowych
B1 (11) 232508
(41) 2019 01 02
(51) F02B 1/04 (2006.01)
F02B 19/16 (2006.01)
F02B 69/02 (2006.01)
F02G 5/02 (2006.01)
(21) 421942
(22) 2017 06 19
(72) ŚLIWIŃSKI KRZYSZTOF, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Silnik izochoryczny
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B1 (11) 232314
(41) 2017 11 20
(51) F02C 1/00 (2006.01)
F02C 7/00 (2006.01)
F02C 6/00 (2006.01)
(21) 417106
(22) 2016 05 06
(72) MANCHIKANTI MARUTHI PRASAD, Bangalore (IN); FLOYD
DONALD EARL, Greenville (US); GRZESZCZAK WOJCIECH,
Warszawa (PL); RAMESH ASISH UPPATH NARAPARAMBATH,
Bangalore (IN)
(73) GENERAL ELECTRIC COMPANY, Schenectady (US)
(54) Maszyna przepływowa zawierająca system regulacji luzu
B1 (11) 232500
(41) 2018 04 09
(51) F02M 43/02 (2006.01)
F02M 43/00 (2006.01)
(21) 418961
(22) 2016 09 30
(72) KARPIUK WOJCIECH, Poznań (PL); SMOLEC RAFAŁ,
Lipie Góry (PL); BOROWCZYK TOMASZ, Poznań (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Pompa wysokociśnieniowa do zasilania silnika
B1 (11) 232316
(41) 2013 06 24
(51) F03G 7/06 (2006.01)
(21) 401948
(22) 2012 12 10
(72) RĄCZKA WALDEMAR, Kraków (PL); KOWAL JANUSZ,
Lednica Górna (PL); SIBIELAK MAREK, Kraków (PL); KONIECZNY
JAROSŁAW, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Liniowy siłownik cieplny z termosprężystym elementem pa‑
mięci kształtu
B1 (11) 232308
(41) 2018 11 19
(51) F04C 18/00 (2006.01)
F04C 18/16 (2006.01)
F04C 18/14 (2006.01)
(21) 426279
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Pompa śrubowa
B1 (11) 232337
(41) 2018 12 17
(51) F04D 13/06 (2006.01)
F04D 29/42 (2006.01)
H02K 5/128 (2006.01)
(21) 421823
(22) 2017 06 07
(72) GRONEK JAKUB, Dobrzyca (PL); BAMBURAK TOMASZ,
Cewlino (PL)
(73) ARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sianów (PL)
(54) Tuleja rewizyjna do pompy obiegowej
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(73) WRÓBLEWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO
‑HANDLOWE ENERGOWENT, Katowice (PL)
(54) Wentylator osiowy
B1 (11) 232418
(41) 2018 05 07
(51) F04D 29/32 (2006.01)
F04D 29/26 (2006.01)
F04D 29/38 (2006.01)
(21) 419283
(22) 2016 10 28
(72) CHMIELARZ WIESŁAW, Ozimek (PL); MOCZKO PRZEMYSŁAW,
Wrocław (PL); WRÓBLEWSKI JACEK, Katowice (PL); WRÓBLEWSKI
ANDRZEJ, Katowice (PL)
(73) WRÓBLEWSKI ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO
‑HANDLOWE ENERGOWENT, Katowice (PL)
(54) Wirnik wentylatora osiowego
B1 (11) 232503
(41) 2018 07 30
(51) F16C 11/10 (2006.01)
E05D 11/10 (2006.01)
A47C 1/027 (2006.01)
A47C 20/04 (2006.01)
(21) 420338
(22) 2017 01 27
(72) RUDZIŃSKI BOGDAN, Nidzica (PL); SŁOWIKOWSKI RYSZARD,
Mrągowo (PL)
(73) STALMOT & WOLMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nidzica (PL)
(54) Przegub cierny bezstopniowy
B1 (11) 232331
(41) 2018 01 29
(51) F16D 31/02 (2006.01)
F16D 33/00 (2006.01)
(21) 417973
(22) 2016 07 15
(72) ALEKSANDROWICZ SŁAWOMIR, Szczecin (PL); URBANOWICZ
KAMIL, Szczecin (PL)
(73) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE, Szczecin (PL)
(54) Przekładnia hydrauliczna z funkcją sprzęgła
B1 (11) 232351
(41) 2018 05 07
(51) F16H 37/00 (2006.01)
F16H 37/04 (2006.01)
(21) 419322
(22) 2016 10 31
(72) JABŁOŃSKI PIOTR, Krasne Pole (PL); TALAR RAFAŁ,
Kościan (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Układ do wytwarzania obciążającego momentu obrotowego
w przekładniach mocy krążącej

B1 (11) 232549
(41) 2017 12 04
(51) F04D 25/00 (2006.01)
(21) 417364
(22) 2016 05 30
(72) MALINOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) MALINOWSKI PAWEŁ, Warszawa (PL)
(54) Pompownia pływająca i system pompowni pływających

B1 (11) 232377
(41) 2019 01 02
(51) F16K 1/12 (2006.01)
F16K 31/122 (2006.01)
(21) 422031
(22) 2017 06 27
(72) POMAGIER MIROSŁAW, Inowrocław (PL); TRZEBUCHOWSKI
DARIUSZ, Inowrocław (PL)
(73) HAFNER POMAGIER‑TRZEBUCHOWSCY SPÓŁKA JAWNA,
Toruń (PL)
(54) Zawór szybkiego spustu

B1 (11) 232419
(41) 2018 05 07
(51) F04D 25/08 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
(21) 419335
(22) 2016 11 02
(72) CHMIELARZ WIESŁAW, Ozimek (PL); MOCZKO PRZEMYSŁAW,
Wrocław (PL); WRÓBLEWSKI JACEK, Katowice (PL); WRÓBLEWSKI
ANDRZEJ, Katowice (PL)

B1 (11) 232483
(41) 2015 09 14
(51) F16K 3/02 (2006.01)
F16K 3/12 (2006.01)
(21) 407512
(22) 2014 03 12
(72) SZUSTER MIROSŁAW, Naramice (PL)
(73) SZUSTER MIROSŁAW SZUSTER CONSULTING, Naramice (PL)
(54) Zawieradło zaworu zasuwowego
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B1 (11) 232352
(41) 2019 01 02
(51) F16K 11/07 (2006.01)
F16K 31/04 (2006.01)
F15B 13/02 (2006.01)
F15B 21/08 (2006.01)
(21) 421994
(22) 2017 06 22
(72) RYBARCZYK DOMINIK, Wiórek (PL); MILECKI ANDRZEJ,
Zalasewo (PL); STEFAŃSKI FREDERIK, Jarocin (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Zawór hydrauliczny
B1 (11) 232566
(41) 2019 02 25
(51) F16K 31/124 (2006.01)
F16K 11/07 (2006.01)
F15B 13/02 (2006.01)
F15C 3/02 (2006.01)
(21) 422552
(22) 2017 08 16
(72) CZARNOTA ZBIGNIEW, Wola Rafałowska (PL)
(73) CZARNOTA ZBIGNIEW, Wola Rafałowska (PL)
(54) Zawór sterujący ciśnieniem zasilania sprężonym powietrzem si‑
łowników pneumatycznych mechanizmu otwierająco‑zamykającego
klapy oddymiającej z funkcją wentylacji
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(72) FIGIELA KRZYSZTOF, Radymno (PL)
(73) FIGIELA KRZYSZTOF BIO‑MIX, Radymno (PL)
(54) Korpus kotła wodnego centralnego ogrzewania na węgiel,
koks, drewno, wyposażony w zespół przystawki rozłącznej zasilający
pelletem jego komorę spalania
B1 (11) 232416
(41) 2018 03 12
(51) F24B 1/189 (2006.01)
(21) 418551
(22) 2016 09 05
(72) BUKSZYŃSKI JANUSZ, Aleksandrów Łódzki (PL)
(73) IWONA PELLETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Aleksandrów Łódzki (PL)
(54) Mechanizm regulacji przepływu powietrza we wkładzie komin‑
kowym
B1 (11) 232374
(41) 2018 11 05
(51) F24D 19/10 (2006.01)
G01K 17/10 (2006.01)
(21) 421480
(22) 2017 05 03
(72) WESOŁOWSKI ZBIGNIEW, Czeladź (PL)
(73) WESOŁOWSKI ZBIGNIEW PRACOWNIA PROJEKTOWO
REALIZACYJNA, Czeladź (PL)
(54) Układ optymalizujący parametry dostawy ciepła do budynku

B1 (11) 232442
(41) 2018 12 03
(51) F16L 33/00 (2006.01)
F16L 33/20 (2006.01)
F16L 37/08 (2006.01)
(21) 423860
(22) 2017 12 13
(72) SOSNA EDWARD, Bielsko‑Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko‑Biała (PL)
(73) SOSNA EDWARD, Bielsko‑Biała (PL); SOSNA BARTŁOMIEJ,
Bielsko‑Biała (PL)
(54) Elastyczne złącze rurowe

B1 (11) 232387
(41) 2018 07 30
(51) F24F 3/16 (2006.01)
(21) 420232
(22) 2017 01 18
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL);
POŁEDNIK ANDRZEJ, Lublin (PL); DUDZIŃSKA MARZENNA,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i układ do oczyszczania powietrza w systemach klima‑
tyzacyjnych

B1 (11) 232552
(41) 2018 05 21
(51) F16L 59/06 (2006.01)
F16L 59/07 (2006.01)
E02D 31/14 (2006.01)
E02D 27/08 (2006.01)
(21) 419460
(22) 2016 11 14
(72) JANUSZEWSKI JAN, Koszalin (PL)
(73) JANUSZEWSKI JAN FABRYKA LODÓW, Koszalin (PL)
(54) Podłoże posadowienia komory mroźni

B1 (11) 232388
(41) 2018 07 30
(51) F24F 3/16 (2006.01)
(21) 420233
(22) 2017 01 18
(72) POŁEDNIK BERNARD, Lublin (PL); GUZ ŁUKASZ, Lublin (PL);
POŁEDNIK ANDRZEJ, Lublin (PL); DUDZIŃSKA MARZENNA,
Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Sposób i układ do oczyszczania powietrza w systemach klima‑
tyzacyjnych

B1 (11) 232339
(41) 2019 01 02
(51) F21V 21/00 (2006.01)
B60Q 1/32 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
(21) 421933
(22) 2017 06 17
(72) KOCYBIK SEBASTIAN, Tarnowskie Góry (PL); SZCZEPAŃSKI
DARIUSZ, Wieluń (PL); JENŚ MIROSŁAW, Działoszyn (PL); KACZOR
MACIEJ, Wichernik (PL)
(73) WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA, Wieluń (PL)
(54) Uchwyt lampy obrysowej

B1 (11) 232417
(41) 2018 04 09
(51) F24F 7/06 (2006.01)
F04D 29/22 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
(21) 418821
(22) 2016 09 26
(72) MARCINIAK EMIL, Łódź (PL); WRÓBEL GRZEGORZ,
Dąbkowice Dolne (PL); PODSĘDKOWSKI ANDRZEJ, Łódź (PL)
(73) VIBROSON ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź (PL)
(54) Wentylator promieniowy o zmiennej w czasie pracy geometrii
wirnika

B1 (11) 232445
(41) 2017 03 27
(51) F23G 5/027 (2006.01)
(21) 414058
(22) 2015 09 17
(72) KOSIDŁO ANDRZEJ, Nowe Miasteczko (PL)
(73) KOSIDŁO ANDRZEJ, Nowe Miasteczko (PL)
(54) Sposób spopielania i urządzenie do spopielania
B1 (11) 232504
(51) F23K 3/16 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
(21) 420711

(41) 2018 09 10

(22) 2017 03 02

B1 (11) 232514
(41) 2018 03 12
(51) F24F 12/00 (2006.01)
F24F 7/08 (2006.01)
E04F 17/04 (2006.01)
(21) 418643
(22) 2016 09 09
(72) HERNIK DANIEL, Kraków (PL); POTOCKI TOMASZ, Kraków (PL);
GÓRSKI KAZIMIERZ, Sosnowiec (PL); MACHURA SŁAWOMIR,
Sosnowiec (PL)
(73) DZIEDZIC WOJCIECH PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
LOKUM SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL); HERNIK DANIEL
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LOKUM SPÓŁKA
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CYWILNA, Kraków (PL); HERNIK MICHAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE LOKUM SPÓŁKA CYWILNA, Kraków (PL)
(54) Układ wentylacji w budynkach wielopoziomowych i sposób
przygotowania nawiewnego kanału wentylacyjnego
B1 (11) 232356
(41) 2018 06 18
(51) F24F 13/28 (2006.01)
F24F 13/16 (2006.01)
B01D 46/20 (2006.01)
B01D 46/46 (2006.01)
(21) 419832
(22) 2016 12 15
(72) STRUZIK WOJCIECH, Ciecierzyn (PL)
(73) STRUZIK WOJCIECH, Ciecierzyn (PL)
(54) Automatyczny filtr do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
B1 (11) 232536
(41) 2018 09 24
(51) F24H 9/18 (2006.01)
F23L 1/02 (2006.01)
(21) 420807
(22) 2017 03 11
(72) MOCEK ŁUKASZ, Pleszew (PL)
(73) MOCEK ŁUKASZ, Pleszew (PL)
(54) Palnik o regulowanej mocy do kotła centralnego ogrzewania
B1 (11) 232342
(41) 2017 06 19
(51) F24S 10/50 (2018.01)
F24S 23/30 (2018.01)
H02S 40/44 (2014.01)
(21) 415168
(22) 2015 12 07
(72) BADECKI RYSZARD ROMAN, Ząbkowice Śląskie (PL); ROŚNIAK
MAREK STEFAN, Ząbkowice Śląskie (PL)
(73) SUN F‑VOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Marki (PL)
(54) Moduł fotowoltaiczny z układem chłodzenia
B1 (11) 232473
(41) 2018 07 02
(51) F25B 30/00 (2006.01)
G05F 5/02 (2006.01)
H02M 3/07 (2006.01)
F27D 11/00 (2006.01)
(21) 419879
(22) 2016 12 19
(72) PANCHENKO IGOR, Świdwin (PL)
(73) PANCHENKO IGOR, Świdwin (PL)
(54) Elektryczna pojemnościowa pompa ciepła
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B1 (11) 232437
(41) 2019 01 28
(51) F41A 33/00 (2006.01)
F41F 1/06 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
F42B 8/20 (2006.01)
(21) 422326
(22) 2017 07 24
(72) SZELECH MARIUSZ, Biała (PL); CAŁKA RAFAŁ, Latowicz (PL);
SOBOLEWSKI ŁUKASZ, Ostrowiec Świętokrzyski (PL); CHROBOT
WOJCIECH, Czechów (PL); GŁOGOWSKI TOMASZ, Zielonka (PL);
STĘPNIAK SŁAWOMIR, Zielonka (PL); NOWICKI JERZY, Zielonka (PL)
(73) WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA,
Zielonka (PL)
(54) Zestaw symulatora moździerza z moździerzowym nabojem
symulacyjnym
B1 (11) 232307
(41) 2018 11 19
(51) F41B 6/00 (2006.01)
(21) 426271
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Wyrzutnia elektromagnetyczna
B1 (11) 232354
(41) 2018 12 03
(51) F41J 1/00 (2006.01)
F41J 5/00 (2006.01)
E04H 3/10 (2006.01)
(21) 421752
(22) 2017 05 30
(72) KASZYŃSKI JANUSZ, Gdynia (PL); KONIAREK‑MAJKOWSKA
JOANNA, Gdynia (PL); KULIK ROBERT, Ruda Wołoska (PL); PYCIO
MICHAŁ, Warszawa (PL)
(73) KLIMAWENT SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia (PL)
(54) Modułowa strzelnica taktyczna
B1 (11) 232421
(41) 2018 06 04
(51) G01K 1/02 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
G01K 11/32 (2006.01)
(21) 421894
(22) 2017 06 13
(72) WYDRA MICHAŁ, Lublin (PL); KISAŁA PIOTR, Lublin (PL);
KACEJKO PIOTR, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Układ do pomiaru temperatury przewodu

B1 (11) 232486
(41) 2017 02 27
(51) F26B 3/347 (2006.01)
F26B 5/04 (2006.01)
F26B 5/16 (2006.01)
(21) 413565
(22) 2015 08 13
(72) VOGT ANDRZEJ, Wrocław (PL); STRZELECKI STANISŁAW,
Wrocław (PL); SZAFERT SŁAWOMIR, Wrocław (PL)
(73) UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, Wrocław (PL)
(54) Sposób odwadniania nasiąkliwych obiektów z jednoczesnym
działaniem antymikrobiologicznym oraz urządzenie do realizacji
tego sposobu

B1 (11) 232333
(41) 2018 04 23
(51) G01M 9/00 (2006.01)
G01M 9/02 (2006.01)
G01M 9/04 (2006.01)
G01M 9/08 (2006.01)
G01M 15/00 (2006.01)
G01M 15/02 (2006.01)
(21) 419213
(22) 2016 10 21
(72) KORNARZYŃSKI KRZYSZTOF, Lublin (PL); ŚCIBAK PIOTR,
Staw Noakowski (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL)
(54) Układ pomiarowy do badania modeli elektrowni wiatrowych
o poziomej osi obrotu

B1 (11) 232551
(41) 2018 02 26
(51) F28F 13/12 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
(21) 418406
(22) 2016 08 20
(72) GALARA STANISŁAW, Głubczyce (PL); GALARA ROBERT,
Głubczyce (PL)
(73) GALMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Głubczyce (PL)
(54) Rura płomienicowa dla niskotemperaturowych kotłów wodnych

B1 (11) 232389
(41) 2017 11 20
(51) G01M 13/00 (2006.01)
G01M 99/00 (2011.01)
G01N 3/00 (2006.01)
E04G 21/00 (2006.01)
(21) 420473
(22) 2017 02 08
(72) ROBAK ALEKSANDER, Lublin (PL); PIEŃKO MICHAŁ, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Stanowisko do badania siły działającej na stojak rusztowania
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B1 (11) 232564
(41) 2019 02 11
(51) G01N 3/22 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)
(21) 422447
(22) 2017 08 04
(72) MARCHLEWSKI PAWEŁ, Legionowo (PL)
(73) INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wykonywania i stanowisko do badań wytrzymałościo‑
wych złożonych przestrzennie struktur, w tym tkanek kostnych
B1 (11) 232525
(41) 2016 02 01
(51) G01N 21/17 (2006.01)
G01N 33/483 (2006.01)
C12M 1/34 (2006.01)
(21) 410681
(22) 2014 12 30
(72) BUZALEWICZ IGOR, Wrocław (PL); PODBIELSKA HALINA,
Wrocław (PL)
(73) POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław (PL)
(54) Sposób charakteryzacji i identyfikacji kolonii bakterii oraz osio‑
wy układ holografii cyfrowej do charakteryzacji i identyfikacji kolonii
bakterii
B1 (11) 232546
(41) 2017 10 23
(51) G01N 21/61 (2006.01)
G01J 3/00 (2006.01)
G01N 21/3504 (2014.01)
(21) 416821
(22) 2016 04 12
(72) KUBICKI JAN, Warszawa (PL); KOPCZYŃSKI KRZYSZTOF,
Warszawa (PL); MŁYŃCZAK JAROSŁAW, Łomianki (PL)
(73) WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA
DĄBROWSKIEGO, Warszawa (PL)
(54) Sposób zdalnego wykrywania gazowych związków chemicz‑
nych i urządzenie do zdalnego wykrywania gazowych związków
chemicznych
B1 (11) 232529
(41) 2017 02 13
(51) G01N 24/00 (2006.01)
G01R 33/58 (2006.01)
(21) 413306
(22) 2015 07 30
(72) KRZYŻAK ARTUR, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób kalibracji sekwencji obrazowania dyfuzji w ekspery‑
mencie typu DMRI przeprowadzanym w tomografie MR
B1 (11) 232403
(41) 2016 10 10
(51) G01N 30/00 (2006.01)
(21) 411772
(22) 2015 03 27
(72) SZPARAGA ALBERT, Bydgoszcz (PL); KOWALKOWSKI TOMASZ,
Bydgoszcz (PL); SYBILSKI JOACHIM, Bydgoszcz (PL); BUSZEWSKI
BOGUSŁAW, Stary Toruń (PL)
(73) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Toruń (PL)
(54) Samonastawny kanał do separacji cząstek mikrometrycznych
B1 (11) 232301
(41) 2018 11 19
(51) G01P 3/488 (2006.01)
H02K 21/38 (2006.01)
H02K 49/10 (2006.01)
(21) 426272
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Czujnik prędkości obrotowej z hamulcem
B1 (11) 232589
(51) G01R 11/04 (2006.01)
H01R 4/30 (2006.01)
(21) 422018

(41) 2019 01 02

(22) 2017 06 26
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(72) DULSKI ZBIGNIEW, Lipno (PL); GLISZCZYŃSKI MIROSŁAW,
Toruń (PL); LANKIEWICZ SEBASTIAN, Toruń (PL); SZCZEPKOWSKI
JAKUB, Nidzica (PL); DUNAJSKI PAWEŁ, Wałycz (PL)
(73) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Skrzynka zaciskowa zwłaszcza licznika energii
B1 (11) 232309
(41) 2018 11 19
(51) G01R 11/06 (2006.01)
G01P 5/08 (2006.01)
(21) 426280
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Prądowy ustrój elektromagnetyczny
B1 (11) 232594
(41) 2019 02 11
(51) G01R 11/24 (2006.01)
G01R 22/06 (2006.01)
H02M 7/155 (2006.01)
(21) 422457
(22) 2017 08 07
(72) RYCHTER JAROSŁAW, Zielona Góra (PL)
(73) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń (PL)
(54) Układ zasilający, zwłaszcza w licznikach energii elektrycznej
B1 (11) 232305
(41) 2019 01 02
(51) G01R 21/00 (2006.01)
G01R 21/133 (2006.01)
G01R 23/20 (2006.01)
G01R 27/00 (2006.01)
(21) 425576
(22) 2018 05 17
(72) WINIECKI WIESŁAW, Warszawa (PL); KOWALIK RYSZARD,
Warszawa (PL); WÓJCIK AUGUSTYN, Zabieżki (PL); ŁUKASZEWSKI
ROBERT, Warszawa (PL); DOWALLA KRZYSZTOF, Ząbki (PL); BILSKI
PIOTR, Olsztyn (PL); JANUSZEWSKI MARCIN, Sochaczew (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do detekcji zmian trybu pracy oraz identyfikacji
odbiorników w sieci zasilania oraz sposób detekcji zmian trybu pracy
oraz identyfikacji odbiorników w sieci zasilania
B1 (11) 232306
(41) 2019 01 02
(51) G01R 21/00 (2006.01)
G01R 21/133 (2006.01)
G01R 23/20 (2006.01)
G01R 27/00 (2006.01)
(21) 425578
(22) 2018 05 17
(72) KOWALIK RYSZARD, Warszawa (PL); WINIECKI WIESŁAW,
Warszawa (PL); DOWALLA KRZYSZTOF, Ząbki (PL); ŁUKASZEWSKI
ROBERT, Warszawa (PL); WÓJCIK AUGUSTYN, Zabieżki (PL); BILSKI
PIOTR, Olsztyn (PL); NOGAL ŁUKASZ, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do identyfikacji odbiorników w sieci zasilania oraz
sposób do identyfikacji odbiorników w sieci zasilania
B1 (11) 232411
(41) 2017 10 23
(51) G01R 22/06 (2006.01)
G01D 4/00 (2006.01)
G01D 9/00 (2006.01)
G08C 19/00 (2006.01)
(21) 416863
(22) 2016 04 15
(72) OBRYCKI PIOTR, Łomża (PL); DĄBROWSKI KAMIL,
Pruszków (PL); ŁUKASIEWICZ MARIUSZ, Warszawa (PL); ROJEK
WŁODZIMIERZ, Warszawa (PL); ROSIK ADAM, Warszawa (PL)
(73) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) System rejestrowania pomiaru danych z liczników
B1 (11) 232462
(51) G01R 23/02 (2006.01)
(21) 412674

(41) 2016 12 19
(22) 2015 06 11
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(72) KRZYK PRZEMYSŁAW, Wieliczka (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Układ do pomiaru mocy czynnej, biernej i pozornej pobieranej
przez dwójnik zasilany prądem sinusoidalnie zmiennym
B1 (11) 232512
(41) 2019 01 14
(51) G02B 6/02 (2006.01)
G02B 5/02 (2006.01)
(21) 422162
(22) 2017 07 10
(72) DYBKA KAMIL, Pusta Wola (PL); DŁUBEK MICHAŁ,
Opoka Kolonia Michalin (PL); LICHOŃ WOJCIECH, Rzeszów (PL)
(73) FIBRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zaczernie (PL)
(54) Sposób wytwarzania dyfuzora światłowodowego i dyfuzor
światłowodowy wytworzony tym sposobem
B1 (11) 232359
(41) 2016 06 06
(51) G02B 27/18 (2006.01)
(21) 410343
(22) 2014 12 03
(72) BIEDERMAN KRZYSZTOF, Szklarska Poręba (PL)
(73) BIEDERMAN KRZYSZTOF, Szklarska Poręba (PL)
(54) Projektor
B1 (11) 232350
(41) 2016 08 16
(51) G05B 19/404 (2006.01)
B23Q 15/18 (2006.01)
(21) 411274
(22) 2015 02 13
(72) KOWAL MICHAŁ, Kotlin (PL)
(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Sposób kompensacji odkształceń termicznych przekładni
śrubowo‑tocznej
B1 (11) 232349
(41) 2018 10 08
(51) G06F 1/26 (2006.01)
H03K 3/02 (2006.01)
(21) 421077
(22) 2017 03 31
(72) MICHALCZEWSKI EDWARD, Rajec Poduchowny (PL)
(73) BORNIKOWSKI MACIEJ ZAKŁAD ELEKTRONICZNY BORNICO,
Radom (PL)
(54) Sterownik przekaźnika czasowego
B1 (11) 232360
(41) 2016 08 29
(51) G06F 7/60 (2006.01)
(21) 411355
(22) 2015 02 23
(72) CIOĆ RADOSŁAW, Radom (PL)
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO‑HUMANISTYCZNY IM.
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU, Radom (PL)
(54) Cyfrowy integrator z kompensacją błędu próbkowania
B1 (11) 232310
(41) 2018 07 30
(51) G06K 7/00 (2006.01)
G01R 29/08 (2006.01)
(21) 420270
(22) 2017 01 24
(72) GRABIA MICHAŁ, Poznań (PL); KAŹMIERCZAK PAWEŁ,
Swarzędz (PL)
(73) INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA, Poznań (PL)
(54) System do badania znaczników RFID oraz sposób badania
znaczników RFID
B1 (11) 232554
(41) 2018 06 04
(51) G06K 19/07 (2006.01)
H04B 5/00 (2006.01)
(21) 419576
(22) 2016 11 22
(72) RYBARCZYK DOMINIK, Poznań (PL); MILECKI ANDRZEJ,
Zalasewo (PL); OWCZAREK PIOTR, Zagajew Kolonia (PL)
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(73) POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań (PL)
(54) Układ detekcji obecności pasażera lub zapięcia pasów w po‑
jeździe oraz tag RFID
B1 (11) 232585
(41) 2017 08 16
(51) G08B 15/00 (2006.01)
F03D 80/00 (2016.01)
G06M 15/00 (2011.01)
G01V 8/10 (2006.01)
(21) 416126
(22) 2016 02 13
(72) PRZYBYCIN MICHAŁ, Poznań (PL)
(73) PRZYBYCIN MICHAŁ, Poznań (PL)
(54) Urządzenie rejestrujące kolizje zwierząt latających z elektrow‑
niami wiatrowymi i wskazujące miejsce ich upadku na podłoże
B1 (11) 232436
(41) 2019 01 28
(51) G09B 5/04 (2006.01)
A61F 9/08 (2006.01)
(21) 422268
(22) 2017 07 19
(72) BEDNARSKI RADOSŁAW, Łódź (PL); SZRAJBER RAFAŁ,
Łódź (PL); KUBIAK PATRYK, Łódź (PL); JÓŹWIAK DAMIAN, Łódź (PL);
WRÓBLEWSKA AGNIESZKA, Łódź (PL)
(73) POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź (PL)
(54) Sposób odczytywania barw obrazów za pomocą dźwięku
B1 (11) 232371
(41) 2018 09 24
(51) G09B 19/08 (2006.01)
(21) 420836
(22) 2017 03 13
(72) DZIECHCIARZ KATARZYNA, Łaziska Górne (PL)
(73) DZIECHCIARZ KATARZYNA, Łaziska Górne (PL)
(54) Fiszka do nauki języka
B1 (11) 232344
(41) 2013 10 14
(51) G09F 1/06 (2006.01)
(21) 398813
(22) 2012 04 13
(72) BĄCZKOWSKI ANDRZEJ, Kanie (PL)
(73) UDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Nowy Kawęczyn (PL)
(54) Mechanizm rozkładający oraz rozkładany nośnik informacji
B1 (11) 232466
(41) 2016 08 01
(51) G10L 19/02 (2013.01)
G01R 23/16 (2006.01)
H04N 19/115 (2014.01)
(21) 410945
(22) 2015 01 19
(72) BARTKOWIAK MACIEJ, Poznań (PL); ŻERNICKI TOMASZ,
Poznań (PL); JANUSZKIEWICZ ŁUKASZ, Jastrowie (PL);
CHRYSZCZANOWICZ MARCIN, Poznań (PL)
(73) ZYLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poznań (PL)
(54) Sposób kodowania, sposób dekodowania, koder oraz dekoder
sygnału audio
B1 (11) 232577
(41) 2019 02 25
(51) H01F 7/16 (2006.01)
(21) 426273
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Elektromagnes nurnikowy dwustronny
B1 (11) 232578
(41) 2019 02 25
(51) H01F 7/16 (2006.01)
(21) 426274
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Elektromagnes nurnikowy jednostronny
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B1 (11) 232559
(41) 2019 01 28
(51) H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/283 (2006.01)
H01L 21/60 (2006.01)
H01L 21/768 (2006.01)
H01L 21/3205 (2006.01)
H01L 23/485 (2006.01)
H01L 23/522 (2006.01)
H01L 23/528 (2006.01)
H01L 23/532 (2006.01)
C23C 14/00 (2006.01)
C23C 14/06 (2006.01)
(21) 422247
(22) 2017 07 17
(72) GUZIEWICZ MAREK, Warszawa (PL)
(73) INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ, Warszawa (PL)
(54) Sposób wytwarzania metalizacji wielowarstwowej, metalizacja
wielowarstwowa oraz zastosowanie metalizacji wielowarstwowej
B1 (11) 232438
(41) 2019 01 28
(51) H01M 2/10 (2006.01)
(21) 422337
(22) 2017 07 24
(72) TRZCIŃSKI PAWEŁ, Wyszków (PL); PIETKIEWICZ KSAWERY,
Brwinów (PL); GOMOLISZEK PAWEŁ, Rybienko Nowe (PL); KNAP
PIOTR, Wyszków (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑USŁUGOWE POMEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wyszków (PL)
(54) Uchwyt sznurkowy do akumulatorów rozruchowych
B1 (11) 232563
(41) 2019 02 11
(51) H01P 1/06 (2006.01)
(21) 422444
(22) 2017 08 03
(72) WILCZEK ANDRZEJ, Stasin (PL); LEWANDOWSKI ARKADIUSZ,
Warszawa (PL); KAFARSKI MARCIN, Lublin (PL); SZYPŁOWSKA
AGNIESZKA, Lublin (PL); SZEREMENT JUSTYNA, Wojsławice (PL);
SKIERUCHA WOJCIECH, Lublin (PL)
(73) INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO
POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Lublin (PL)
(54) Złącze linii współosiowych lub falowodowych oraz sposób ich
łączenia
B1 (11) 232424
(41) 2018 09 10
(51) H01Q 1/12 (2006.01)
F16B 1/02 (2006.01)
(21) 420797
(22) 2017 03 09
(72) JABŁOŃSKI ANDRZEJ, Warszawa (PL); SUCHODOLSKI
KAZIMIERZ, Kobyłka (PL); SECH PAWEŁ, Warszawa (PL)
(73) PIT‑RADWAR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Urządzenie do ryglowania masztu antenowego
B1 (11) 232562
(41) 2019 02 11
(51) H01R 4/58 (2006.01)
H02G 13/00 (2006.01)
(21) 422435
(22) 2017 08 02
(72) SMYCZ EUGENIUSZ, Paryż (FR)
(73) SMYCZ EUGENIUSZ, Paryż (FR)
(54) Sposób zabezpieczania tras ułożonych w ziemi metalowych
rurociągów przesyłowych, zwłaszcza gazowych przed skutkami
uderzeń pioruna oraz piorunochron trasowy do stosowania tego
sposobu
B1 (11) 232561
(41) 2019 02 11
(51) H02B 1/26 (2006.01)
G02B 6/36 (2006.01)
G02B 6/44 (2006.01)
G02B 6/46 (2006.01)
(21) 422423
(22) 2017 07 31
(72) BROWARSKI ANDRZEJ, Janiki (PL)
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(73) BROWARSKI ANDRZEJ MANTAR, Janiki (PL)
(54) Obudowa światłowodowej skrzynki rozdzielczej
B1 (11) 232291
(41) 2019 01 02
(51) H02G 3/08 (2006.01)
H02G 3/12 (2006.01)
(21) 426480
(22) 2018 07 30
(72) BOŻEK WIESŁAW, Żywiec (PL)
(73) PAWBOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Andrychów (PL)
(54) Puszka instalacyjna do mocowania sprzętu elektroinstalacyjne‑
go w ścianach, zwłaszcza podtynkowa do mocowania w ścianach
płytowych
B1 (11) 232451
(41) 2018 05 21
(51) H02H 7/09 (2006.01)
G05F 1/12 (2006.01)
(21) 419390
(22) 2016 11 08
(72) RAWSKI ROBERT, Sosnowiec (PL); SZLENDAK MICHAŁ,
Warszawa (PL); TOMASZEWSKI JACEK, Szczecin (PL)
(73) KRAJOWE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sosnowiec (PL)
(54) Zintegrowany układ zabezpieczeniowy do mocowania w gnieź‑
dzie pierwotnego przekaźnika zabezpieczeniowego
B1 (11) 232336
(41) 2018 12 03
(51) H02J 7/00 (2006.01)
H01M 10/44 (2006.01)
G01R 31/00 (2006.01)
(21) 421777
(22) 2017 06 02
(72) STALA ROBERT, Kraków (PL)
(73) AKADEMIA GÓRNICZO‑HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA W KRAKOWIE, Kraków (PL)
(54) Sposób i układ kontroli napięć na szeregowo połączonych
kondensatorach lub akumulatorach
B1 (11) 232570
(41) 2019 02 25
(51) H02J 15/00 (2006.01)
(21) 425810
(22) 2018 06 04
(72) KOPKA RYSZARD, Opole (PL); TARCZYŃSKI WIESŁAW,
Opole (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ zasobnika energii elektrycznej
B1 (11) 232571
(41) 2019 01 02
(51) H02K 1/27 (2006.01)
(21) 425191
(22) 2018 04 11
(72) GAWRON STANISŁAW, Tychy (PL); GLINKA TADEUSZ,
Gliwice (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Wirnik maszyny z magnesami trwałymi
B1 (11) 232574
(41) 2019 02 11
(51) H02K 7/14 (2006.01)
F04D 25/06 (2006.01)
F24F 7/007 (2006.01)
(21) 426267
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Wentylator osiowy
B1 (11) 232568
(41) 2018 12 03
(51) H02K 17/20 (2006.01)
(21) 424962
(22) 2018 03 20
(72) BERNATT JAKUB, Tychy (PL); BERNATT MACIEJ, Katowice (PL)
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(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Wirnik głębokożłobkowy silnika indukcyjnego klatkowego
B1 (11) 232572
(41) 2019 02 25
(51) H02K 17/20 (2006.01)
(21) 426020
(22) 2018 06 22
(72) BERNATT JAKUB, Tychy (PL); BERNATT MACIEJ, Katowice (PL)
(73) INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMEL,
Katowice (PL)
(54) Klatka głębokożłobkowego wirnika silnika indukcyjnego
B1 (11) 232584
(41) 2018 12 17
(51) H02K 23/58 (2006.01)
(21) 426287
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Urządzenie elektryczne i układ do sterowania
B1 (11) 232575
(41) 2019 02 25
(51) H02K 33/16 (2006.01)
(21) 426269
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Wibrator elektromagnetyczny dwuuzwojeniowy
B1 (11) 232576
(41) 2019 02 25
(51) H02K 33/16 (2006.01)
(21) 426270
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Wibrator elektromagnetyczny jednouzwojeniowy
B1 (11) 232390
(41) 2019 01 02
(51) H02K 33/16 (2006.01)
H02K 7/075 (2006.01)
(21) 426286
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Silnik tłokowy elektromagnetyczny
B1 (11) 232582
(41) 2019 02 11
(51) H02K 35/02 (2006.01)
G01H 11/02 (2006.01)
(21) 426282
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przetwornik drgań
B1 (11) 232573
(41) 2018 12 03
(51) H02K 41/035 (2006.01)
H02K 33/18 (2006.01)
H01F 7/08 (2006.01)
(21) 426266
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Wahadło elektromagnetyczne
B1 (11) 232583
(41) 2019 02 11
(51) H02K 41/035 (2006.01)
(21) 426285
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Silnik liniowy
B1 (11) 232579
(51) H02K 47/14 (2006.01)
H02K 49/10 (2006.01)

(41) 2019 02 25
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(21) 426277
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Impulsowa przetwornica prądu stałego z przekładnią magne‑
tyczną
B1 (11) 232580
(41) 2019 02 25
(51) H02K 47/14 (2006.01)
(21) 426278
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Impulsowa przetwornica prądu stałego z wirującym rotorem
B1 (11) 232581
(41) 2019 02 25
(51) H02K 49/10 (2006.01)
(21) 426281
(22) 2018 07 09
(72) FILIPEK PRZEMYSŁAW, Lublin (PL)
(73) POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin (PL)
(54) Przekładnia magnetyczna z napędem elektrycznym
B1 (11) 232303
(41) 2019 01 28
(51) H02M 7/12 (2006.01)
H02M 7/517 (2006.01)
(21) 422241
(22) 2017 07 17
(72) MAZGAJ WITOLD, Radziszów (PL); ROZEGNAŁ BARTOSZ,
Kraków (PL); SZULAR ZBIGNIEW, Luborzyca (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Układ łagodnego przełączania tranzystorów trójfazowego,
trójpoziomowego falownika napięcia
B1 (11) 232304
(41) 2019 01 28
(51) H02M 7/145 (2006.01)
H02M 7/517 (2006.01)
(21) 422242
(22) 2017 07 17
(72) MAZGAJ WITOLD, Radziszów (PL); SZULAR ZBIGNIEW,
Luborzyca (PL); WOSZCZYNA BARTOSZ, Kraków (PL)
(73) POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
Kraków (PL)
(54) Układ łagodnego przełączania tyrystorów trójfazowego, trój‑
poziomowego falownika napięcia
B1 (11) 232496
(41) 2017 07 17
(51) H02N 2/18 (2006.01)
F03G 6/00 (2006.01)
H02S 10/00 (2014.01)
(21) 415789
(22) 2016 01 13
(72) HAWRANEK JERZY, Warszawa (PL)
(73) SUNEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Sposób generowania napięcia do wytwarzania energii elek‑
trycznej i urządzenie do generowania napięcia do wytwarzania
energii elektrycznej
B1 (11) 232569
(41) 2018 12 03
(51) H02P 6/08 (2016.01)
(21) 425118
(22) 2018 04 04
(72) ZYGARLICKI JAROSŁAW, Krzyżowice (PL)
(73) POLITECHNIKA OPOLSKA, Opole (PL)
(54) Układ komutatora prądu stałego
B1 (11) 232507
(41) 2018 12 03
(51) H02S 10/00 (2014.01)
H02S 40/36 (2014.01)
G01R 21/06 (2006.01)
(21) 421741
(22) 2017 05 27
(72) ŚWIĘCH MARCIN, Kraków (PL); HANC ARTUR, Kraków (PL)
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(73) IGRID TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice (PL)
(54) Sposób i system monitorowania i optymalizacji pracy zestawu
paneli fotowoltaicznych
B1 (11) 232380
(41) 2019 02 11
(51) H03K 3/84 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
H04L 9/12 (2006.01)
(21) 422477
(22) 2017 08 08
(72) WIECZOREK PIOTR ZBIGNIEW, Warszawa (PL); GOŁOFIT
KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Generator metastabilnościowych interwałów czasowych
B1 (11) 232335
(41) 2019 02 11
(51) H03K 3/84 (2006.01)
H03K 5/00 (2006.01)
H03K 5/05 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
G06F 13/00 (2006.01)
(21) 422478
(22) 2017 08 08
(72) WIECZOREK PIOTR ZBIGNIEW, Warszawa (PL); GOŁOFIT
KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Arbiter
B1 (11) 232381
(41) 2019 02 11
(51) H03K 3/84 (2006.01)
H03K 5/00 (2006.01)
H03K 5/05 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
G06F 13/00 (2006.01)
(21) 422479
(22) 2017 08 08
(72) WIECZOREK PIOTR ZBIGNIEW, Warszawa (PL); GOŁOFIT
KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Metastabilnościowy generator losowy
B1 (11) 232382
(41) 2019 02 11
(51) H03K 3/84 (2006.01)
H03K 5/00 (2006.01)
H03K 5/05 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
G06F 13/00 (2006.01)
(21) 422480
(22) 2017 08 08
(72) WIECZOREK PIOTR ZBIGNIEW, Warszawa (PL); GOŁOFIT
KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Metastabilnościowy generator losowy
B1 (11) 232383
(41) 2019 02 11
(51) H03K 3/84 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
H04L 9/12 (2006.01)
(21) 422481
(22) 2017 08 08
(72) WIECZOREK PIOTR ZBIGNIEW, Warszawa (PL); GOŁOFIT
KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Metastabilnościowy generator losowy
B1 (11) 232441
(41) 2019 02 11
(51) H03K 3/84 (2006.01)
G06F 7/58 (2006.01)
H04L 9/12 (2006.01)
(21) 422482
(22) 2017 08 08
(72) WIECZOREK PIOTR ZBIGNIEW, Warszawa (PL); GOŁOFIT
KRZYSZTOF, Warszawa (PL)
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(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Metastabilnościowy generator losowy
B1 (11) 232384
(41) 2018 08 27
(51) H03M 1/58 (2006.01)
G06G 7/24 (2006.01)
(21) 423771
(22) 2017 12 14
(72) Myczuda Zynowij, Kielce (PL)
(73) POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce (PL)
(54) Logarytmiczny przetwornik analogowo‑cyfrowy
B1 (11) 232543
(41) 2017 08 16
(51) H05B 37/02 (2006.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
(21) 416107
(22) 2016 02 10
(72) SKOTAK CEZARY, Gdynia (PL)
(73) CEZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdynia (PL)
(54) Konfigurowalne źródło światła LED
INDEKS UDZIELONYCH PATENTÓW,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

1

2

1

2

A01B 49/02 (2006.01)
A01B 49/06 (2006.01)
A01B 33/00 (2006.01)
A01C 7/06 (2006.01)
A01C 1/02 (2006.01)
A01F 15/00 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
A01G 7/00 (2006.01)
A01G 9/14 (2006.01)
A01G 9/16 (2006.01)
A01N 59/00 (2006.01)
A01N 25/34 (2006.01)
A01N 53/00 (2006.01)
A01N 37/44 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01N 37/44 (2006.01)
A01N 63/00 (2006.01)
A01N 59/00 (2006.01)
A01N 33/12 (2006.01)
A01P 13/00 (2006.01)
A21C 9/06 (2006.01)
A21D 2/36 (2006.01)
A21D 8/04 (2006.01)
A21D 13/80 (2017.01)
A21D 13/80 (2017.01)
A21D 8/04 (2006.01)
A21D 13/80 (2017.01)
A22C 13/00 (2006.01)
A23B 4/03 (2006.01)
A23B 4/03 (2006.01)
A23B 4/03 (2006.01)
A23B 4/06 (2006.01)
A23B 4/16 (2006.01)
A23B 4/06 (2006.01)
A23C 9/152 (2006.01)
A23G 3/54 (2006.01)

232456
232456*
232455*
232456*
232596*
232422*
232596
232596*
232478
232478*
232447
232364*
232364*
232329*
232329*
232367*
232367*
232415*
232557*
232557*
232345
232528
232528*
232528*
232591
232591*
232540*
232495*
232487
232488
232489
232343
232495
232490*
232467
232327

A23G 3/46 (2006.01)
A23G 9/36 (2006.01)
A23G 9/38 (2006.01)
A23G 9/04 (2006.01)
A23G 1/32 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23L 13/00 (2016.01)
A23L 13/70 (2016.01)
A23L 27/14 (2016.01)
A23L 13/00 (2016.01)
A23L 13/70 (2016.01)
A23L 27/12 (2016.01)
A23L 13/00 (2016.01)
A23L 13/70 (2016.01)
A23L 27/12 (2016.01)
A23L 3/3418 (2006.01)
A23L 33/105 (2016.01)
A23L 2/02 (2006.01)
A23L 2/70 (2006.01)
A23L 19/00 (2016.01)
A23L 13/70 (2016.01)
A23L 29/262 (2016.01)
A23L 15/00 (2016.01)
A46B 3/10 (2006.01)
A47B 81/06 (2006.01)
A47B 81/06 (2006.01)
A47B 96/06 (2006.01)
A47B 95/00 (2006.01)
A47B 96/20 (2006.01)
A47C 17/40 (2006.01)
A47C 1/027 (2006.01)
A47C 20/04 (2006.01)
A47F 1/08 (2006.01)
A61B 5/12 (2006.01)
A61B 5/097 (2006.01)
A61B 5/00 (2006.01)

232327*
232533
232533*
232533*
232540*
232528*
232487*
232487*
232487*
232488*
232488*
232488*
232489*
232489*
232489*
232495*
232467*
232444
232444*
232444*
232490
232540
232544*
232299*
232479
232480
232431
232431*
232539*
232545
232503*
232503*
232338
232407
232385
232385*

*) Patent oznaczony więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym. Ogłoszenie
dotyczące tego patentu można znaleźć pod symbolem klasyfikacyjnym odpo‑
wiadającym numerowi bez gwiazdki.
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A61B 5/08 (2006.01)
232385*
A61B 10/02 (2006.01) 232535
A61B 17/86 (2006.01) 232476
A61B 5/00 (2006.01)
232564*
A61F 13/505 (2006.01) 232518
A61F 13/56 (2006.01) 232518*
A61F 13/49 (2006.01) 232518*
A61F 13/15 (2006.01) 232518*
A61F 13/505 (2006.01) 232519
A61F 13/56 (2006.01) 232519*
A61F 13/49 (2006.01) 232519*
A61F 13/15 (2006.01) 232519*
A61F 2/28 (2006.01)
232494*
A61F 2/28 (2006.01)
232501*
A61F 2/28 (2006.01)
232396*
A61F 9/08 (2006.01)
232436*
A61G 5/00 (2006.01)
232432
A61G 5/02 (2006.01)
232432*
A61G 15/10 (2006.01) 232542
A61H 1/02 (2006.01)
232365
A61K 36/605 (2006.01) 232528*
A61K 36/605 (2006.01) 232467*
A61K 31/14 (2006.01) 232404
A61K 31/422 (2006.01) 232463
A61K 31/27 (2006.01) 232463*
A61K 31/437 (2006.01) 232463*
A61K 31/7048 (2006.01) 232463*
A61K 31/365 (2006.01) 232463*
A61K 31/4985 (2006.01) 232463*
A61K 35/32 (2015.01) 232494
A61K 35/32 (2015.01) 232501
A61K 36/00 (2006.01) 232300
A61K 8/97 (2017.01)
232300*
A61K 36/537 (2006.01) 232312
A61K 36/54 (2006.01) 232312*
A61K 36/534 (2006.01) 232312*
A61K 36/48 (2006.01) 232312*
A61K 36/64 (2006.01) 232312*
A61K 36/82 (2006.01) 232312*
A61K 31/718 (2006.01) 232312*
A61K 47/50 (2017.01)
232311
A61K 38/08 (2006.01) 232311*
A61K 8/64 (2006.01)
232311*
A61K 31/28 (2006.01) 232402*
A61K 31/415 (2006.01) 232402*
A61K 31/26 (2006.01) 232402*
A61L 31/16 (2006.01) 232535*
A61L 27/58 (2006.01) 232494*
A61L 27/58 (2006.01) 232501*
A61L 27/44 (2006.01) 232396
A61L 27/14 (2006.01) 232396*
A61M 5/50 (2006.01) 232531
A61P 31/10 (2006.01) 232404*
A61P 33/00 (2006.01) 232463*
A61P 27/02 (2006.01) 232312*
A61P 7/00 (2006.01)
232312*
A61P 17/00 (2006.01) 232311*
A61P 35/00 (2006.01) 232522*
A61P 35/00 (2006.01) 232523*
A61P 35/00 (2006.01) 232524*
A61P 35/00 (2006.01) 232402*
A61P 29/00 (2006.01) 232298*
A61Q 19/00 (2006.01) 232311*
A62C 3/00 (2006.01)
232454
A62C 3/16 (2006.01)
232454*
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A62C 3/04 (2006.01)
A62C 3/06 (2006.01)
A63B 7/00 (2006.01)
A63B 19/00 (2006.01)
A63B 21/00 (2006.01)
B01D 11/02 (2006.01)
B01D 21/00 (2006.01)
B01D 21/24 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)
B01D 65/02 (2006.01)
B01D 61/42 (2006.01)
B01D 53/34 (2006.01)
B01D 46/20 (2006.01)
B01D 46/46 (2006.01)
B01F 3/12 (2006.01)
B01J 19/10 (2006.01)
B01J 3/00 (2006.01)
B01J 8/16 (2006.01)
B01J 31/02 (2006.01)
B01J 31/16 (2006.01)
B03B 5/28 (2006.01)
B03B 7/00 (2006.01)
B03C 1/00 (2006.01)
B03C 3/38 (2006.01)
B03D 1/02 (2006.01)
B05B 16/00 (2018.01)
B05C 1/08 (2006.01)
B05C 15/00 (2006.01)
B05D 1/02 (2006.01)
B05D 1/34 (2006.01)
B05D 7/02 (2006.01)
B05D 1/02 (2006.01)
B05D 3/10 (2006.01)
B05D 5/04 (2006.01)
B05D 3/10 (2006.01)
B05D 5/04 (2006.01)
B05D 3/10 (2006.01)
B05D 5/04 (2006.01)
B05D 3/10 (2006.01)
B05D 5/04 (2006.01)
B06B 1/00 (2006.01)
B07B 1/42 (2006.01)
B07B 9/02 (2006.01)
B08B 3/02 (2006.01)
B08B 7/00 (2006.01)
B08B 1/04 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
B21B 45/02 (2006.01)
B21B 1/16 (2006.01)
B21B 45/02 (2006.01)
B21C 23/22 (2006.01)
B21C 23/26 (2006.01)
B21C 37/04 (2006.01)
B21C 37/06 (2006.01)
B21D 3/02 (2006.01)
B21D 5/02 (2006.01)
B21D 22/02 (2006.01)
B21D 37/16 (2006.01)
B21D 53/92 (2006.01)
B21D 39/03 (2006.01)
B21D 53/74 (2006.01)
B21D 53/74 (2006.01)
B21D 5/00 (2006.01)
B21D 13/00 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)

2

232454*
232454*
232302
232302*
232302*
232444*
232373
232485
232322
232538
232558*
232527*
232356*
232356*
232300*
232444*
232300*
232300*
232395*
232395*
232544*
232544*
232457
232565
232516
232505*
232376
232505*
232372
232372*
232372*
232505
232292
232292*
232293
232293*
232294
232294*
232295
232295*
232425*
232425
232544
232443
232347
232299*
232492
232443*
232555
232555*
232401
232401*
232401*
232401*
232537
232341
232341*
232341*
232341*
232379
232379*
232593
232453*
232452*
232405

1

B22F 9/04 (2006.01)
B23B 51/08 (2006.01)
B23B 25/04 (2006.01)
B23D 77/00 (2006.01)
B23F 19/05 (2006.01)
B23F 21/28 (2006.01)
B23K 26/08 (2014.01)
B23K 9/16 (2006.01)
B23K 26/14 (2014.01)
B23K 9/167 (2006.01)
B23K 101/18 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
B23K 37/047 (2006.01)
B23K 7/08 (2006.01)
B23K 26/34 (2014.01)
B23Q 1/00 (2006.01)
B23Q 3/02 (2006.01)
B23Q 3/06 (2006.01)
B23Q 3/06 (2006.01)
B23Q 15/12 (2006.01)
B23Q 3/04 (2006.01)
B23Q 15/18 (2006.01)
B24B 39/00 (2006.01)
B24B 55/06 (2006.01)
B24D 11/02 (2006.01)
B24D 3/20 (2006.01)
B24D 13/10 (2006.01)
B26D 7/20 (2006.01)
B26D 7/00 (2006.01)
B26D 1/11 (2006.01)
B26D 1/00 (2006.01)
B27G 1/00 (2006.01)
B27M 1/08 (2006.01)
B27M 3/08 (2006.01)
B29C 65/48 (2006.01)
B29C 33/00 (2006.01)
B29C 39/02 (2006.01)
B29C 39/26 (2006.01)
B29C 43/02 (2006.01)
B29C 43/36 (2006.01)
B29C 33/02 (2006.01)
B29C 33/08 (2006.01)
B29C 33/38 (2006.01)
B29C 49/48 (2006.01)
B29C 45/18 (2006.01)
B29C 45/20 (2006.01)
B29C 45/27 (2006.01)
B29C 45/30 (2006.01)
B29C 47/06 (2006.01)
B29C 47/06 (2006.01)
B29C 47/66 (2006.01)
B29C 45/62 (2006.01)
B29C 47/66 (2006.01)
B29C 45/62 (2006.01)
B29C 47/66 (2006.01)
B29C 45/62 (2006.01)
B29C 47/66 (2006.01)
B29C 45/62 (2006.01)
B29C 65/20 (2006.01)
B29C 65/02 (2006.01)
B29C 65/70 (2006.01)
B29C 67/00 (2006.01)
B29C 67/00 (2006.01)
B29C 47/00 (2006.01)
B29C 67/00 (2017.01)
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232405*
232340
232323*
232340*
232299*
232299*
232347*
232435
232453
232453*
232453*
232439
232428
232428*
232515*
232481
232481*
232481*
232460
232323*
232553*
232350*
232340*
232323
232482
232482*
232299
232511
232511*
232511*
232511*
232414
232539
232539*
232376*
232595
232595*
232595*
232595*
232595*
232366
232366*
232366*
232366*
232475
232475*
232475*
232475*
232363
232364
232597
232597*
232598
232598*
232599
232599*
232600
232600*
232567
232567*
232567*
232450
232355
232355*
232434

1

B29C 64/00 (2017.01)
B29C 70/30 (2006.01)
B29C 70/54 (2006.01)
B29C 44/56 (2006.01)
B32B 27/30 (2006.01)
B32B 27/28 (2006.01)
B32B 15/14 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
B32B 5/22 (2006.01)
B32B 5/08 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 27/18 (2006.01)
B32B 37/00 (2006.01)
B33Y 30/00 (2015.01)
B44C 1/22 (2006.01)
B60G 7/00 (2006.01)
B60G 3/12 (2006.01)
B60G 11/56 (2006.01)
B60G 15/06 (2006.01)
B60H 3/00 (2006.01)
B60K 17/356 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
B60P 1/54 (2006.01)
B60P 7/08 (2006.01)
B60P 3/06 (2006.01)
B60P 3/10 (2006.01)
B60Q 1/32 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
B60T 7/04 (2006.01)
B60T 13/74 (2006.01)
B60T 7/12 (2006.01)
B60T 8/1755 (2006.01)
B60W 10/18 (2012.01)
B62D 6/00 (2006.01)
B62D 25/20 (2006.01)
B62D 33/02 (2006.01)
B62D 25/20 (2006.01)
B62D 33/02 (2006.01)
B62D 29/02 (2006.01)
B62D 31/00 (2006.01)
B62D 59/04 (2006.01)
B62D 63/06 (2006.01)
B63H 11/02 (2006.01)
B65B 3/00 (2006.01)
B65B 63/02 (2006.01)
B65B 61/26 (2006.01)
B65C 3/14 (2006.01)
B65C 9/08 (2006.01)
B65D 65/38 (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65D 47/08 (2006.01)
B65D 51/28 (2006.01)
B65D 51/04 (2006.01)
B65D 88/10 (2006.01)
B65D 90/52 (2006.01)
B65D 90/54 (2006.01)
B65D 88/12 (2006.01)
B65D 1/02 (2006.01)
B65F 1/14 (2006.01)
B65F 1/16 (2006.01)
B65G 1/04 (2006.01)
B65G 17/06 (2006.01)
B65G 23/06 (2006.01)

2

232434*
232458
232458*
232468*
232495*
232396*
232537*
232363*
232364*
232353
232353*
232465
232465*
232465*
232434*
232464*
232449
232449*
232449*
232449*
232541
232422*
232590
232423
232502*
232502*
232502*
232339*
232339*
232470
232470*
232375*
232375*
232375
232375*
232362
232362*
232413
232413*
232348
232348*
232422
232502
232499
232506
232506*
232318
232474
232474*
232495*
232465*
232423*
232408
232313
232313*
232459
232459*
232328
232328*
232315*
232423*
232328*
232429
232469
232469*
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2

B66F 9/07 (2006.01)
232429*
B82Y 30/00 (2011.01) 232326
B82Y 40/00 (2011.01) 232326*
B82Y 30/00 (2011.01) 232461
B82Y 30/00 (2011.01) 232378*
B82Y 40/00 (2011.01) 232556*
B82Y 5/00 (2011.01)
232520*
C01B 32/22 (2017.01) 232509
C01B 32/22 (2017.01) 232510
C01B 32/182 (2017.01) 232378
C01B 33/113 (2006.01) 232556*
C01F 7/02 (2006.01)
232556*
C01G 23/047 (2006.01) 232326*
C01G 5/00 (2006.01)
232556
C01G 3/00 (2006.01)
232556*
C02F 1/72 (2006.01)
232447*
C02F 1/34 (2006.01)
232300*
C02F 1/00 (2006.01)
232373*
C02F 5/00 (2006.01)
232430
C02F 1/50 (2006.01)
232430*
C02F 1/76 (2006.01)
232430*
C03B 31/00 (2006.01) 232464*
C03C 15/00 (2006.01) 232464
C04B 18/08 (2006.01) 232446
C04B 7/26 (2006.01)
232446*
C04B 26/16 (2006.01) 232530*
C05D 5/00 (2006.01)
232471
C05D 11/00 (2006.01) 232471*
C05D 9/02 (2006.01)
232367*
C05D 9/00 (2006.01)
232415*
C05D 9/02 (2006.01)
232415*
C05F 7/00 (2006.01)
232471*
C05F 1/00 (2006.01)
232329
C05G 3/00 (2006.01)
232329*
C05G 3/00 (2006.01)
232367
C05G 3/00 (2006.01)
232415
C07C 51/42 (2006.01) 232558
C07C 59/347 (2006.01) 232558*
C07C 211/63 (2006.01) 232557
C07C 209/20 (2006.01) 232557*
C07C 59/64 (2006.01) 232557*
C07C 249/02 (2006.01) 232560
C07C 251/00 (2006.01) 232560*
C07C 331/16 (2006.01) 232402*
C07D 209/96 (2006.01) 232395
C07D 401/08 (2006.01) 232395*
C07D 403/08 (2006.01) 232395*
C07D 413/08 (2006.01) 232395*
C07D 295/116 (2006.01) 232522
C07D 295/116 (2006.01) 232523
C07D 309/06 (2006.01) 232334
C07D 403/10 (2006.01) 232524
C07D 295/116 (2006.01) 232524*
C07D 231/04 (2006.01) 232402*
C07D 403/12 (2006.01) 232402*
C07F 9/00 (2006.01)
232402
C07F 9/10 (2006.01)
232298
C07J 1/00 (2006.01)
232297
C07J 75/00 (2006.01) 232297*
C07K 16/02 (2006.01) 232358
C07K 16/40 (2006.01) 232358*
C08F 2/32 (2006.01)
232550
C08F 126/06 (2006.01) 232550*
C08F 10/06 (2006.01) 232513
C08G 18/08 (2006.01) 232468

1

2

C08G 18/82 (2006.01)
C08G 18/36 (2006.01)
C08G 18/42 (2006.01)
C08G 18/48 (2006.01)
C08G 79/00 (2006.01)
C08J 7/06 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 9/28 (2006.01)
C08J 3/20 (2006.01)
C08J 5/18 (2006.01)
C08J 3/215 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
C08K 3/28 (2006.01)
C08K 3/32 (2006.01)
C08K 3/34 (2006.01)
C08K 5/053 (2006.01)
C08K 5/21 (2006.01)
C08K 3/22 (2006.01)
C08K 3/36 (2006.01)
C08K 3/016 (2018.01)
C08L 27/06 (2006.01)
C08L 97/02 (2006.01)
C08L 9/06 (2006.01)
C08L 11/00 (2006.01)
C08L 67/03 (2006.01)
C08L 77/06 (2006.01)
C08L 77/02 (2006.01)
C09D 177/02 (2006.01)
C09D 139/06 (2006.01)
C09D 101/04 (2006.01)
C10G 25/06 (2006.01)
C10L 1/32 (2006.01)
C10L 5/48 (2006.01)
C10L 9/10 (2006.01)
C10L 10/00 (2006.01)
C10L 11/06 (2006.01)
C12M 1/34 (2006.01)
C12N 11/00 (2006.01)
C12N 11/08 (2006.01)
C12N 15/63 (2006.01)
C12N 15/53 (2006.01)
C12P 33/10 (2006.01)
C12P 21/08 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C21D 1/18 (2006.01)
C21D 1/58 (2006.01)
C21D 10/00 (2006.01)
C22C 38/00 (2006.01)
C22C 33/02 (2006.01)
C22C 37/10 (2006.01)
C22C 33/08 (2006.01)
C23C 14/35 (2006.01)
C23C 24/00 (2006.01)
C23C 28/00 (2006.01)
C23C 14/00 (2006.01)

232468*
232530
232530*
232530*
232317
232372*
232363*
232364*
232550*
232513*
232315*
232532*
232378*
232513*
232513*
232513*
232513*
232513*
232513*
232547*
232547*
232547*
232364*
232364*
232547
232547*
232315
232315*
232532*
232532
232532*
232532*
232586
232398
232357
232527
232527*
232491
232525*
232520
232520*
232477
232477*
232297*
232477*
232520*
232391
232391*
232392
232392*
232393
232393*
232394
232394*
232433
232433*
232515*
232555*
232405*
232412
232412*
232448
232515
232515*
232559*

1

C23C 14/06 (2006.01)
D04H 1/14 (2006.01)
E01C 17/00 (2006.01)
E01F 8/00 (2006.01)
E01H 4/00 (2006.01)
E01H 4/02 (2006.01)
E01H 5/12 (2006.01)
E01H 5/08 (2006.01)
E02B 8/06 (2006.01)
E02B 15/06 (2006.01)
E02D 3/10 (2006.01)
E02D 19/10 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
E02D 31/14 (2006.01)
E02D 27/08 (2006.01)
E03F 1/00 (2006.01)
E03F 5/14 (2006.01)
E03F 7/00 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
E03F 5/02 (2006.01)
E03F 5/22 (2006.01)
E03F 7/02 (2006.01)
E04B 1/34 (2006.01)
E04B 1/19 (2006.01)
E04B 5/14 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
E04B 5/02 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E04C 3/20 (2006.01)
E04C 5/12 (2006.01)
E04D 1/18 (2006.01)
E04D 3/16 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04D 13/03 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
E04F 13/075 (2006.01)
E04F 15/00 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
E04F 17/04 (2006.01)
E04G 21/00 (2006.01)
E04H 9/10 (2006.01)
E04H 3/10 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)
E05B 15/00 (2006.01)
E05B 47/06 (2006.01)
E05B 51/02 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)
E05B 79/20 (2014.01)
E05B 83/36 (2014.01)
E05B 85/22 (2014.01)
E05B 15/02 (2006.01)
E05C 9/02 (2006.01)
E05C 9/24 (2006.01)
E05D 11/10 (2006.01)
E05F 15/665 (2015.01)
E05F 15/67 (2015.01)
E05F 11/42 (2006.01)
E06B 9/266 (2006.01)
E06B 1/26 (2006.01)

Nr 6/2019
2

232559*
232353*
232534
232325
232455
232455*
232455*
232455*
232296
232406
232484
232484*
232319
232320
232321
232552*
232552*
232373*
232373*
232373*
232319*
232320*
232321*
232472
232472*
232526
232526*
232526*
232368*
232361*
232368
232361
232517
232452
232452*
232400*
232397*
232498
232497
232548
232369
232410
232514*
232389*
232325*
232354*
232324
232324*
232324*
232324*
232587
232588
232386
232427
232427*
232427*
232427*
232324*
232324*
232503*
232426
232426*
232426*
232511*
232567*

1

E06B 3/20 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 1/28 (2006.01)
E06B 3/00 (2006.01)
E06B 1/00 (2006.01)
E06B 3/72 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/26 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/26 (2006.01)
E06B 7/02 (2006.01)
E21C 37/22 (2006.01)
E21D 20/00 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
E21D 11/24 (2006.01)
E21D 15/46 (2006.01)
E21D 15/51 (2006.01)
E21D 15/44 (2006.01)
E21D 23/16 (2006.01)
E21F 17/18 (2006.01)
E21F 3/00 (2006.01)
E21F 9/00 (2006.01)
F01L 1/04 (2006.01)
F01L 1/20 (2006.01)
F01N 3/28 (2006.01)
F02B 1/04 (2006.01)
F02B 19/16 (2006.01)
F02B 69/02 (2006.01)
F02C 1/00 (2006.01)
F02C 7/00 (2006.01)
F02C 6/00 (2006.01)
F02G 5/02 (2006.01)
F02M 43/02 (2006.01)
F02M 43/00 (2006.01)
F03D 80/00 (2016.01)
F03G 7/06 (2006.01)
F03G 6/00 (2006.01)
F04C 18/00 (2006.01)
F04C 18/16 (2006.01)
F04C 18/14 (2006.01)
F04D 13/06 (2006.01)
F04D 29/42 (2006.01)
F04D 25/00 (2006.01)
F04D 25/08 (2006.01)
F04D 29/32 (2006.01)
F04D 29/26 (2006.01)
F04D 29/38 (2006.01)
F04D 29/22 (2006.01)
F04D 29/28 (2006.01)
F04D 25/06 (2006.01)
F15B 13/02 (2006.01)
F15B 21/08 (2006.01)
F15B 13/02 (2006.01)
F15C 3/02 (2006.01)
F16B 1/02 (2006.01)
F16C 11/10 (2006.01)
F16D 31/02 (2006.01)
F16D 33/00 (2006.01)
F16H 37/00 (2006.01)
F16H 37/04 (2006.01)
F16K 1/12 (2006.01)
F16K 31/122 (2006.01)
F16K 3/02 (2006.01)

2

232567*
232521
232521*
232521*
232521*
232592
232592*
232399
232399*
232400
232346
232346*
232397
232553
232517*
232493
232493*
232330
232332
232332*
232332*
232330*
232370
232409
232440
232440*
232420
232508
232508*
232508*
232314
232314*
232314*
232508*
232500
232500*
232585*
232316
232496*
232308
232308*
232308*
232337
232337*
232549
232419
232418
232418*
232418*
232417*
232417*
232574*
232352*
232352*
232566*
232566*
232424*
232503
232331
232331*
232351
232351*
232377
232377*
232483

Nr 6/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
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F16K 3/12 (2006.01)
F16K 11/07 (2006.01)
F16K 31/04 (2006.01)
F16K 31/124 (2006.01)
F16K 11/07 (2006.01)
F16L 33/00 (2006.01)
F16L 33/20 (2006.01)
F16L 37/08 (2006.01)
F16L 59/06 (2006.01)
F16L 59/07 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
F16M 13/00 (2006.01)
F16M 11/00 (2006.01)
F16M 13/00 (2006.01)
F21V 33/00 (2006.01)
F21V 21/00 (2006.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
F21Y 115/10 (2016.01)
F23G 5/027 (2006.01)
F23K 3/16 (2006.01)
F23L 1/02 (2006.01)
F24B 1/189 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
F24F 7/00 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
F24F 7/08 (2006.01)
F24F 13/28 (2006.01)
F24F 13/16 (2006.01)
F24F 7/007 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
F24H 1/24 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
F24S 10/50 (2018.01)
F24S 23/30 (2018.01)
F25B 30/00 (2006.01)
F25D 13/06 (2006.01)
F26B 3/347 (2006.01)
F26B 5/04 (2006.01)
F26B 5/16 (2006.01)
F27D 11/00 (2006.01)
F28F 13/12 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
F41B 6/00 (2006.01)
F41F 1/06 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
F41J 1/00 (2006.01)
F41J 5/00 (2006.01)
F42B 8/20 (2006.01)
G01D 4/00 (2006.01)
G01D 9/00 (2006.01)
G01H 11/02 (2006.01)
G01J 3/00 (2006.01)
G01K 17/10 (2006.01)
G01K 1/02 (2006.01)
G01K 13/00 (2006.01)
G01K 11/32 (2006.01)
G01L 19/00 (2006.01)
G01M 9/00 (2006.01)
G01M 9/02 (2006.01)

2

232483*
232352
232352*
232566
232566*
232442
232442*
232442*
232552
232552*
232479*
232479*
232480*
232480*
232534*
232339
232534*
232543*
232445
232504
232536*
232416
232374
232505*
232370*
232419*
232387
232388
232417
232514
232514*
232356
232356*
232574*
232504*
232504*
232536
232551*
232342
232342*
232473
232343*
232486
232486*
232486*
232473*
232551
232437
232307
232437*
232437*
232354
232354*
232437*
232411*
232411*
232582*
232546*
232374*
232421
232421*
232421*
232330*
232333
232333*

1

2

G01M 9/04 (2006.01) 232333*
G01M 9/08 (2006.01) 232333*
G01M 15/00 (2006.01) 232333*
G01M 15/02 (2006.01) 232333*
G01M 13/00 (2006.01) 232389
G01M 99/00 (2011.01) 232389*
G01N 33/497 (2006.01) 232385*
G01N 33/574 (2006.01) 232358*
G01N 21/65 (2006.01) 232520*
G01N 3/58 (2006.01)
232553*
G01N 3/00 (2006.01)
232389*
G01N 3/22 (2006.01)
232564
G01N 21/17 (2006.01) 232525
G01N 33/483 (2006.01) 232525*
G01N 21/61 (2006.01) 232546
G01N 21/3504 (2014.01) 232546*
G01N 24/00 (2006.01) 232529
G01N 30/00 (2006.01) 232403
G01P 3/488 (2006.01) 232301
G01P 5/08 (2006.01)
232309*
G01R 33/58 (2006.01) 232529*
G01R 11/04 (2006.01) 232589
G01R 11/06 (2006.01) 232309
G01R 11/24 (2006.01) 232594
G01R 22/06 (2006.01) 232594*
G01R 21/00 (2006.01) 232305
G01R 21/133 (2006.01) 232305*
G01R 23/20 (2006.01) 232305*
G01R 27/00 (2006.01) 232305*
G01R 21/00 (2006.01) 232306
G01R 21/133 (2006.01) 232306*
G01R 23/20 (2006.01) 232306*
G01R 27/00 (2006.01) 232306*
G01R 22/06 (2006.01) 232411
G01R 23/02 (2006.01) 232462
G01R 29/08 (2006.01) 232310*
G01R 23/16 (2006.01) 232466*
G01R 31/00 (2006.01) 232336*
G01R 21/06 (2006.01) 232507*
G01V 8/10 (2006.01)
232585*
G02B 6/02 (2006.01)
232512
G02B 5/02 (2006.01)
232512*
G02B 27/18 (2006.01) 232359
G02B 6/36 (2006.01)
232561*
G02B 6/44 (2006.01)
232561*
G02B 6/46 (2006.01)
232561*
G05B 19/404 (2006.01) 232350
G05F 5/02 (2006.01)
232473*
G05F 1/12 (2006.01)
232451*
G06F 1/26 (2006.01)
232349
G06F 7/60 (2006.01)
232360
G06F 7/58 (2006.01)
232380*
G06F 7/58 (2006.01)
232335*
G06F 13/00 (2006.01) 232335*
G06F 7/58 (2006.01)
232381*
G06F 13/00 (2006.01) 232381*
G06F 7/58 (2006.01)
232382*
G06F 13/00 (2006.01) 232382*
G06F 7/58 (2006.01)
232383*
G06F 7/58 (2006.01)
232441*
G06G 7/24 (2006.01)
232384*
G06K 7/00 (2006.01)
232310
G06K 19/07 (2006.01) 232554
G06M 15/00 (2011.01) 232585*
G08B 13/19 (2006.01) 232323*
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G08B 15/00 (2006.01)
G08C 19/00 (2006.01)
G09B 5/04 (2006.01)
G09B 19/08 (2006.01)
G09F 1/06 (2006.01)
G10L 19/02 (2013.01)
H01F 7/16 (2006.01)
H01F 7/16 (2006.01)
H01F 7/16 (2006.01)
H01F 7/08 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
H01L 21/283 (2006.01)
H01L 21/60 (2006.01)
H01L 21/768 (2006.01)
H01L 21/3205 (2006.01)
H01L 23/485 (2006.01)
H01L 23/522 (2006.01)
H01L 23/528 (2006.01)
H01L 23/532 (2006.01)
H01M 2/10 (2006.01)
H01M 10/44 (2006.01)
H01P 1/06 (2006.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
H01R 4/30 (2006.01)
H01R 4/58 (2006.01)
H02B 1/26 (2006.01)
H02G 13/00 (2006.01)
H02G 3/08 (2006.01)
H02G 3/12 (2006.01)
H02H 9/00 (2006.01)
H02H 7/09 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
H02J 15/00 (2006.01)
H02K 5/128 (2006.01)
H02K 21/38 (2006.01)
H02K 49/10 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 7/14 (2006.01)
H02K 17/20 (2006.01)
H02K 17/20 (2006.01)
H02K 23/58 (2006.01)
H02K 33/16 (2006.01)
H02K 33/16 (2006.01)

232585
232411*
232436
232371
232344
232466
232386*
232577
232578
232573*
232559
232559*
232559*
232559*
232559*
232559*
232559*
232559*
232559*
232438
232336*
232563
232424
232589*
232562
232561
232562*
232291
232291*
232409*
232451
232336
232570
232337*
232301*
232301*
232571
232574
232568
232572
232584
232575
232576

1

2

H02K 33/16 (2006.01)
H02K 7/075 (2006.01)
H02K 35/02 (2006.01)
H02K 41/035 (2006.01)
H02K 33/18 (2006.01)
H02K 41/035 (2006.01)
H02K 47/14 (2006.01)
H02K 49/10 (2006.01)
H02K 47/14 (2006.01)
H02K 49/10 (2006.01)
H02M 3/07 (2006.01)
H02M 7/155 (2006.01)
H02M 7/12 (2006.01)
H02M 7/517 (2006.01)
H02M 7/145 (2006.01)
H02M 7/517 (2006.01)
H02N 2/18 (2006.01)
H02P 6/08 (2016.01)
H02S 40/44 (2014.01)
H02S 10/00 (2014.01)
H02S 10/00 (2014.01)
H02S 40/36 (2014.01)
H03K 3/02 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H03K 5/00 (2006.01)
H03K 5/05 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H03K 5/00 (2006.01)
H03K 5/05 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H03K 5/00 (2006.01)
H03K 5/05 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H03M 1/58 (2006.01)
H04B 5/00 (2006.01)
H04L 9/12 (2006.01)
H04L 9/12 (2006.01)
H04L 9/12 (2006.01)
H04N 3/09 (2006.01)
H04N 19/115 (2014.01)
H05B 37/02 (2006.01)

232390
232390*
232582
232573
232573*
232583
232579
232579*
232580
232581
232473*
232594*
232303
232303*
232304
232304*
232496
232569
232342*
232496*
232507
232507*
232349*
232380
232335
232335*
232335*
232381
232381*
232381*
232382
232382*
232382*
232383
232441
232384
232554*
232380*
232383*
232441*
232323*
232466*
232543

INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PATENTÓW
Nr
patentu

Symbol
MKP

Nr
patentu

Symbol
MKP

1

2

1

2

232291
232292
232293
232294
232295
232296
232297
232298
232299
232300
232301
232302
232303

H02G 3/08 (2006.01)
B05D 3/10 (2006.01)
B05D 3/10 (2006.01)
B05D 3/10 (2006.01)
B05D 3/10 (2006.01)
E02B 8/06 (2006.01)
C07J 1/00 (2006.01)
C07F 9/10 (2006.01)
B24D 13/10 (2006.01)
A61K 36/00 (2006.01)
G01P 3/488 (2006.01)
A63B 7/00 (2006.01)
H02M 7/12 (2006.01)

232304
232305
232306
232307
232308
232309
232310
232311
232312
232313
232314
232315
232316

H02M 7/145 (2006.01)
G01R 21/00 (2006.01)
G01R 21/00 (2006.01)
F41B 6/00 (2006.01)
F04C 18/00 (2006.01)
G01R 11/06 (2006.01)
G06K 7/00 (2006.01)
A61K 47/50 (2017.01)
A61K 36/537 (2006.01)
B65D 51/28 (2006.01)
F02C 1/00 (2006.01)
C08L 67/03 (2006.01)
F03G 7/06 (2006.01)
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1

2

1

2

1

2

1

2

232317
232318
232319
232320
232321
232322
232323
232324
232325
232326
232327
232328
232329
232330
232331
232332
232333
232334
232335
232336
232337
232338
232339
232340
232341
232342
232343
232344
232345
232346
232347
232348
232349
232350
232351
232352
232353
232354
232355
232356
232357
232358
232359
232360
232361
232362
232363
232364
232365
232366
232367
232368
232369
232370
232371
232372
232373
232374
232375
232376
232377
232378
232379
232380
232381

C08G 79/00 (2006.01)
B65B 61/26 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
E02D 29/12 (2006.01)
B01D 53/04 (2006.01)
B24B 55/06 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)
E01F 8/00 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
A23G 3/54 (2006.01)
B65D 90/54 (2006.01)
C05F 1/00 (2006.01)
E21D 15/46 (2006.01)
F16D 31/02 (2006.01)
E21D 15/51 (2006.01)
G01M 9/00 (2006.01)
C07D 309/06 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H02J 7/00 (2006.01)
F04D 13/06 (2006.01)
A47F 1/08 (2006.01)
F21V 21/00 (2006.01)
B23B 51/08 (2006.01)
B21D 5/02 (2006.01)
F24S 10/50 (2018.01)
A23B 4/06 (2006.01)
G09F 1/06 (2006.01)
A21C 9/06 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
B08B 7/00 (2006.01)
B62D 29/02 (2006.01)
G06F 1/26 (2006.01)
G05B 19/404 (2006.01)
F16H 37/00 (2006.01)
F16K 11/07 (2006.01)
B32B 5/22 (2006.01)
F41J 1/00 (2006.01)
B29C 67/00 (2006.01)
F24F 13/28 (2006.01)
C10L 5/48 (2006.01)
C07K 16/02 (2006.01)
G02B 27/18 (2006.01)
G06F 7/60 (2006.01)
E04C 3/20 (2006.01)
B62D 25/20 (2006.01)
B29C 47/06 (2006.01)
B29C 47/06 (2006.01)
A61H 1/02 (2006.01)
B29C 33/02 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
E04C 3/04 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
E21F 3/00 (2006.01)
G09B 19/08 (2006.01)
B05D 1/02 (2006.01)
B01D 21/00 (2006.01)
F24D 19/10 (2006.01)
B60W 10/18 (2012.01)
B05C 1/08 (2006.01)
F16K 1/12 (2006.01)
C01B 32/182 (2017.01)
B21D 39/03 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)

232382
232383
232384
232385
232386
232387
232388
232389
232390
232391
232392
232393
232394
232395
232396
232397
232398
232399
232400
232401
232402
232403
232404
232405
232406
232407
232408
232409
232410
232411
232412
232413
232414
232415
232416
232417
232418
232419
232420
232421
232422
232423
232424
232425
232426
232427
232428
232429
232430
232431
232432
232433
232434
232435
232436
232437
232438
232439
232440
232441
232442
232443
232444
232445
232446

H03K 3/84 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
H03M 1/58 (2006.01)
A61B 5/097 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
F24F 3/16 (2006.01)
G01M 13/00 (2006.01)
H02K 33/16 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C12Q 1/68 (2006.01)
C07D 209/96 (2006.01)
A61L 27/44 (2006.01)
E06B 7/02 (2006.01)
C10L 1/32 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
E06B 3/263 (2006.01)
B21C 23/22 (2006.01)
C07F 9/00 (2006.01)
G01N 30/00 (2006.01)
A61K 31/14 (2006.01)
B22F 1/00 (2006.01)
E02B 15/06 (2006.01)
A61B 5/12 (2006.01)
B65D 47/08 (2006.01)
E21F 9/00 (2006.01)
E04F 19/04 (2006.01)
G01R 22/06 (2006.01)
C22C 37/10 (2006.01)
B62D 25/20 (2006.01)
B27G 1/00 (2006.01)
C05G 3/00 (2006.01)
F24B 1/189 (2006.01)
F24F 7/06 (2006.01)
F04D 29/32 (2006.01)
F04D 25/08 (2006.01)
F01N 3/28 (2006.01)
G01K 1/02 (2006.01)
B62D 59/04 (2006.01)
B60P 1/54 (2006.01)
H01Q 1/12 (2006.01)
B07B 1/42 (2006.01)
E05F 15/665 (2015.01)
E05B 79/20 (2014.01)
B23K 37/047 (2006.01)
B65G 1/04 (2006.01)
C02F 5/00 (2006.01)
A47B 96/06 (2006.01)
A61G 5/00 (2006.01)
C21D 1/18 (2006.01)
B29C 67/00 (2017.01)
B23K 9/16 (2006.01)
G09B 5/04 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
H01M 2/10 (2006.01)
B23K 37/04 (2006.01)
F01L 1/04 (2006.01)
H03K 3/84 (2006.01)
F16L 33/00 (2006.01)
B08B 3/02 (2006.01)
A23L 2/02 (2006.01)
F23G 5/027 (2006.01)
C04B 18/08 (2006.01)

232447
232448
232449
232450
232451
232452
232453
232454
232455
232456
232457
232458
232459
232460
232461
232462
232463
232464
232465
232466
232467
232468
232469
232470
232471
232472
232473
232474
232475
232476
232477
232478
232479
232480
232481
232482
232483
232484
232485
232486
232487
232488
232489
232490
232491
232492
232493
232494
232495
232496
232497
232498
232499
232500
232501
232502
232503
232504
232505
232506
232507
232508
232509
232510
232511

A01N 59/00 (2006.01)
C23C 14/35 (2006.01)
B60G 7/00 (2006.01)
B29C 67/00 (2006.01)
H02H 7/09 (2006.01)
E04D 1/18 (2006.01)
B23K 26/14 (2014.01)
A62C 3/00 (2006.01)
E01H 4/00 (2006.01)
A01B 49/02 (2006.01)
B03C 1/00 (2006.01)
B29C 70/30 (2006.01)
B65D 88/10 (2006.01)
B23Q 3/06 (2006.01)
B82Y 30/00 (2011.01)
G01R 23/02 (2006.01)
A61K 31/422 (2006.01)
C03C 15/00 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
G10L 19/02 (2013.01)
A23C 9/152 (2006.01)
C08G 18/08 (2006.01)
B65G 17/06 (2006.01)
B60T 7/04 (2006.01)
C05D 5/00 (2006.01)
E03F 5/22 (2006.01)
F25B 30/00 (2006.01)
B65C 3/14 (2006.01)
B29C 45/18 (2006.01)
A61B 17/86 (2006.01)
C12N 15/63 (2006.01)
A01G 9/14 (2006.01)
A47B 81/06 (2006.01)
A47B 81/06 (2006.01)
B23Q 1/00 (2006.01)
B24D 11/02 (2006.01)
F16K 3/02 (2006.01)
E02D 3/10 (2006.01)
B01D 21/24 (2006.01)
F26B 3/347 (2006.01)
A23B 4/03 (2006.01)
A23B 4/03 (2006.01)
A23B 4/03 (2006.01)
A23L 13/70 (2016.01)
C10L 11/06 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
E21D 11/22 (2006.01)
A61K 35/32 (2015.01)
A23B 4/16 (2006.01)
H02N 2/18 (2006.01)
E04F 13/075 (2006.01)
E04F 13/08 (2006.01)
B63H 11/02 (2006.01)
F02M 43/02 (2006.01)
A61K 35/32 (2015.01)
B62D 63/06 (2006.01)
F16C 11/10 (2006.01)
F23K 3/16 (2006.01)
B05D 1/02 (2006.01)
B65B 3/00 (2006.01)
H02S 10/00 (2014.01)
F02B 1/04 (2006.01)
C01B 32/22 (2017.01)
C01B 32/22 (2017.01)
B26D 7/20 (2006.01)

232512
232513
232514
232515
232516
232517
232518
232519
232520
232521
232522
232523
232524
232525
232526
232527
232528
232529
232530
232531
232532
232533
232534
232535
232536
232537
232538
232539
232540
232541
232542
232543
232544
232545
232546
232547
232548
232549
232550
232551
232552
232553
232554
232555
232556
232557
232558
232559
232560
232561
232562
232563
232564
232565
232566
232567
232568
232569
232570
232571
232572
232573
232574
232575
232576

G02B 6/02 (2006.01)
C08F 10/06 (2006.01)
F24F 12/00 (2006.01)
C23C 24/00 (2006.01)
B03D 1/02 (2006.01)
E04C 5/12 (2006.01)
A61F 13/505 (2006.01)
A61F 13/505 (2006.01)
C12N 11/00 (2006.01)
E06B 3/22 (2006.01)
C07D 295/116 (2006.01)
C07D 295/116 (2006.01)
C07D 403/10 (2006.01)
G01N 21/17 (2006.01)
E04B 1/34 (2006.01)
C10L 9/10 (2006.01)
A21D 2/36 (2006.01)
G01N 24/00 (2006.01)
C08G 18/36 (2006.01)
A61M 5/50 (2006.01)
C09D 177/02 (2006.01)
A23G 9/36 (2006.01)
E01C 17/00 (2006.01)
A61B 10/02 (2006.01)
F24H 9/18 (2006.01)
B21D 3/02 (2006.01)
B01D 65/02 (2006.01)
B27M 1/08 (2006.01)
A23L 29/262 (2016.01)
B60H 3/00 (2006.01)
A61G 15/10 (2006.01)
H05B 37/02 (2006.01)
B07B 9/02 (2006.01)
A47C 17/40 (2006.01)
G01N 21/61 (2006.01)
C08L 9/06 (2006.01)
E04F 15/00 (2006.01)
F04D 25/00 (2006.01)
C08F 2/32 (2006.01)
F28F 13/12 (2006.01)
F16L 59/06 (2006.01)
E21C 37/22 (2006.01)
G06K 19/07 (2006.01)
B21B 1/16 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01)
C07C 51/42 (2006.01)
H01L 21/00 (2006.01)
C07C 249/02 (2006.01)
H02B 1/26 (2006.01)
H01R 4/58 (2006.01)
H01P 1/06 (2006.01)
G01N 3/22 (2006.01)
B03C 3/38 (2006.01)
F16K 31/124 (2006.01)
B29C 65/20 (2006.01)
H02K 17/20 (2006.01)
H02P 6/08 (2016.01)
H02J 15/00 (2006.01)
H02K 1/27 (2006.01)
H02K 17/20 (2006.01)
H02K 41/035 (2006.01)
H02K 7/14 (2006.01)
H02K 33/16 (2006.01)
H02K 33/16 (2006.01)

Nr 6/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1

2

1

2

232577
232578
232579
232580
232581
232582
232583
232584
232585
232586
232587
232588

H01F 7/16 (2006.01)
H01F 7/16 (2006.01)
H02K 47/14 (2006.01)
H02K 47/14 (2006.01)
H02K 49/10 (2006.01)
H02K 35/02 (2006.01)
H02K 41/035 (2006.01)
H02K 23/58 (2006.01)
G08B 15/00 (2006.01)
C10G 25/06 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)
E05B 47/00 (2006.01)

232589
232590
232591
232592
232593
232594
232595
232596
232597
232598
232599
232600

G01R 11/04 (2006.01)
B60L 5/24 (2006.01)
A21D 13/80 (2017.01)
E06B 3/72 (2006.01)
B21D 53/74 (2006.01)
G01R 11/24 (2006.01)
B29C 33/00 (2006.01)
A01G 7/04 (2006.01)
B29C 47/66 (2006.01)
B29C 47/66 (2006.01)
B29C 47/66 (2006.01)
B29C 47/66 (2006.01)
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UDZIELONE DODATKOWE
PRAWA OCHRONNE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu podstawowego i tytuł wynalazku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu
na rynek oraz nazwę organu, który je wydał, oznaczenie produktu
opisanego w tym zezwoleniu, datę od której powstaje i czas trwania
dodatkowego prawa ochronnego.
(68) 215167
(54) Związki o-cyklopropylo-karboksyanilidowe, związki pośrednie w
ich wytwarzaniu i sposób ich wytwarzania, oraz kompozycje i sposób
zwalczania drobnoustrojów
(73) Syngenta Participations AG, BASEL (CH)
(93) 08.11.2013, R-149/2013, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 04.10.2011, 2110102, DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ALIMENTA‑
TION SOUS DIRECTION DE LA QUALITÉ ET DE LA PROTECTION DES
VÉGÉTAUX (FR)
(95) Sedaksan
(94) 21.02.2023 - 04.10.2026
(68) 218428
(54) Komórka, sposoby wytwarzania przeciwciał, leki zawierające
przeciwciała, komórka CHO i przeciwciało klasy IgG
(73) KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD., TOKIO (JP)
(93) 10.01.2018, EU/1/17/1252, Komisja Europejska (EU)
(95) BENRALIZUMAB
(94) 05.10.2021 - 05.10.2026
(68) 1761540
(54) Chinazolinony jako inhibitory ludzkiej kinazy 3-fosfatydyloino‑
zytolu delta
(73) ICOS CORPORATION, INDIANAPOLIS (US)
(93) 19.09.2014, EU/1/14/938, Komisja Europejska (EU)
(95) idelalizyb lub jego farmaceutycznie akceptowalna sól
(94) 12.05.2025 - 19.09.2029
(68) 1778013
(54) Kompozycje grzybobójcze
(73) Syngenta Participations AG, BASEL (CH)
(93) 08.11.2013, R-149/2013, Minister Rolnictwa i Rozowju Wsi (PL)
(93) 04.10.2011, 2110102, DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ALIMENTATION
SOUS DIRECTION DE LA
QUALITÉ ET DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX (FR)
(95) Sedaksan + Difenokonazol
(94) 11.08.2025 - 04.10.2026
(68) 1778013
(54) Kompozycje grzybobójcze
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(73) Syngenta Participations AG, BASEL (CH)
(93) 08.11.2013, R-149/2013, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 04.10.2011, 2110102, DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ALIMENTA‑
TION SOUS DIRECTION DE LA QUALITÉ ET DE LA PROTECTION DES
VÉGÉTAUX (FR)
(95) Sedaksan + Fludioksonil
(94) 11.08.2025 - 04.10.2026
(68) 1869025
(54) Benzotiofeny podstawione piperazyną do leczenia zaburzeń
umysłowych
(73) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD., TOKYO (JP)
(93) 30.07.2018, EU/1/18/1294, Komisja Europejska (EU)
(95) brekspiprazol lub jego sól
(94) 12.04.2026 - 12.04.2031
(68) 1940813
(54) Pochodne amidowe heterocykli użyteczne jako środki mikrobio‑
bójcze
(73) Syngenta Participations AG, BASEL (CH)
(93) 11.10.2017, R-199/2017, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PL)
(93) 22.07.2016, 2160617, DYREKTOR GENERALNY FRANCUSKIEJ NA‑
RODOWEJ AGENCJI DS. BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO ŻYWNOŚCI,
ŚRODOWISKA I PRACY (FR)
(95) benzowindyflupyr
(94) 23.10.2026 - 22.07.2031
(68)
(54)
(73)
(93)
(95)
(94)

2203462
Proleki fosforamidanu nukleozydu
Gilead Pharmasset LLC, FOSTER CITY (US)
17.01.2014, EU/1/13/894, Komisja Europejska (EU)
sofosbuwir
26.03.2028 - 17.01.2029
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TŁUMACZENIA PATENTÓW EUROPEJSKICH

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

14 11 2018
01 09 2010
05 12 2018
23 01 2019
21 04 2010
09 01 2019
24 10 2018
19 12 2018
11 07 2018
28 11 2018
19 12 2018
26 12 2018
28 11 2018
17 10 2018
07 11 2018
18 07 2018
26 12 2018
09 01 2019
12 12 2018
14 11 2018
07 11 2018
26 12 2018

2018/46
2010/35
2018/49
2019/04
2010/16
2019/02
2018/43
2018/51
2018/28
2018/48
2018/51
2018/52
2018/48
2018/42
2018/45
2018/29
2018/52
2019/02
2018/50
2018/46
2018/45
2018/52

EP 1595860 B1
EP 1621166 B1
EP 1646417 B1
EP 1658743 B1
EP 1698823 B1
EP 1707295 B1
EP 1725633 B1
EP 1732805 B1
EP 1750538 B1
EP 1771518 B1
EP 1803327 B1
EP 1812607 B1
EP 1850873 B1
EP 1869378 B1
EP 1878552 B1
EP 1882066 B1
EP 1885194 B1
EP 1885195 B1
EP 1888476 B1
EP 1893393 B1
EP 1899789 B1
EP 1909961 B1

1674
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T5 (97) 04 12 2013
T5 (97) 06 05 2009
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T5 (97) 26 01 2011
T3 (97) 02 01 2019
T5 (97) 23 06 2010
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 17 10 2018
T5 (97) 30 03 2011
T5 (97) 17 11 2010
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 31 10 2018
T5 (97) 06 04 2016
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T5 (97) 09 09 2015
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T4 (97) 21 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 23 01 2019
T4 (97) 14 11 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 11 07 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 19 12 2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/02
2018/46
2018/49
2018/49
2018/49
2018/41
2019/01
2019/01
2019/01
2019/01
2013/49
2009/19
2018/36
2018/41
2019/01
2018/42
2018/44
2018/52
2019/04
2018/47
2018/52
2018/51
2018/49
2019/01
2018/42
2019/03
2018/52
2019/08
2018/42
2018/43
2018/49
2011/04
2019/01
2010/25
2018/48
2019/04
2018/42
2011/13
2010/46
2018/50
2018/44
2016/14
2018/29
2019/10
2019/01
2018/49
2015/37
2018/49
2018/51
2018/47
2018/47
2018/52
2018/52
2019/04
2018/46
2019/04
2018/44
2018/48
2019/02
2018/44
2018/28
2018/34
2018/52
2018/29
2018/51
2018/45
2018/51

EP 1922430 B1
EP 1926946 B1
EP 1938402 B1
EP 1940599 B1
EP 1948838 B1
EP 1954966 B1
EP 1957679 B1
EP 1960482 B1
EP 1977225 B1
EP 1982098 B1
EP 1982812 B1
EP 1991411 B1
EP 1994121 B1
EP 1998611 B1
EP 2004563 B1
EP 2010129 B1
EP 2039199 B1
EP 2041228 B1
EP 2046861 B1
EP 2048424 B1
EP 2054903 B1
EP 2068064 B1
EP 2074021 B1
EP 2083490 B1
EP 2086145 B1
EP 2087626 B1
EP 2090815 B1
EP 2099370 B1
EP 2101961 B1
EP 2119108 B1
EP 2125947 B1
EP 2128406 B1
EP 2129366 B1
EP 2134611 B1
EP 2134994 B1
EP 2139951 B1
EP 2145113 B1
EP 2145923 B1
EP 2150485 B1
EP 2159520 B1
EP 2160214 B1
EP 2165166 B1
EP 2173981 B1
EP 2183397 B1
EP 2185057 B1
EP 2191901 B1
EP 2210030 B1
EP 2214656 B1
EP 2217201 B1
EP 2217659 B1
EP 2217659 B1
EP 2220261 B1
EP 2220981 B1
EP 2223392 B1
EP 2227225 B1
EP 2231984 B1
EP 2234942 B1
EP 2235457 B1
EP 2242168 B1
EP 2245203 B1
EP 2249771 B1
EP 2250064 B1
EP 2252159 B1
EP 2252304 B1
EP 2254810 B1
EP 2258339 B1
EP 2264699 B1

T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 19 09 2018
T5 (97) 24 07 2013
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T4 (97) 05 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 19 12 2018

Nr 6/2019
2018/40
2018/52
2018/51
2018/38
2018/49
2019/01
2018/52
2019/11
2018/51
2018/52
2018/38
2013/30
2018/45
2019/03
2018/52
2019/02
2018/52
2018/51
2019/04
2018/49
2018/37
2019/01
2018/46
2018/44
2018/52
2019/05
2019/01
2018/45
2018/49
2018/49
2018/48
2019/03
2019/03
2019/03
2019/03
2018/52
2019/01
2019/01
2018/52
2018/52
2019/01
2018/47
2018/43
2018/48
2019/01
2018/51
2018/48
2018/46
2018/41
2018/42
2018/52
2018/49
2018/42
2018/47
2018/49
2018/52
2018/48
2018/46
2018/50
2018/50
2019/08
2019/01
2018/47
2019/02
2019/01
2019/01
2018/51

EP 2265277 B1
EP 2266334 B1
EP 2271595 B1
EP 2274233 B1
EP 2274321 B1
EP 2274356 B1
EP 2274561 B1
EP 2282421 B1
EP 2288628 B1
EP 2297496 B1
EP 2299227 B1
EP 2303659 B1
EP 2304020 B1
EP 2313960 B1
EP 2317263 B1
EP 2333122 B1
EP 2343450 B1
EP 2345776 B1
EP 2367468 B1
EP 2368638 B1
EP 2372243 B1
EP 2378693 B1
EP 2378876 B1
EP 2381798 B1
EP 2391202 B1
EP 2394384 B1
EP 2396229 B1
EP 2396754 B1
EP 2397004 B1
EP 2397004 B1
EP 2405026 B1
EP 2414083 B1
EP 2414085 B1
EP 2414087 B1
EP 2414088 B1
EP 2416646 B1
EP 2418624 B1
EP 2419691 B1
EP 2420631 B1
EP 2425173 B1
EP 2427626 B1
EP 2429501 B1
EP 2434913 B1
EP 2444481 B1
EP 2449148 B1
EP 2449152 B1
EP 2452320 B1
EP 2452694 B1
EP 2457461 B1
EP 2467232 B1
EP 2475917 B1
EP 2478782 B1
EP 2478964 B1
EP 2480100 B1
EP 2480485 B1
EP 2485880 B1
EP 2487225 B1
EP 2491847 B1
EP 2492544 B1
EP 2493828 B1
EP 2494152 B1
EP 2496126 B1
EP 2497366 B1
EP 2499445 B1
EP 2502536 B1
EP 2502537 B1
EP 2503054 B1

Nr 6/2019
T5 (97) 04 03 2015
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T5 (97) 31 12 2014
T3 (97) 27 06 2018
T4 (97) 27 06 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 25 04 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 18 07 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 28 11 2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2015/10
2018/47
2019/08
2019/02
2019/04
2019/04
2018/52
2015/01
2018/26
2018/26
2018/44
2018/47
2019/06
2018/22
2019/04
2018/50
2018/44
2018/51
2018/50
2019/02
2018/43
2019/11
2019/03
2018/45
2018/43
2018/52
2018/52
2019/01
2018/52
2018/45
2018/51
2019/08
2019/07
2018/51
2018/50
2018/52
2019/08
2018/52
2018/51
2019/02
2018/36
2018/42
2019/02
2019/01
2018/44
2018/17
2018/47
2018/52
2018/40
2018/46
2018/29
2019/02
2019/01
2018/52
2019/08
2018/52
2018/52
2019/04
2018/46
2018/48
2018/50
2019/02
2019/02
2019/01
2018/47
2019/03
2018/48

EP 2504001 B1
EP 2504454 B1
EP 2505419 B1
EP 2509480 B1
EP 2512364 B1
EP 2513182 B1
EP 2521863 B1
EP 2522744 B1
EP 2525157 B1
EP 2525157 B1
EP 2528889 B1
EP 2530093 B1
EP 2530225 B1
EP 2530232 B1
EP 2533913 B1
EP 2535430 B1
EP 2536643 B1
EP 2539635 B1
EP 2540460 B1
EP 2542293 B1
EP 2544812 B1
EP 2546438 B1
EP 2551085 B1
EP 2551294 B1
EP 2558095 B1
EP 2558514 B1
EP 2561464 B1
EP 2562481 B1
EP 2564843 B1
EP 2566847 B1
EP 2568706 B1
EP 2572063 B1
EP 2576312 B1
EP 2579736 B1
EP 2583046 B1
EP 2590448 B1
EP 2593367 B1
EP 2593735 B1
EP 2596538 B1
EP 2597625 B1
EP 2598880 B1
EP 2600850 B1
EP 2601833 B1
EP 2601834 B1
EP 2602982 B1
EP 2603100 B1
EP 2603600 B1
EP 2604899 B1
EP 2605324 B1
EP 2606039 B1
EP 2609509 B1
EP 2614039 B1
EP 2614634 B1
EP 2618910 B1
EP 2619117 B1
EP 2619397 B1
EP 2619524 B1
EP 2621718 B1
EP 2622305 B1
EP 2630719 B1
EP 2637114 B1
EP 2637662 B1
EP 2640518 B1
EP 2642552 B1
EP 2644317 B1
EP 2645974 B1
EP 2647716 B1

T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 08 08 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 21 03 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 22 08 2018

1675
2018/47
2018/46
2018/32
2019/06
2018/49
2019/01
2018/50
2018/41
2018/51
2019/04
2018/50
2019/01
2018/49
2019/01
2019/01
2019/11
2018/44
2019/01
2019/02
2018/46
2019/02
2018/45
2018/32
2018/49
2019/01
2018/51
2018/49
2018/52
2019/01
2018/12
2018/46
2018/48
2018/49
2018/52
2019/02
2018/52
2018/39
2018/51
2018/48
2018/51
2019/01
2018/35
2019/01
2018/52
2018/51
2018/47
2018/44
2019/02
2018/52
2018/51
2018/47
2019/01
2018/45
2018/36
2018/45
2018/51
2018/52
2018/49
2018/48
2018/52
2019/02
2018/48
2018/43
2019/09
2019/01
2018/48
2018/34

EP 2649328 B1
EP 2650119 B1
EP 2653546 B1
EP 2654974 B1
EP 2655657 B1
EP 2661183 B1
EP 2662493 B1
EP 2663523 B1
EP 2666476 B1
EP 2671448 B1
EP 2674690 B1
EP 2676679 B1
EP 2679660 B1
EP 2680582 B1
EP 2682495 B1
EP 2686026 B1
EP 2687062 B1
EP 2687404 B1
EP 2688042 B1
EP 2691155 B1
EP 2691585 B1
EP 2692838 B1
EP 2694073 B1
EP 2694350 B1
EP 2694593 B1
EP 2695355 B1
EP 2698004 B1
EP 2698844 B1
EP 2700721 B1
EP 2701506 B1
EP 2701866 B1
EP 2702146 B1
EP 2704350 B1
EP 2707223 B1
EP 2710186 B1
EP 2710522 B1
EP 2714536 B1
EP 2715266 B1
EP 2716980 B1
EP 2717898 B1
EP 2718530 B1
EP 2719385 B1
EP 2719746 B1
EP 2719955 B1
EP 2720707 B1
EP 2726507 B1
EP 2726919 B1
EP 2728875 B1
EP 2729006 B1
EP 2729748 B1
EP 2731907 B1
EP 2732259 B1
EP 2732535 B1
EP 2733212 B1
EP 2736487 B1
EP 2736935 B1
EP 2738340 B1
EP 2740476 B1
EP 2740494 B1
EP 2743188 B1
EP 2747722 B1
EP 2748466 B1
EP 2749678 B1
EP 2754804 B1
EP 2755389 B1
EP 2755483 B1
EP 2756117 B1

1676
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 30 05 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 11 04 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 12 09 2018
T5 (97) 09 03 2016
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 16 01 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/48
2018/48
2018/52
2018/52
2018/41
2019/01
2018/49
2018/44
2018/22
2018/52
2019/08
2018/44
2019/03
2018/46
2018/51
2018/52
2018/52
2018/49
2018/52
2018/43
2018/50
2019/01
2019/04
2019/02
2019/01
2018/34
2019/08
2018/51
2018/15
2018/42
2019/06
2018/37
2016/10
2018/48
2018/42
2019/08
2018/48
2018/52
2019/01
2018/41
2019/01
2018/41
2018/50
2018/50
2018/51
2018/44
2018/51
2018/42
2019/01
2018/52
2018/52
2018/52
2019/01
2018/51
2019/03
2018/52
2018/52
2018/52
2018/51
2018/41
2018/51
2018/48
2018/52
2019/01
2019/04
2019/01
2019/03

EP 2757910 B1
EP 2759272 B1
EP 2763979 B1
EP 2764852 B1
EP 2765149 B1
EP 2766240 B1
EP 2768779 B1
EP 2771303 B1
EP 2771307 B1
EP 2772978 B1
EP 2773326 B1
EP 2775049 B1
EP 2775051 B1
EP 2775067 B1
EP 2775426 B1
EP 2775961 B1
EP 2776394 B1
EP 2778009 B1
EP 2780326 B1
EP 2780371 B1
EP 2781508 B1
EP 2785408 B1
EP 2786488 B1
EP 2786574 B1
EP 2786975 B1
EP 2787848 B1
EP 2788472 B1
EP 2789960 B1
EP 2790537 B1
EP 2794956 B1
EP 2795017 B1
EP 2795221 B1
EP 2797863 B1
EP 2798163 B1
EP 2804599 B1
EP 2808006 B1
EP 2808660 B1
EP 2810005 B1
EP 2810088 B1
EP 2810570 B1
EP 2812633 B1
EP 2814473 B1
EP 2815689 B1
EP 2817206 B1
EP 2817337 B1
EP 2818184 B1
EP 2820199 B1
EP 2824254 B1
EP 2825161 B1
EP 2826359 B1
EP 2827845 B1
EP 2828207 B1
EP 2829454 B1
EP 2830356 B1
EP 2832149 B1
EP 2832219 B1
EP 2835400 B1
EP 2836304 B1
EP 2837167 B1
EP 2837580 B1
EP 2839160 B1
EP 2842138 B1
EP 2844082 B1
EP 2844110 B1
EP 2844220 B1
EP 2844509 B1
EP 2845194 B1

T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 07 11 2018
T4 (97) 01 08 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 20 03 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 14 11 2018
T6 (97) 19 07 2017
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 05 12 2018

Nr 6/2019
2019/04
2018/36
2018/51
2018/51
2018/48
2019/01
2018/51
2018/34
2018/45
2018/31
2018/46
2018/38
2018/51
2019/01
2019/11
2018/31
2018/48
2018/43
2018/51
2019/01
2018/51
2018/52
2019/03
2018/52
2018/52
2018/52
2018/52
2018/52
2019/12
2018/50
2018/50
2018/46
2018/46
2019/11
2019/01
2019/03
2018/48
2019/01
2018/43
2018/46
2019/09
2018/51
2019/01
2018/46
2017/29
2018/52
2018/46
2018/49
2018/51
2018/48
2019/01
2018/44
2018/47
2019/01
2018/49
2018/43
2018/52
2019/01
2018/51
2019/07
2018/52
2018/42
2018/48
2018/31
2018/48
2018/43
2018/49

EP 2847318 B1
EP 2849736 B1
EP 2850126 B1
EP 2851005 B1
EP 2851096 B1
EP 2851368 B1
EP 2852477 B1
EP 2852671 B1
EP 2853551 B1
EP 2854548 B1
EP 2854826 B1
EP 2856033 B1
EP 2858773 B1
EP 2858816 B1
EP 2862092 B1
EP 2862816 B1
EP 2864542 B1
EP 2864724 B1
EP 2867372 B1
EP 2868242 B1
EP 2868548 B1
EP 2868686 B1
EP 2869709 B1
EP 2870283 B1
EP 2871529 B1
EP 2872187 B1
EP 2875123 B1
EP 2876446 B1
EP 2876996 B1
EP 2877058 B1
EP 2877157 B1
EP 2877343 B1
EP 2877479 B1
EP 2879771 B1
EP 2880853 B1
EP 2882443 B1
EP 2887759 B1
EP 2888160 B1
EP 2888269 B1
EP 2890673 B1
EP 2890752 B1
EP 2891622 B1
EP 2892688 B1
EP 2892724 B1
EP 2892833 B1
EP 2893184 B1
EP 2894961 B1
EP 2896872 B1
EP 2900676 B1
EP 2901048 B1
EP 2902520 B1
EP 2903712 B1
EP 2904009 B1
EP 2906405 B1
EP 2906594 B1
EP 2908002 B1
EP 2909305 B1
EP 2909420 B1
EP 2910354 B1
EP 2910418 B1
EP 2910597 B1
EP 2910834 B1
EP 2911534 B1
EP 2913319 B1
EP 2914131 B1
EP 2914553 B1
EP 2914726 B1

Nr 6/2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 01 08 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 23 05 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 19 09 2018
T4 (97) 19 09 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 24 10 2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/03
2019/01
2019/03
2018/51
2018/31
2018/48
2018/49
2018/21
2018/51
2019/01
2018/50
2019/02
2019/01
2018/37
2019/02
2019/01
2018/44
2019/02
2018/46
2019/03
2018/44
2018/49
2018/46
2019/06
2018/52
2018/45
2018/48
2018/47
2018/46
2019/06
2018/43
2018/41
2019/02
2018/33
2019/02
2018/52
2019/05
2018/38
2018/38
2018/47
2018/52
2018/34
2019/02
2018/46
2019/02
2019/10
2018/51
2018/49
2019/01
2018/48
2018/46
2019/02
2019/08
2018/51
2019/03
2018/52
2018/52
2018/50
2018/52
2018/48
2019/03
2019/02
2019/01
2019/01
2018/51
2019/07
2018/43

EP 2916857 B1
EP 2916910 B1
EP 2917223 B1
EP 2917384 B1
EP 2918172 B1
EP 2918688 B1
EP 2918747 B1
EP 2918766 B1
EP 2919870 B1
EP 2920133 B1
EP 2920308 B1
EP 2920572 B1
EP 2920647 B1
EP 2921172 B1
EP 2921944 B1
EP 2922360 B1
EP 2922551 B1
EP 2922698 B1
EP 2925497 B1
EP 2925600 B1
EP 2926764 B1
EP 2926855 B1
EP 2927213 B1
EP 2928331 B1
EP 2928686 B1
EP 2931600 B1
EP 2933804 B1
EP 2934114 B1
EP 2934151 B1
EP 2936981 B1
EP 2938919 B1
EP 2944803 B1
EP 2946022 B1
EP 2949390 B1
EP 2949468 B1
EP 2950542 B1
EP 2951309 B1
EP 2953900 B1
EP 2953900 B1
EP 2956136 B1
EP 2956523 B1
EP 2956701 B1
EP 2957518 B1
EP 2959091 B1
EP 2959932 B1
EP 2960512 B1
EP 2964015 B1
EP 2964650 B1
EP 2965504 B1
EP 2967003 B1
EP 2968249 B1
EP 2968271 B1
EP 2969102 B1
EP 2969412 B1
EP 2969798 B1
EP 2970948 B1
EP 2970964 B1
EP 2970970 B1
EP 2972125 B1
EP 2974845 B1
EP 2975276 B1
EP 2976206 B1
EP 2978327 B1
EP 2978975 B1
EP 2979811 B1
EP 2981156 B1
EP 2981350 B1

T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T4 (97) 27 12 2017
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 28 02 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 05 09 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 22 08 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 19 12 2018

1677
2018/49
2018/52
2017/52
2018/50
2018/52
2018/39
2019/01
2018/49
2019/05
2018/51
2018/46
2018/38
2018/49
2018/34
2018/38
2018/52
2019/01
2018/52
2018/09
2018/49
2019/02
2018/49
2018/49
2018/43
2018/47
2018/49
2018/42
2018/43
2019/02
2019/03
2018/51
2018/51
2018/40
2018/44
2018/36
2018/51
2018/48
2019/05
2018/34
2019/01
2018/49
2019/01
2018/52
2019/01
2019/09
2019/01
2018/45
2018/52
2019/01
2018/43
2018/48
2018/51
2018/45
2019/09
2018/44
2018/52
2019/01
2018/35
2019/02
2018/51
2018/52
2019/09
2018/51
2018/51
2018/49
2019/10
2018/51

EP 2981741 B1
EP 2984438 B1
EP 2986610 B1
EP 2986615 B1
EP 2988780 B1
EP 2989161 B1
EP 2989205 B1
EP 2989876 B1
EP 2989945 B1
EP 2990398 B1
EP 2992284 B1
EP 2993391 B1
EP 2994455 B1
EP 2995680 B1
EP 2996188 B1
EP 2996432 B1
EP 2997965 B1
EP 2999840 B1
EP 3000245 B1
EP 3000316 B1
EP 3000585 B1
EP 3001891 B1
EP 3002153 B1
EP 3004754 B1
EP 3004787 B1
EP 3005491 B1
EP 3005948 B1
EP 3007257 B1
EP 3007361 B1
EP 3007669 B1
EP 3008078 B1
EP 3009003 B1
EP 3009056 B1
EP 3013337 B1
EP 3013774 B1
EP 3013781 B1
EP 3014305 B1
EP 3015160 B1
EP 3017049 B1
EP 3017316 B1
EP 3017811 B1
EP 3018413 B1
EP 3019018 B1
EP 3019030 B1
EP 3019095 B1
EP 3019366 B1
EP 3019888 B1
EP 3020730 B1
EP 3022280 B1
EP 3022739 B1
EP 3023380 B1
EP 3024106 B1
EP 3024336 B1
EP 3024984 B1
EP 3026098 B1
EP 3026102 B1
EP 3027065 B1
EP 3027085 B1
EP 3027569 B1
EP 3028474 B1
EP 3030209 B1
EP 3030661 B1
EP 3030719 B1
EP 3033101 B1
EP 3033343 B1
EP 3037101 B1
EP 3038842 B1

1678
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 07 02 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 12 12 2018

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2019/02
2018/33
2018/40
2019/01
2019/01
2018/42
2018/46
2019/03
2018/51
2018/48
2018/44
2018/49
2018/52
2018/52
2018/43
2019/08
2019/07
2019/01
2019/01
2018/51
2019/05
2018/45
2018/49
2018/50
2019/01
2018/49
2019/02
2018/39
2018/38
2018/37
2018/40
2018/48
2018/52
2018/48
2018/38
2019/02
2018/44
2019/01
2018/48
2018/52
2019/01
2019/01
2019/01
2018/51
2018/52
2018/51
2018/47
2018/51
2018/41
2018/49
2018/52
2018/06
2019/01
2018/41
2018/48
2018/37
2018/49
2019/06
2018/42
2018/47
2019/05
2018/48
2018/43
2019/07
2019/07
2018/38
2018/50

EP 3039313 B1
EP 3040005 B1
EP 3041071 B1
EP 3041585 B1
EP 3041843 B1
EP 3041894 B1
EP 3044104 B1
EP 3044172 B1
EP 3044307 B1
EP 3046536 B1
EP 3049367 B1
EP 3049378 B1
EP 3049430 B1
EP 3050628 B1
EP 3050974 B1
EP 3052284 B1
EP 3052387 B1
EP 3052396 B1
EP 3053208 B1
EP 3053640 B1
EP 3053916 B1
EP 3054304 B1
EP 3055738 B1
EP 3055898 B1
EP 3055899 B1
EP 3058012 B1
EP 3058801 B1
EP 3059955 B1
EP 3059958 B1
EP 3060558 B1
EP 3061359 B1
EP 3061579 B1
EP 3062177 B1
EP 3062505 B1
EP 3064385 B1
EP 3065828 B1
EP 3066227 B1
EP 3066612 B1
EP 3067267 B1
EP 3068233 B1
EP 3068284 B1
EP 3069061 B1
EP 3069131 B1
EP 3069338 B1
EP 3074032 B1
EP 3074239 B1
EP 3074657 B1
EP 3075666 B1
EP 3076119 B1
EP 3076206 B1
EP 3077268 B1
EP 3077669 B1
EP 3079809 B1
EP 3080125 B1
EP 3080310 B1
EP 3081088 B1
EP 3081406 B1
EP 3082483 B1
EP 3082854 B1
EP 3084012 B1
EP 3084017 B1
EP 3085383 B1
EP 3085447 B1
EP 3085648 B1
EP 3086102 B1
EP 3088323 B1
EP 3088384 B1

T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 20 02 2019

Nr 6/2019
2019/07
2018/52
2019/01
2018/44
2018/37
2018/52
2019/10
2018/44
2018/51
2018/50
2018/46
2019/01
2018/50
2018/49
2018/41
2019/02
2018/40
2018/46
2018/46
2018/49
2019/02
2018/44
2019/01
2018/51
2019/01
2019/01
2019/02
2018/49
2019/05
2018/50
2019/01
2018/43
2019/09
2019/06
2018/51
2019/01
2019/01
2019/02
2019/04
2019/02
2018/50
2018/48
2019/03
2018/52
2019/03
2019/03
2018/52
2018/42
2018/43
2019/05
2018/49
2018/37
2018/52
2019/08
2018/48
2018/51
2018/52
2018/49
2018/50
2018/47
2018/52
2018/50
2018/52
2018/41
2018/52
2018/50
2019/08

EP 3089599 B1
EP 3089915 B1
EP 3090432 B1
EP 3091261 B1
EP 3092431 B1
EP 3093209 B1
EP 3093911 B1
EP 3095696 B1
EP 3097121 B1
EP 3097510 B1
EP 3099190 B1
EP 3099205 B1
EP 3099306 B1
EP 3099390 B1
EP 3101761 B1
EP 3102448 B1
EP 3102473 B1
EP 3102605 B1
EP 3103337 B1
EP 3105141 B1
EP 3105213 B1
EP 3106351 B1
EP 3110438 B1
EP 3110483 B1
EP 3111149 B1
EP 3111677 B1
EP 3112177 B1
EP 3112462 B1
EP 3113349 B1
EP 3113637 B1
EP 3114128 B1
EP 3114192 B1
EP 3114561 B1
EP 3115350 B1
EP 3116333 B1
EP 3116514 B1
EP 3116925 B1
EP 3117814 B1
EP 3117833 B1
EP 3117928 B1
EP 3119705 B1
EP 3121181 B1
EP 3121200 B1
EP 3121268 B1
EP 3122323 B1
EP 3122669 B1
EP 3122716 B1
EP 3122792 B1
EP 3122878 B1
EP 3123020 B1
EP 3124388 B1
EP 3124571 B1
EP 3126107 B1
EP 3126144 B1
EP 3126443 B1
EP 3126444 B1
EP 3126530 B1
EP 3127441 B1
EP 3127992 B1
EP 3129305 B1
EP 3130702 B1
EP 3133160 B1
EP 3134724 B1
EP 3136200 B1
EP 3136871 B1
EP 3137253 B1
EP 3137642 B1

Nr 6/2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 29 08 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 27 02 2019
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 20 06 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 02 01 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/52
2018/51
2018/25
2018/51
2018/50
2018/35
2018/44
2019/05
2018/51
2018/45
2018/48
2018/25
2018/52
2019/01
2019/01
2018/52
2019/01
2018/49
2018/52
2018/52
2018/40
2018/51
2018/46
2018/49
2018/47
2018/50
2018/51
2018/52
2019/01
2018/50
2018/51
2019/05
2018/50
2019/05
2018/48
2019/01
2018/51
2018/43
2018/50
2018/42
2018/50
2018/38
2019/09
2018/42
2018/25
2018/49
2019/01
2018/48
2018/51
2019/01
2018/37
2019/02
2018/48
2018/51
2018/49
2018/39
2018/52
2018/37
2018/51
2019/06
2018/49
2018/44
2018/52
2018/43
2019/02
2018/44
2019/01

EP 3138397 B1
EP 3138984 B1
EP 3139162 B1
EP 3139463 B1
EP 3140025 B1
EP 3140182 B1
EP 3141720 B1
EP 3142170 B1
EP 3142847 B1
EP 3143882 B1
EP 3144247 B1
EP 3144591 B1
EP 3145814 B1
EP 3145892 B1
EP 3146573 B1
EP 3147080 B1
EP 3147362 B1
EP 3149375 B1
EP 3149480 B1
EP 3150236 B1
EP 3152999 B1
EP 3154614 B1
EP 3154692 B1
EP 3155908 B1
EP 3156104 B1
EP 3156111 B1
EP 3156506 B1
EP 3157405 B1
EP 3157432 B1
EP 3157916 B1
EP 3157992 B1
EP 3159166 B1
EP 3159271 B1
EP 3160192 B1
EP 3160313 B1
EP 3160923 B1
EP 3161176 B1
EP 3162961 B1
EP 3163005 B1
EP 3164270 B1
EP 3164342 B1
EP 3165472 B1
EP 3166418 B1
EP 3167762 B1
EP 3168110 B1
EP 3168230 B1
EP 3170637 B1
EP 3171899 B1
EP 3172148 B1
EP 3172258 B1
EP 3172741 B1
EP 3173565 B1
EP 3176166 B1
EP 3176485 B1
EP 3176722 B1
EP 3176921 B1
EP 3177546 B1
EP 3178135 B1
EP 3178881 B1
EP 3178883 B1
EP 3179023 B1
EP 3179859 B1
EP 3180020 B1
EP 3180112 B1
EP 3180267 B1
EP 3180278 B1
EP 3180474 B1

T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 16 01 2019
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 15 08 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 10 10 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T4 (97) 24 10 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 21 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 19 09 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 12 12 2018

1679
2018/51
2019/03
2018/41
2018/40
2018/33
2019/06
2018/41
2018/40
2018/52
2019/02
2018/39
2019/02
2019/01
2019/04
2018/50
2018/46
2018/51
2018/50
2018/45
2019/04
2018/52
2018/43
2018/43
2019/01
2018/47
2018/47
2018/48
2018/48
2018/43
2019/02
2018/50
2019/01
2018/52
2018/42
2019/02
2019/01
2019/05
2018/37
2018/50
2018/52
2018/47
2019/01
2018/50
2019/07
2018/49
2018/48
2018/46
2018/52
2019/01
2018/50
2018/50
2018/38
2018/44
2018/42
2018/51
2018/51
2018/50
2018/50
2019/02
2018/52
2019/01
2019/04
2018/52
2018/46
2019/05
2018/48
2018/50

EP 3180476 B1
EP 3181196 B1
EP 3183130 B1
EP 3183488 B1
EP 3184711 B1
EP 3184872 B1
EP 3185941 B1
EP 3185979 B1
EP 3186210 B1
EP 3186438 B1
EP 3186456 B1
EP 3186521 B1
EP 3186807 B1
EP 3187373 B1
EP 3188866 B1
EP 3190128 B1
EP 3191389 B1
EP 3191444 B1
EP 3192352 B1
EP 3192650 B1
EP 3193397 B1
EP 3193627 B1
EP 3193627 B1
EP 3194288 B1
EP 3194514 B1
EP 3195747 B1
EP 3195834 B1
EP 3196583 B1
EP 3196970 B1
EP 3197600 B1
EP 3198211 B1
EP 3198214 B1
EP 3199095 B1
EP 3199145 B1
EP 3199370 B1
EP 3200670 B1
EP 3200746 B1
EP 3200849 B1
EP 3201176 B1
EP 3201389 B1
EP 3201557 B1
EP 3204152 B1
EP 3204287 B1
EP 3204375 B1
EP 3204560 B1
EP 3205071 B1
EP 3205380 B1
EP 3205592 B1
EP 3205711 B1
EP 3205778 B1
EP 3206510 B1
EP 3206756 B1
EP 3207114 B1
EP 3208063 B1
EP 3209313 B1
EP 3209405 B1
EP 3209426 B1
EP 3209700 B1
EP 3210561 B1
EP 3210808 B1
EP 3210981 B1
EP 3211648 B1
EP 3212008 B1
EP 3214398 B1
EP 3214711 B1
EP 3214723 B1
EP 3215696 B1

1680
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 31 10 2018
T4 (97) 31 10 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 25 07 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 06 02 2019
T3 (97) 17 10 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 26 09 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 03 10 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 24 10 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 07 11 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 16 01 2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
2018/51
2019/01
2018/50
2018/50
2018/51
2019/02
2019/01
2019/02
2018/50
2019/02
2019/01
2018/44
2018/44
2019/04
2018/50
2018/48
2019/01
2018/45
2019/02
2019/01
2018/52
2019/02
2018/51
2018/49
2018/51
2018/43
2018/37
2018/48
2018/30
2018/50
2018/48
2018/49
2018/49
2019/05
2018/49
2018/45
2018/45
2018/46
2018/44
2019/06
2018/42
2018/45
2018/45
2018/48
2018/46
2018/43
2019/05
2018/39
2018/50
2018/40
2019/02
2019/04
2018/43
2018/51
2018/48
2019/01
2019/02
2018/43
2018/52
2018/51
2018/50
2018/45
2018/48
2019/01
2018/52
2018/52
2019/03

EP 3215760 B1
EP 3216371 B1
EP 3216493 B1
EP 3216528 B1
EP 3216847 B1
EP 3217413 B1
EP 3217799 B1
EP 3218366 B1
EP 3218544 B1
EP 3218675 B1
EP 3218997 B1
EP 3219157 B1
EP 3219157 B1
EP 3219461 B1
EP 3219689 B1
EP 3219885 B1
EP 3221056 B1
EP 3221409 B1
EP 3221946 B1
EP 3222360 B1
EP 3222780 B1
EP 3224500 B1
EP 3225130 B1
EP 3225146 B1
EP 3226242 B1
EP 3226964 B1
EP 3227617 B1
EP 3228757 B1
EP 3228865 B1
EP 3229620 B1
EP 3229627 B1
EP 3230192 B1
EP 3231301 B1
EP 3231910 B1
EP 3232502 B1
EP 3232893 B1
EP 3232894 B1
EP 3232998 B1
EP 3233711 B1
EP 3233890 B1
EP 3234100 B1
EP 3234204 B1
EP 3234494 B1
EP 3235376 B1
EP 3235561 B1
EP 3235567 B1
EP 3237199 B1
EP 3237378 B1
EP 3239556 B1
EP 3239578 B1
EP 3239606 B1
EP 3241463 B1
EP 3242056 B1
EP 3244722 B1
EP 3244847 B1
EP 3245021 B1
EP 3245172 B1
EP 3245233 B1
EP 3245247 B1
EP 3245775 B1
EP 3246486 B1
EP 3247480 B1
EP 3247637 B1
EP 3247831 B1
EP 3247857 B1
EP 3248737 B1
EP 3248938 B1

T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 06 03 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 12 09 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T4 (97) 06 06 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 27 06 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 05 12 2018
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 14 11 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 09 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 31 10 2018
T3 (97) 13 03 2019
T3 (97) 23 01 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 30 01 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 13 02 2019
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 02 01 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 20 02 2019
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 12 12 2018
T3 (97) 19 12 2018
T3 (97) 26 12 2018
T3 (97) 28 11 2018
T3 (97) 27 02 2019

Nr 6/2019
2018/50
2019/01
2018/46
2018/51
2019/10
2019/04
2019/04
2019/02
2018/52
2018/51
2018/52
2019/05
2018/37
2018/50
2018/48
2018/50
2018/44
2019/02
2018/48
2018/52
2018/50
2018/49
2018/48
2018/23
2018/52
2018/26
2019/04
2018/49
2019/04
2018/50
2018/48
2018/50
2018/46
2018/50
2018/50
2019/05
2018/50
2019/01
2019/02
2018/52
2018/52
2018/51
2018/52
2018/50
2018/52
2018/52
2018/44
2019/11
2019/04
2018/48
2019/05
2018/52
2018/50
2018/50
2018/52
2019/07
2018/48
2018/52
2019/01
2019/08
2019/08
2018/52
2018/50
2018/51
2018/52
2018/48
2019/09

EP 3249123 B1
EP 3249692 B1
EP 3250303 B1
EP 3250372 B1
EP 3250479 B1
EP 3250626 B1
EP 3250730 B1
EP 3251124 B1
EP 3251125 B1
EP 3251520 B1
EP 3251981 B1
EP 3252846 B1
EP 3253258 B1
EP 3253341 B1
EP 3253342 B1
EP 3253510 B1
EP 3253857 B1
EP 3254084 B1
EP 3254676 B1
EP 3255103 B1
EP 3256011 B1
EP 3256047 B1
EP 3256089 B1
EP 3256746 B1
EP 3257052 B1
EP 3257234 B1
EP 3257564 B1
EP 3257715 B1
EP 3258903 B1
EP 3259175 B1
EP 3259313 B1
EP 3259418 B1
EP 3259424 B1
EP 3261466 B1
EP 3261800 B1
EP 3261847 B1
EP 3261958 B1
EP 3262092 B1
EP 3262093 B1
EP 3262095 B1
EP 3262364 B1
EP 3263819 B1
EP 3265235 B1
EP 3265263 B1
EP 3265402 B1
EP 3265716 B1
EP 3266802 B1
EP 3266931 B1
EP 3268190 B1
EP 3269250 B1
EP 3269612 B1
EP 3269914 B1
EP 3270680 B1
EP 3271109 B1
EP 3271122 B1
EP 3272424 B1
EP 3272941 B1
EP 3273859 B1
EP 3274188 B1
EP 3277854 B1
EP 3277941 B1
EP 3278053 B1
EP 3279095 B1
EP 3280984 B1
EP 3280997 B1
EP 3281682 B1
EP 3281782 B1

Nr 6/2019
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)
T3 (97)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

27 02 2019
27 02 2019
13 03 2019
27 02 2019
30 01 2019
26 12 2018
02 01 2019
23 01 2019
02 01 2019
26 12 2018
05 09 2018
02 01 2019
12 12 2018
19 12 2018
02 01 2019
27 02 2019
30 01 2019
06 02 2019
14 11 2018
05 12 2018
02 01 2019
02 01 2019
02 01 2019
02 01 2019
02 01 2019
09 01 2019
02 01 2019
21 11 2018
19 12 2018
12 12 2018
19 12 2018
28 11 2018
05 12 2018
09 01 2019
19 12 2018
02 01 2019
19 12 2018
06 02 2019
02 01 2019
06 03 2019

2019/09
2019/09
2019/11
2019/09
2019/05
2018/52
2019/01
2019/04
2019/01
2018/52
2018/36
2019/01
2018/50
2018/51
2019/01
2019/09
2019/05
2019/06
2018/46
2018/49
2019/01
2019/01
2019/01
2019/01
2019/01
2019/02
2019/01
2018/47
2018/51
2018/50
2018/51
2018/48
2018/49
2019/02
2018/51
2019/01
2018/51
2019/06
2019/01
2019/10

EP 3284349 B1
EP 3286011 B1
EP 3286040 B1
EP 3287854 B1
EP 3289187 B1
EP 3291156 B1
EP 3291720 B1
EP 3293111 B1
EP 3293340 B1
EP 3294156 B1
EP 3296462 B1
EP 3296587 B1
EP 3298980 B1
EP 3301004 B1
EP 3303148 B1
EP 3303331 B1
EP 3305970 B1
EP 3311456 B1
EP 3313198 B1
EP 3315034 B1
EP 3315452 B1
EP 3316756 B1
EP 3317205 B1
EP 3318331 B1
EP 3321084 B1
EP 3321278 B1
EP 3321991 B1
EP 3322689 B1
EP 3324219 B1
EP 3324633 B1
EP 3324634 B1
EP 3326493 B1
EP 3332855 B1
EP 3336957 B1
EP 3338765 B1
EP 3352919 B1
EP 3354914 B1
EP 3364784 B1
EP 3367072 B1
EP 3373739 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).
369709
383616
390797
395461
398972
399912
400177
400420
400858
401295
401637(377628)
401638(377628)
u)
403436
404131
404776

05/2006
08/2008
20/2011
01/2013
22/2013
02/2014
03/2014
05/2014
07/2014
09/2014
11/2013
11/2013
15/2014
25/2014
03/2015

405113
405141
405294
405511
405604
405782
405807
405932
405959
406488
u)
407425
407786
407890
408110
408610

05/2015
05/2015
06/2015
08/2015
08/2015
10/2015
10/2015
10/2015
10/2015
13/2015
19/2015
21/2015
22/2015
04/2015
26/2015

409788
409977
410018
411233
411359
411467
411556
411865
412038
412086
412395
412652
412754
413490
413607
413608
413609
413713
413714
414479
414794
415082
415534
415552
415666
u)
415718
416508
416576
u)

1681

09/2016
10/2016
10/2016
17/2016
18/2016
19/2016
20/2016
21/2016
23/2016
22/2016
24/2016
26/2016
26/2016
04/2017
05/2017
05/2017
05/2017
06/2017
06/2017
09/2017
11/2017
16/2016
15/2017
14/2017
05/2017
15/2017
20/2017
20/2017

417065
417115
417457
418087
418126
418152
418275
418427
418448
418455
418511
418708
418739
419297
419315
419447
419572
419993
420013
420084
420264
420414
420826
420861
421038
422566
422567
u)
425474

23/2017
23/2017
26/2017
03/2018
03/2018
04/2018
04/2018
05/2018
05/2018
05/2018
06/2018
01/2018
07/2018
10/2018
10/2018
11/2018
12/2018
14/2018
14/2018
15/2018
16/2018
17/2018
20/2018
20/2018
21/2018
08/2018
08/2018
19/2018

zgłoszenie będzie rozpatrywane jako zgłoszenie wzoru użytkowego
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
DODATKOWEGO PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer patentu
podstawowego, tytuł wynalazku, numer wniosku, datę złożenia
wniosku, nazwisko i imię lub nazwę i adres uprawnionego, numer i datę
pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu na rynek, numer
i datę pierwszego zezwolenia w Unii Europejskiej na wprowadzenie
produktu na rynek, produkty wskazane w tych zezwoleniach oraz
oznaczenie produktu.
(B1) 58901
Lizynian α-aztreonamu
DPO.0508 2018 03 12
Gilead Sciences, Inc., FOSTER CITY, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/09/543/001 2009 09 23 CAYSTON - AZTREONAM
182
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).
371665
374633
400146
402944
403646

13/2005
22/2005
03/2014
18/2014
22/2014

404773
411916
413097
415442
416264

02/2015
03/2016
02/2017
14/2017
18/2017

1682
419331
423166

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
10/2018
09/2018

423764

16/2018

183

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
patentu podstawowego oraz numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym ogłoszono o złożeniu wniosku o udzielenie
dodatkowego prawa ochronnego.
1755590

05/2014

(B1) 196811 2019 02 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
IM. PROF. I. MOŚCICKIEGO, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
CIUPIŃSKI JAKUB P.H.U. REKO, Myszków, Polska 241087767
(B1) 199701 2019 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GEORGIA-PACIFIC FRANCE, Kunheim, Fran‑
cja i dokonanie wpisu: SCA Tissue France, Bois-Colombes, Francja

184

(B1) 199701 2019 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SCA Tissue France, Bois-Colombes, Francja
i dokonanie wpisu: Essity Operations France, Saint-Ouen, Francja

DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PATENTU

(B1) 205534 2019 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GEORGIA-PACIFIC FRANCE, Kunheim, Fran‑
cja i dokonanie wpisu: SCA Tissue France, Bois-Colombes, Francja

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).
409013
412813
412953
413435
414289
414414
414834

Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy,
zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające patent,
sprostowania istotnych pomyłek.
(B1) 192314 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: A-Z AUSRÜSTUNG UND ZUBEHÖR
GMBH & CO. KG, Hattingen, Niemcy i dokonanie wpisu: SPAX Inter‑
national GmbH & Co. KG, Ennepetal, Niemcy

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO

(T3)

Nr 6/2019

03/2016
01/2017
01/2017
04/2017
08/2017
09/2017
11/2017

415223
417196
417403
417580
417896
417898
419180

13/2017
24/2017
25/2017
26/2017
02/2018
02/2018
09/2018

185
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.

(B1) 205534 2019 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SCA Tissue France, Bois-Colombes, Francja
i dokonanie wpisu: Essity Operations France, Saint-Ouen, Francja
(B1) 205988 2019 02 18 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Lucas Martin, Kleinmachnow,
Niemcy; Lucas Tatjana, Kleinmachnow, Niemcy i dokonanie wpisu:
ALBOSAN AG, Cham, Szwajcaria
(B1) 207221 2019 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: STRAKAN INTERNATIONAL LIMI‑
TED, Galashiels, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Zindaclin Limi‑
ted, Goostrey, Wielka Brytania
(B1) 207221 2019 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Zindaclin Limited, Goostrey, Wielka
Brytania i dokonanie wpisu: Crawford Healthcare Limited, Knuts‑
ford, Wielka Brytania
(B1) 207516 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: J.M. HUBER CORPORATION, Edison,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Evonik Degussa
GmbH, Essen, Niemcy
(B1) 210476 2019 01 09 D. Dokonać wykreślenia wpisu
o brzmieniu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku za‑
ocznego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 18
lipca 2017 r., sygnatura akt I C 3703/16 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 23 września 2017 r., Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Gór‑
czyński w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt BG Km 1425/17, dokonał zajęcia przedmioto‑
wego patentu w części przysługującej dłużnikowi na rzecz wie‑
rzyciela: Domański Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa
z siedzibą w Warszawie”.
(B1) 211325 2018 11 30 D. „Na podstawie tytułu wykonawcze‑
go: Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2017 r. w spra‑
wie ugody z dnia 29 marca 2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia Jakub Krasowski w toku
postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygnaturą akt
Km 1906/18, dokonał zajęcia patentu na przedmiotowy wynalazek
na rzecz wierzyciela: BLUEWAY COM Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością BLUEWAY COM Spółka z ograniczoną odpowie‑
dzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
(B1) 212357 2019 03 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SIGMA-TAU RESEARCH SWITZER‑
LAND S.A., Mendrisio, Szwajcaria i dokonanie wpisu: LEADIANT
BIOSCIENCES S.A. in liquidazione, Mendrisio, Szwajcaria

Nr 6/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

1683

(B1) 212555 2019 01 23 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: GUNZE KOBUNSHI CORPO‑
RATION, Isehara, Japonia i dokonanie wpisu: Vector Europe NV,
Hasselt, Belgia

(B1) 221340 2019 03 21 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS AB,
Göteborg, Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health
Aktiebolag, Göteborg, Szwecja

(B1) 216695 2019 03 19 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Nutrogenica Bożek Zuzanna i Mi‑
chał Sp. j., Ustroń, Polska 362929511 i dokonanie wpisu: NUTRO‑
GENICA BOŻEK ZUZANNA I MICHAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ustroń, Polska 362929511

(B1) 225298 2019 01 09 D. Dokonać wykreślenia wpisu
o brzmieniu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku za‑
ocznego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 18
lipca 2017 r., sygnatura akt I C 3703/16 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 23 września 2017 r., Komornik Sądowy przy Są‑
dzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygna‑
turą akt BG Km 1425/17, dokonał zajęcia przedmiotowego patentu
w części przysługującej dłużnikowi na rzecz wierzyciela: Domański
Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.

(B1) 216762 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: J.M. HUBER CORPORATION, Edison,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Evonik Degussa
GmbH, Essen, Niemcy
(B1) 217211 2019 03 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: J.M. Huber Corporation, Edison,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Evonik Degussa
GmbH, Essen, Niemcy
(B1) 217593 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: UNIWERSYTET MEDYCZNY
W LUBLINIE, Lublin, Polska 000288716; UNIWERSYTET MEDYCZNY
W BIAŁYMSTOKU, Białystok, Polska 000288604 i dokonanie wpisu:
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin, Polska 000288716
(B1) 218451 2019 01 09 D. Dokonać wykreślenia wpisu
o brzmieniu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku za‑
ocznego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 18
lipca 2017 r., sygnatura akt I C 3703/16 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 23 września 2017 r., Komornik Sądowy przy
Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Gór‑
czyński w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod
sygnaturą akt BG Km 1425/17, dokonał zajęcia przedmiotowego
patentu w części przysługującej dłużnikowi na rzecz wierzyciela:
Domański Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa z siedzibą
w Warszawie”.
(B1) 219287 2019 02 22 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: AXA STENMAN POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siewierz,
Polska 272951960 i dokonanie wpisu: AXA STENMAN POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zawiercie, Pol‑
ska 272951960
(B1) 219446 2019 03 12 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: UNIWERSYTET MEDYCZNY
W LUBLINIE, Lublin, Polska 000288716; UNIWERSYTET MEDYCZNY
W BIAŁYMSTOKU, Białystok, Polska 000288604 i dokonanie wpisu:
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin, Polska 000288716
(B1) 219897 2019 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: UNIWERSYTET MEDYCZNY W LU‑
BLINIE, Lublin, Polska 000288716; INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM.
WITOLDA CHODŹKI, Lublin, Polska 000288521 i dokonanie wpisu:
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin, Polska 000288716
(B1) 219898 2019 03 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: UNIWERSYTET MEDYCZNY W LU‑
BLINIE, Lublin, Polska 000288716; INSTYTUT MEDYCYNY WSI IM.
WITOLDA CHODŹKI, Lublin, Polska 000288521 i dokonanie wpisu:
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin, Polska 000288716
(B1) 220796 2019 03 12 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: UNIWERSYTET MEDYCZNY
W LUBLINIE, Lublin, Polska 000288716; UNIWERSYTET MEDYCZNY
W BIAŁYMSTOKU, Białystok, Polska 000288604 i dokonanie wpisu:
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin, Polska 000288716
(B1) 221216 2019 03 12 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: UNIWERSYTET MEDYCZNY
W LUBLINIE, Lublin, Polska 000288716; UNIWERSYTET MEDYCZNY
W BIAŁYMSTOKU, Białystok, Polska 000288604 i dokonanie wpisu:
UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, Lublin, Polska 000288716

(B1) 225300 2019 01 09 D. Dokonać wykreślenia wpisu
o brzmieniu: „Na podstawie tytułu wykonawczego: Wyroku za‑
ocznego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 18
lipca 2017 r., sygnatura akt I C 3703/16 zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności z dnia 23 września 2017 r., Komornik Sądowy przy Są‑
dzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński
w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego pod sygna‑
turą akt BG Km 1425/17, dokonał zajęcia przedmiotowego patentu
w części przysługującej dłużnikowi na rzecz wierzyciela: Domański
Zakrzewski Palinka Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie”.
(B1) 227792 2019 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KORZENIOWSKI WACŁAW CHE‑
MENERGIA, Tarnów, Polska 005697170 i dokonanie wpisu: KORZE‑
NIOWSKI WACŁAW KLK INVEST, Warszawa, Polska 005697170
(B1) 228362 2018 11 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: HAŃDEREK ADAM, Bielsko-Biała,
Polska i dokonanie wpisu: HANDEREK TECHNOLOGIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
(B1) 228532 2019 03 20 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: MEDIA-TECH POLSKA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 017431824 i dokonanie wpisu: MULTECO SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 380730400
(B1) 228890 2019 03 15 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: EKOPLAST SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 356266133 i dokonanie wpisu: EKOPLAST SPÓŁKA
AKCYJNA, Kokotów, Polska 356266133
(B1) 229422 2019 02 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SIUTA WALDEMAR DORADZTWO
TECHNICZNO HANDLOWE KONSTRUKCJA OBRABIAREK, Pruszków,
Polska 147062292 i dokonanie wpisu: SIUTA WALDEMAR DORADZ‑
TWO TECHNICZNO HANDLOWE KONSTRUKCJA OBRABIAREK,
Pruszków, Polska 147062292; FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH-KRA‑
ŚNIK SPÓŁKA AKCYJNA, Kraśnik, Polska 430459300
(B1) 229642 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KOZŁOWSKI ZBIGNIEW ER‑
KADO, Chwałowice, Polska 830088541 i dokonanie wpisu:
ERKADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gościeradów-Folwark, Polska
(B1) 229712 2019 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KORZENIOWSKI WACŁAW CHE‑
MENERGIA, Tarnów, Polska 005697170 i dokonanie wpisu: KORZE‑
NIOWSKI WACŁAW KLK INVEST, Warszawa, Polska 005697170
(B1) 229781 2019 03 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: KOZŁOWSKI ZBIGNIEW ERKADO,
Chwałowice, Polska 830088541 i dokonanie wpisu: ERKADO SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gościeradów-Fol‑
wark, Polska
(B1) 230021 2019 02 21 D. Dokonać wpis o brzmieniu: Na
mocy umowy z dnia 19.09.2014 r. udzielono pełnej i niewyłącznej
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licencji na korzystanie z wynalazku przez MESKO SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Skarżysko-Kamienna na czas nieokreślony

Haven, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Melinta
Subsidiary Corp., New Haven, Stany Zjednoczone Ameryki

(B1) 230213 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,
Wrocław, Polska 000001614 i dokonanie wpisu: QNA TECHNOLOGY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska

(T3) 1796985 2018 12 15 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Graphic Packaging Internatio‑
nal, Inc., Marietta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Graphic Packaging International, LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone
Ameryki

(B1) 230293 2019 03 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,
Wrocław, Polska 000001614 i dokonanie wpisu: QNA TECHNOLOGY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska
(B1) 231318 2019 03 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODAR‑
STWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE, Warszawa, Polska 000001784
i dokonanie wpisu: NARODOWY INSTYTUT LEKÓW, Warszawa, Pol‑
ska 015244176

186
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) 1648908 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: BASF SE, Ludwigshafen, Niemcy i
dokonanie wpisu: IGM Group B.V., Waalwijk, Holandia
(T3) 1648908 2019 01 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: IGM Group B.V., Waalwijk, Holandia
i dokonanie wpisu: IGM Malta Limited, Malta, Malta
(T3) 1682357 2018 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Stutt‑
gart, Niemcy i dokonanie wpisu: Leitz ACCO Brands GmbH & Co KG,
Stuttgart, Niemcy
(T3) 1656370 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Rib-X Pharmaceuticals, Inc., New
Haven, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Melinta
Therapeutics, Inc., New Haven, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 1656370 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Melinta Therapeutics, Inc., New

(T3) 1796965 2018 12 15 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Graphic Packaging Internatio‑
nal, Inc., Marietta, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Graphic Packaging International, LLC, Atlanta, Stany Zjednoczone
Ameryki
(T3) 1877219 2019 01 30 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HTC SWEDEN AB, Söderköping,
Szwecja i dokonanie wpisu: Twister Cleaning Technology AB,
Söderköping, Szwecja
(T3) 1997578 2019 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Nippon Steel Corporation, Tokyo,
Japonia; Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Tokyo, Japonia i doko‑
nanie wpisu: Nippon Steel Corporation, Tokyo, Japonia; Mitsubishi
Shipbuilding Co., Ltd., Jokohama, Japonia
(T3) 1899085 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB AB, Västerås, Szwecja i dokona‑
nie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 1957106 2019 01 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Labrys Biologics Inc., San Francisco,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Teva Pharmaceuti‑
cals International GmbH, Jona, Szwajcaria
(T3) 1951606 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB AB, Västerås, Szwecja i dokona‑
nie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2193040 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Dinamica S.r.l., Cologna Veneta,
Włochy i dokonanie wpisu: DINAMICA S.R.L. in liquidazione, Colo‑
gna Veneta, Włochy
(T3) 2231335 2019 01 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rainin Instrument LLC.,
Oakland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mettler‑
-Toledo Rainin, LLC, Oakland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2117027 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Tyco Electronics Corporation, Ber‑
wyn, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: TE Connecti‑
vity Corporation, Berwyn, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2240148 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: FILAG Schweiz AG, Schaffhausen,
Szwajcaria i dokonanie wpisu: FILAG Medical Schweiz AG, Schaf‑
fhausen, Szwajcaria
(T3) 2254765 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Cramaro Italia Srl, Cologna Veneta,
Włochy i dokonanie wpisu: CRAMARO ITALIA S.P.A., Cologna Vene‑
ta, Włochy
(T3) 2254765 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: CRAMARO ITALIA S.P.A., Cologna
Veneta, Włochy i dokonanie wpisu: DINAMICA S.P.A. in liquidazio‑
ne, Cologna Veneta, Włochy
(T3) 2254765 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: DINAMICA S.P.A. in liquidazione,
Cologna Veneta, Włochy i dokonanie wpisu: DINAMICA S.R.L. in
liquidazione, Cologna Veneta, Włochy
(T3) 2254765 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: DINAMICA S.R.L. in liquidazione,
Cologna Veneta, Włochy i dokonanie wpisu: DINAMICA S.R.L., Co‑
logna Veneta, Włochy
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(T3) 2254765 2019 01 07 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: DINAMICA S.R.L., Cologna Veneta,
Włochy i dokonanie wpisu: DINAMICA S.R.L. in liquidazione, Colo‑
gna Veneta, Włochy
(T3) 2249996 2018 12 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Stutt‑
gart, Niemcy i dokonanie wpisu: Leitz ACCO Brands GmbH & Co KG,
Stuttgart, Niemcy
(T3) 2291543 2019 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Interleukin Genetics, Inc., Waltham,
Stany Zjednoczone Ameryki; Access Business Group International
LLC, Ada, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Orig3n,
Inc., Boston, Stany Zjednoczone Ameryki; Access Business Group
International LLC, Ada, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2409114 2018 12 13 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: ABB AB, Västerås, Szwecja i dokona‑
nie wpisu: ABB Schweiz AG, Baden, Szwajcaria
(T3) 2322025 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: JH Staldservice A/S, Holstebro,
Dania i dokonanie wpisu: JH Agro A/S, Holstebro, Dania
(T3) 2292379 2019 01 30 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: HTC Sweden AB, Söderköping,
Szwecja i dokonanie wpisu: Twister Cleaning Technology AB,
Söderköping, Szwecja
(T3) 2449185 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Saint-Gobain Isover AB, Billesholm,
Szwecja i dokonanie wpisu: Saint-Gobain Sweden AB, Sollentuna,
Szwecja
(T3) 2449185 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Saint-Gobain Sweden AB, Sollen‑
tuna, Szwecja i dokonanie wpisu: Saint-Gobain Isover, Courbevoie,
Francja
(T3) 2414779 2018 12 14 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Invensys Systems, Inc., Foxboro,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Schneider Electric
Systems USA, Inc., Foxboro, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2523636 2019 01 29 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Tumbaga Sp. z.o.o., Kra‑
ków, Polska i dokonanie wpisu: TESERAKT SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 122812597
(T3) 2434815 2019 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Golden Valley Holdings Limited,
Apia, Samoa i dokonanie wpisu: Guangdong OPPO Mobile Tele‑
communications Corp., Ltd., Dongguan, Chiny
(T3) 2534066 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: MJN U.S. Holdings LLC,
Glenview, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: MJN U.S.
Holdings LLC, Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2531206 2019 01 30 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Morphotek, Inc., Exton, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Eisai Inc., Woodcliff Lake,
Stany Zjednoczone Ameryki
(T5) 2613798 2019 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Synageva BioPharma Corp., Lexing‑
ton, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Galaxy Mer‑
ger Sub LLC, Cheshire, Stany Zjednoczone Ameryki
(T5) 2613798 2019 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Galaxy Merger Sub LLC, Cheshire,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Alexion Pharma
LLC, New Haven, Stany Zjednoczone Ameryki
(T5) 2613798 2019 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Alexion Pharma LLC, New Haven,
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Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Alexion Pharma‑
ceuticals, Inc., New Haven, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2640674 2019 01 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: INCOSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364084609 i dokonanie
wpisu: SYSTEM 3E SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 367862355
(T3) 2625176 2019 01 08 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Xcovery Holding Company LLC,
Palm Beach Gardens, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpi‑
su: Xcovery Holdings, Inc., Palm Beach Gardens, Stany Zjednoczo‑
ne Ameryki
(T3) 2646271 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Dialogika Gesellschaft Für Ange‑
wandte Informatik mbH, Saarbrücken, Niemcy i dokonanie wpisu:
LibroDuct GmbH & Co. KG, Saarbrücken, Niemcy
(T3) 2738068 2019 01 28 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Hymer AG, Bad Waldsee,
Niemcy i dokonanie wpisu: Hymer GmbH & Co. KG, Bad Waldsee,
Niemcy
(T3) 2622975 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Levine, Ian, Cote St. Luc, Kanada i
dokonanie wpisu: MEDICOM GROUP INC., Pointe-Claire, Kanada
(T3) 3031148 2019 01 23 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Savox International S.A., Luxembo‑
urg, Luksemburg i dokonanie wpisu: Savox Communications Oy
Ab (Ltd), Espoo, Finlandia
(T3) 3018100 2019 01 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.,
Tokyo, Japonia i dokonanie wpisu: Mitsubishi Heavy Industries En‑
gineering, Ltd., Jokohama, Japonia
(T3) 2875743 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: Levine, Ian, Cote St. Luc, Kanada i
dokonanie wpisu: MEDICOM GROUP INC., Pointe-Claire, Kanada
(T3) 2945743 2019 01 18 A. Wprowadzono zmianę nazwy
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rainin Instrument LLC.,
Oakland, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Mettler‑
-Toledo Rainin, LLC, Oakland, Stany Zjednoczone Ameryki
(T3) 2984447 2019 01 10 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Permasense Ltd, Horsham,
Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Permasense Ltd, Londyn,
Wielka Brytania
(T3) 3033581 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Cockerill Maintenance & In‑
géniérie S.A., Seraing, Belgia i dokonanie wpisu: CMI Defence S.A.,
Loncin, Belgia
(T3) 3033821 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Cockerill Maintenance & In‑
géniérie S.A., Seraing, Belgia i dokonanie wpisu: CMI Defence S.A.,
Loncin, Belgia
(T3) 3150169 2019 01 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Rayner Intraocular Lenses
Limited, Hove, Wielka Brytania i dokonanie wpisu: Rayner Intraocu‑
lar Lenses Limited, Worthing, Wielka Brytania
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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PATENTU
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu, numer
unieważnionego patentu, datę unieważnienia oraz treść decyzji.
(B1) 190492 2018 04 26

26.04.2018 Unieważniono w całości.
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU PATENTU

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu,
numery patentów, które wygasły na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2 - 4
ustawy z dnia 30.06.2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz datę
wygaśnięcia patentu.
(B1) 189661
(B1) 190868
(B1) 193618
(B1) 193777
(B1) 195062
(B1) 196088
(B1) 196336
(B1) 196655
(B1) 196728
(B1) 197354
(B1) 197359
(B1) 198126
(B1) 199011
(B1) 199235
(B1) 200275
(B1) 201777
(B1) 201892
(B1) 201969
(B1) 202494
(B1) 202514
(B1) 202843
(B1) 203286
(B1) 204755
(B1) 204793
(B1) 204794
(B1) 205224
(B1) 205566
(B1) 205611
(B1) 205815
(B1) 206209
(B1) 206233
(B1) 206354
(B1) 206384
(B1) 207354
(B1) 207623
(B1) 207700
(B1) 208965
(B1) 209726
(B1) 209768
(B1) 210331
(B1) 210586
(B1) 210814
(B1) 210820
(B1) 211358
(B1) 211388
(B1) 211396
(B1) 212392
(B1) 212663
(B1) 213441
(B1) 213458
(B1) 213627
(B1) 213698
(B1) 214229
(B1) 215132
(B1) 215453
(B1) 215507
(B1) 215712
(B1) 215785
(B1) 216168

2018 07 02
2018 01 04
2018 06 23
2018 07 08
2018 07 07
2018 06 27
2018 07 10
2018 06 17
2018 06 30
2018 06 20
2018 06 30
2018 06 30
2018 07 10
2018 07 02
2018 06 16
2018 06 27
2018 06 23
2018 07 03
2018 06 28
2018 06 20
2018 07 05
2018 07 10
2018 06 19
2018 06 27
2018 06 27
2018 07 05
2018 07 02
2018 07 05
2018 07 07
2018 07 04
2018 07 08
2018 07 02
2018 07 05
2018 06 29
2018 04 07
2018 06 21
2018 06 18
2018 06 22
2018 06 25
2018 06 18
2018 06 26
2018 07 08
2018 07 08
2018 06 18
2018 07 09
2018 07 05
2018 07 07
2018 06 19
2018 06 17
2018 06 30
2018 06 29
2018 07 02
2018 06 19
2018 06 27
2018 06 30
2018 06 17
2018 06 29
2018 06 21
2018 06 11

(B1) 216516
(B1) 217471
(B1) 217920
(B1) 218447
(B1) 218647
(B1) 218777
(B1) 218780
(B1) 218921
(B1) 218923
(B1) 219244
(B1) 219252
(B1) 219574
(B1) 219861
(B1) 220050
(B1) 220115
(B1) 220491
(B1) 220814
(B1) 221159
(B1) 221402
(B1) 222020
(B1) 222162
(B1) 222165
(B1) 222166
(B1) 222167
(B1) 222189
(B1) 222191
(B1) 222322
(B1) 222324
(B1) 222325
(B1) 222468
(B1) 222493
(B1) 222554
(B1) 222706
(B1) 222817
(B1) 222971
(B1) 223584
(B1) 224272
(B1) 224410
(B1) 224457
(B1) 224474
(B1) 224646
(B1) 224650
(B1) 224652
(B1) 224654
(B1) 224731
(B1) 224973
(B1) 224974
(B1) 225043
(B1) 225047
(B1) 225141
(B1) 225166
(B1) 225275
(B1) 225297
(B1) 225510
(B1) 225511
(B1) 225677
(B1) 226264
(B1) 226635
(B1) 226636

2018 06 19
2018 06 24
2018 04 22
2018 06 21
2018 01 12
2018 06 14
2018 07 01
2018 06 19
2018 06 21
2018 06 16
2018 06 17
2018 06 17
2018 07 01
2018 06 29
2018 07 03
2018 06 21
2018 07 10
2018 06 22
2018 07 08
2018 06 25
2018 07 02
2018 07 08
2018 06 17
2018 07 08
2018 07 05
2018 07 05
2018 06 27
2017 06 29
2018 07 09
2016 11 08
2018 07 01
2018 06 19
2018 07 03
2016 08 01
2018 06 26
2018 06 17
2018 06 25
2018 06 27
2018 07 02
2018 06 19
2018 06 16
2018 06 30
2018 06 30
2018 06 30
2018 06 16
2018 06 18
2018 06 18
2018 06 20
2017 12 31
2018 06 27
2018 06 30
2018 06 20
2017 10 07
2018 06 17
2018 06 29
2018 07 07
2018 07 01
2018 06 23
2018 06 23

(B1) 226637
(B1) 226941
(B1) 227216
(B1) 227399
(B1) 227430
(B1) 227645
(B1) 227681
(B1) 227746
(B1) 227796
(B1) 227803
(B1) 227804
(B1) 227814
(B1) 227848
(B1) 227853
(B1) 227979
(B1) 228133
(B1) 228160
(B1) 228179
(B1) 228183
(B1) 228230
(B1) 228301
(B1) 228354
(B1) 228403
(B1) 228407
(B1) 228447
(B1) 228597
(B1) 228605
(B1) 228606
(B1) 228611
(B1) 228699
(B1) 228768
(B1) 228846

Nr 6/2019
(B1) 228847
(B1) 228859
(B1) 229225
(B1) 229227
(B1) 229231
(B1) 229274
(B1) 229322
(B1) 229346
(B1) 229387
(B1) 229391
(B1) 229428
(B1) 229457
(B1) 229458
(B1) 229463
(B1) 229470
(B1) 229512
(B1) 229531
(B1) 229542
(B1) 229543
(B1) 229547
(B1) 229551
(B1) 229555
(B1) 229721
(B1) 229733
(B1) 229735
(B1) 229736
(B1) 229737
(B1) 229747
(B1) 229797
(B1) 229801

2018 06 29
2018 06 30
2018 06 30
2018 06 25
2018 06 23
2018 06 30
2018 06 30
2018 07 08
2018 06 27
2018 06 22
2018 07 10
2018 07 05
2018 06 25
2018 06 30
2018 06 26
2018 06 28
2017 05 21
2018 06 24
2018 06 29
2018 06 16
2018 06 22
2018 07 02
2018 07 09
2018 06 30
2018 06 23
2018 06 22
2018 06 29
2018 06 30
2018 07 02
2018 06 19
2018 06 30
2018 06 22

2018 06 23
2018 07 09
2017 04 29
2017 06 11
2017 11 17
2018 07 06
2016 08 30
2018 02 19
2018 05 05
2015 04 24
2017 06 02
2018 06 03
2018 06 03
2017 08 11
2017 12 24
2015 07 09
2018 06 15
2018 02 25
2018 05 26
2018 07 02
2017 04 14
2017 09 12
2017 01 17
2015 07 16
2015 11 27
2015 11 29
2015 12 31
2017 11 14
2017 11 12
2016 10 09
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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) 1591424
(T3) 1737485
(T3) 1766627
(T3) 1876906
(T3) 1926943
(T3) 1931366
(T3) 1939535
(T3) 2007356
(T3) 2010783
(T3) 2119539
(T3) 2236155
(T3) 2265625
(T3) 2265763
(T3) 2392587
(T3) 2421911
(T3) 2457575
(T3) 2468319
(T3) 2563830
(T3) 2578401
(T3) 2578930
(T3) 2583566
(T3) 2583574
(T3) 2583659
(T3) 2584058

2017 04 29
2017 04 01
2017 05 27
2017 04 28
2017 07 13
2017 09 28
2017 11 23
2017 04 20
2017 04 24
2017 05 15
2017 09 09
2017 03 17
2017 03 13
2017 03 09
2017 04 23
2017 11 29
2017 11 29
2017 04 26
2017 10 06
2017 08 10
2017 10 21
2017 10 16
2017 10 17
2017 10 21

(T3) 2584641
(T3) 2587644
(T3) 2589468
(T3) 2589547
(T3) 2591864
(T3) 2594282
(T3) 2597242
(T3) 2597322
(T3) 2599728
(T3) 2602282
(T3) 2602767
(T3) 2602768
(T3) 2604264
(T3) 2604735
(T3) 2604738
(T3) 2605103
(T3) 2606741
(T3) 2607535
(T3) 2607537
(T3) 2607539
(T3) 2607542
(T3) 2609842
(T3) 2615298
(T3) 2620581

2017 10 15
2017 10 25
2017 11 04
2017 11 04
2017 11 14
2017 11 21
2017 11 22
2017 11 23
2017 12 01
2017 12 05
2017 12 05
2017 12 06
2017 10 17
2017 12 12
2017 12 12
2017 12 15
2017 12 23
2017 12 12
2017 12 18
2017 12 18
2017 12 17
2017 11 26
2017 12 13
2017 11 29

Nr 6/2019
(T3) 2621507
(T3) 2623435
(T3) 2624233
(T3) 2624695
(T3) 2624702
(T3) 2624734
(T3) 2625113
(T3) 2625390
(T3) 2625506
(T3) 2627472
(T3) 2627568
(T3) 2627589
(T3) 2627656
(T3) 2630342
(T3) 2630414
(T3) 2630420
(T3) 2630421
(T3) 2632443
(T3) 2632859
(T3) 2632860
(T3) 2633530
(T3) 2635362
(T3) 2635530
(T3) 2635628
(T3) 2635704
(T3) 2637560
(T3) 2637914
(T3) 2637954
(T3) 2638080
(T3) 2638338
(T3) 2638340
(T3) 2638417
(T3) 2640148
(T3) 2640467
(T3) 2640654
(T3) 2640739
(T3) 2640773
(T3) 2640839
(T3) 2640909
(T3) 2641009
(T3) 2641856
(T3) 2643004
(T3) 2643005
(T3) 2643222
(T3) 2643336
(T3) 2643698
(T3) 2645982
(T3) 2646138
(T3) 2646536
(T3) 2647069
(T3) 2647295
(T3) 2647619
(T3) 2648542
(T3) 2648543
(T3) 2648574
(T3) 2648692
(T3) 2649048
(T3) 2649358
(T3) 2649359
(T3) 2649405
(T3) 2650392
(T3) 2650610
(T3) 2651170
(T3) 2651184
(T3) 2651247
(T3) 2651566
(T3) 2651855
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2017 09 30
2017 11 16
2017 10 18
2017 10 07
2017 10 06
2017 10 06
2017 10 07
2017 09 30
2017 10 07
2017 10 07
2017 10 11
2017 10 05
2017 10 11
2017 10 03
2017 10 20
2017 10 20
2017 10 20
2017 10 27
2017 10 28
2017 10 28
2017 10 17
2017 10 11
2017 10 11
2017 11 04
2017 11 01
2017 11 07
2017 11 09
2017 11 09
2017 11 08
2017 11 04
2017 11 10
2017 11 10
2017 11 18
2017 11 17
2017 11 17
2017 11 17
2017 11 15
2017 11 21
2017 11 18
2017 11 16
2017 11 09
2017 11 21
2017 11 21
2017 11 24
2017 11 21
2017 11 22
2017 11 28
2017 11 30
2017 11 04
2017 11 28
2017 04 03
2017 12 01
2017 12 08
2017 12 08
2017 12 12
2017 12 09
2017 12 08
2017 10 25
2017 10 25
2017 12 09
2017 11 28
2017 08 01
2017 11 18
2017 12 13
2017 12 13
2017 12 16
2017 12 17

(T3) 2652421
(T3) 2652760
(T3) 2652849
(T3) 2654402
(T3) 2654403
(T3) 2654404
(T3) 2654683
(T3) 2654723
(T3) 2654933
(T3) 2655328
(T3) 2655541
(T3) 2655600
(T3) 2655725
(T3) 2655726
(T3) 2655991
(T3) 2658722
(T3) 2659055
(T3) 2659056
(T3) 2659190
(T3) 2659193
(T3) 2659206
(T3) 2659208
(T3) 2682013
(T3) 2684481
(T3) 2684579
(T3) 2697231
(T3) 2717109
(T3) 2717110
(T3) 2719818
(T3) 2719978
(T3) 2721996
(T3) 2722108
(T3) 2722160
(T3) 2722451
(T3) 2727485
(T3) 2730717
(T3) 2730724
(T3) 2730872
(T3) 2733122
(T3) 2735493
(T3) 2745683
(T3) 2746193
(T3) 2748509
(T3) 2749862
(T3) 2756874
(T3) 2764151
(T3) 2766678
(T3) 2768313
(T3) 2768314
(T3) 2768653
(T3) 2768878
(T3) 2771180
(T3) 2771207
(T3) 2771329
(T3) 2772068
(T3) 2773225
(T3) 2773227
(T3) 2773626
(T3) 2773803
(T3) 2774260
(T3) 2774453
(T3) 2775885
(T3) 2776188
(T3) 2776359
(T3) 2779822
(T3) 2779823
(T3) 2779824

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

(T3) 2780084
(T3) 2780698
(T3) 2781137
(T3) 2783091
(T3) 2785194
(T3) 2785344
(T3) 2785547
(T3) 2785791
(T3) 2785800
(T3) 2785921
(T3) 2788001
(T3) 2788465
(T3) 2788466
(T3) 2788565
(T3) 2792681
(T3) 2793811
(T3) 2794422
(T3) 2794689
(T3) 2794690
(T3) 2794933
(T3) 2795223
(T3) 2796014
(T3) 2797476
(T3) 2797478
(T3) 2797484
(T3) 2797914
(T3) 2798116
(T3) 2798135
(T3) 2798290
(T3) 2798397
(T3) 2798912
(T3) 2800916
(T3) 2807210
(T3) 2807304
(T3) 2809197
(T3) 2814748
(T3) 2829801
(T3) 2837629
(T3) 2837630
(T3) 2845627
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2017 11 15
2017 11 15
2017 11 15
2017 11 23
2017 11 28
2017 11 29
2017 12 19
2017 11 29
2017 11 28
2017 11 27
2017 12 04
2017 12 06
2017 12 05
2017 12 10
2017 11 20
2017 12 21
2017 12 18
2017 12 18
2017 12 18
2017 11 23
2017 12 18
2017 12 21
2017 12 28
2017 12 21
2017 12 26
2017 11 16
2017 11 27
2017 12 18
2017 11 26
2017 11 29
2017 11 26
2017 12 26
2017 12 12
2017 12 19
2017 11 27
2017 10 18
2017 11 12
2017 12 27
2017 12 27
2017 10 17

(T3) 2857364
(T3) 2860703
(T3) 2866206
(T3) 2868592
(T3) 2868680
(T3) 2870094
(T3) 2874171
(T3) 2876191
(T3) 2881125
(T3) 2881515
(T3) 2883472
(T3) 2886326
(T3) 2907958
(T3) 2908690
(T3) 2912026
(T3) 2912228
(T3) 2912377
(T3) 2914498
(T3) 2914550
(T3) 2917549
(T3) 2920527
(T3) 2925638
(T3) 2925818
(T3) 2929262
(T3) 2931665
(T3) 2934155
(T3) 2934520
(T3) 2934521
(T3) 2935015
(T3) 2935044
(T3) 2935070
(T3) 2935678
(T3) 2936468
(T3) 2938598
(T3) 2941356
(T3) 2942363
(T3) 3014968
(T3) 3055044
(T3) 3082730

2017 10 01
2017 10 08
2017 10 23
2017 11 04
2017 10 31
2017 10 08
2017 10 07
2017 11 22
2017 12 02
2017 10 15
2017 12 13
2017 12 05
2017 12 19
2017 10 11
2017 10 23
2017 10 21
2017 10 22
2017 10 14
2017 10 14
2017 11 06
2017 11 08
2017 11 22
2017 11 30
2017 12 04
2017 11 15
2017 12 17
2017 12 19
2017 12 19
2017 12 23
2017 12 19
2017 12 09
2017 12 13
2017 12 23
2017 12 23
2017 12 10
2017 12 18
2017 10 08
2017 09 30
2017 11 19
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wynalazku albo kod i numer patentu, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym zmieniona lub uchylona decyzja została
ogłoszona oraz datę i treść decyzji, w której zmieniono lub uchylono
decyzję poprzednią.
(B1) 225325 03/2018

27.09.2018

(B1) 228232 2/2018

11.01.2019

(B1) 229198 6/2018

17.01.2019

(B1) 230224 10/2018 12.12.2018

Uchylono decyzję z dnia 24 paź‑
dziernika 2017 r. stwierdzającą
wygaśnięcie patentu z dniem
4 listopada 2016 r. z powodu nie‑
uiszczenia w przewidzianym ter‑
minie opłaty za 6. rok ochrony.
Uchylono decyzję o udziele‑
niu patentu i umorzono po‑
stępowanie.
Stwierdzono
nieważność
decyzji z dnia 14.12.2017 r.
o udzieleniu patentu
Stwierdzono
nieważność
decyzji z dnia 12.06.2018 r.
o udzieleniu patentu
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Nr 6/2019

B. WZORY UŻYTKOWE
191
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
(od nr 70 799 do nr 70 846 oraz 70 099)
Y1 (11) 70803
(41) 2018 06 18
(51) A01B 21/08 (2006.01)
A01B 35/28 (2006.01)
A01B 29/04 (2006.01)
A01B 29/06 (2006.01)
(21) 125856
(22) 2016 12 15
(72) KOCIRA SŁAWOMIR, Lublin (PL); KAPELA KRZYSZTOF,
Siedlce (PL); GUGAŁA MAREK, Mozolice Duże (PL); ZARZECKA
KRYSTYNA, Siedlce (PL); NIEWĘGŁOWSKI MAREK, Siedlce (PL);
SIKORSKA ANNA, Ciechanów (PL); KOCIRA ANNA, Lublin (PL);
MALAGA‑TOBOŁA URSZULA, Kraków (PL)
(73) UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin (PL);
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO‑HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH,
Siedlce (PL)
(54) Zestaw uprawowy

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

Y1 (11) 70821
(41) 2018 09 24
(51) A01D 34/00 (2006.01)
A01D 34/73 (2006.01)
A01D 34/63 (2006.01)
(21) 126130
(22) 2017 03 13
(72) LISICKI JANUSZ, Pukinin (PL); NOWAKOWSKI TOMASZ
SYLWESTER, Warszawa (PL)
(73) LISICKI JANUSZ FMR LISICKI, Rawa Mazowiecka (PL)
(54) Zespół tnący kosiarki rotacyjnej

Y1 (11) 70813
(41) 2018 08 27
(51) A47B 1/00 (2006.01)
A47B 1/04 (2006.01)
A47B 3/083 (2006.01)
(21) 126061
(22) 2017 02 20
(72) MIŚKOWIEC SYLWIA, Skawa (PL)
(73) VANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Skomielna Biała (PL)
(54) Stół wielofunkcyjny

Y1 (11) 70822
(41) 2018 09 24
(51) A01D 34/00 (2006.01)
A01D 34/66 (2006.01)
A01D 34/63 (2006.01)
(21) 126131
(22) 2017 03 13
(72) LISICKI JANUSZ, Pukinin (PL); NOWAKOWSKI TOMASZ
SYLWESTER, Warszawa (PL)
(73) LISICKI JANUSZ FMR LISICKI, Rawa Mazowiecka (PL)
(54) Kosiarka rotacyjna zawieszana, w szczególności do ciągnika
rolniczego

Y1 (11) 70843
(41) 2018 08 13
(51) A47G 29/00 (2006.01)
A47J 47/16 (2006.01)
A47G 21/14 (2006.01)
B65D 1/36 (2006.01)
(21) 126977
(22) 2018 01 24
(30) 2017‑33376U
2017 02 03
CZ
(72) VACULIK JIŘI, Zlin (CZ); VELEBA DAVID, Zlin (CZ); SMETANOVA
DARJA, Zlin (CZ)
(73) TESCOMA S.R.O., Zlin (CZ)
(54) Uniwersalny zasobnik na naczynia kuchenne

Y1 (11) 70838
(41) 2019 01 14
(51) A01G 5/02 (2006.01)
A47G 7/02 (2006.01)
A47G 7/04 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
A47F 5/12 (2006.01)
(21) 126472
(22) 2017 07 07
(72) NOWAK GRZEGORZ, Katowice (PL); SADOWSKI GRZEGORZ,
Bytom (PL)
(73) CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice (PL)
(54) Stojak ekspozycyjny do kwiatów
Y1 (11) 70845
(51) A01G 9/029 (2018.01)
(21) 127428

(41) 2019 01 02
(22) 2018 06 26

202017003328.3
2017 06 26
KUBERN JÜRGEN, Monachium (DE)
HERKUPLAST KUBERN GMBH, Ering (DE)
Paleta rozsadowa dla roślin

DE

Y1 (11) 70099
(41) 2018 01 29
(51) A23B 9/04 (2006.01)
A23N 12/10 (2006.01)
A23F 5/04 (2006.01)
(21) 125382
(22) 2016 07 21
(72) RATAJCZYK FILIP, Krośniewice (PL); PAROSA RYSZARD,
Wrocław (PL)
(73) BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa (PL)
(54) Reaktor mikrofalowy do prażenia nasion

Y1 (11) 70806
(41) 2018 12 03
(51) A47J 37/07 (2006.01)
A47J 37/04 (2006.01)
(21) 126363
(22) 2017 05 22
(72) GRZEBIELICHOWSKI RAFAŁ, Kamienica (PL)
(73) GRZEBIELICHOWSKI RAFAŁ RAV‑CAD, Kamienica (PL)
(54) Grill węglowy
Y1 (11) 70827
(41) 2018 06 18
(51) A47K 10/02 (2006.01)
(21) 125813
(22) 2016 12 05
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Chusteczka stołowa na odpadki

Nr 6/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Y1 (11) 70842
(41) 2019 03 11
(51) B01D 46/00 (2006.01)
B01D 46/24 (2006.01)
F01N 3/023 (2006.01)
(21) 126562
(22) 2017 08 25
(72) GONDEK JÓZEF, Radgoszcz (PL); GONDEK ŁUKASZ,
Mikołów (PL)
(73) GONDEK ŁUKASZ KUŹNIA MOCY, Mikołów (PL)
(54) Urządzenie do regeneracji filtrów cząstek stałych i katalizatorów
samochodowych
Y1 (11) 70846
(41) 2014 09 15
(51) B01J 19/08 (2006.01)
(62) 403073
(21) 127458
(22) 2013 03 08
(72) SCHMIDT‑SZAŁOWSKI KRZYSZTOF, Warszawa (PL);
KRAWCZYK KRZYSZTOF, Warszawa (PL); RESZKE EDWARD,
Wrocław (PL); MŁOTEK MICHAŁ BOGUSŁAW, Warszawa (PL)
(73) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa (PL)
(54) Reaktor do prowadzenia procesów chemicznych
Y1 (11) 70841
(41) 2019 02 25
(51) B02C 1/02 (2006.01)
(21) 126540
(22) 2017 08 21
(72) GOLANKA LESZEK, Gliwice (PL); OCHOCKI ADRIAN,
Tarnowskie Góry (PL)
(73) SKOTAREK WIESŁAW PROFIT, Tuszów Narodowy (PL)
(54) Maszyna do rozdrabniania surowców mineralnych, zwłaszcza
kruszarka szczękowa
Y1 (11) 70819
(41) 2018 09 24
(51) B25H 1/00 (2006.01)
E04G 1/32 (2006.01)
(21) 126171
(22) 2017 03 22
(72) PAJOR MATEUSZ, Wrząca (PL)
(73) PAJOR MATEUSZ, Wrząca (PL)
(54) Kozioł warsztatowy
Y1 (11) 70835
(41) 2018 10 08
(51) B41N 1/16 (2006.01)
B41F 13/08 (2006.01)
B41F 5/24 (2006.01)
(21) 126222
(22) 2017 04 04
(72) BIEDRZYCKI MAREK, Susk Stary (PL); SZARUBKA PAWEŁ,
Warszawa (PL)
(73) BIEDRZYCKI MAREK FLEXMAR, Susk Stary (PL)
(54) Fotopolimerowa forma drukowa
Y1 (11) 70828
(41) 2018 08 13
(51) B60P 3/03 (2006.01)
B64F 1/31 (2006.01)
(21) 126022
(22) 2017 02 09
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Bus z dronem
Y1 (11) 70844
(41) 2018 11 19
(51) B60P 3/38 (2006.01)
B62D 33/06 (2006.01)
(21) 127285
(22) 2018 04 27
(30) PUV 2017‑33668
2017 05 05
CZ
(72) BŘEZINA LIBOR, Bludov (CZ)
(73) BŘEZINA LIBOR, Bludov (CZ)
(54) Prześcieradło do nadbudowy dachowej samochodów
Y1 (11) 70809
(51) B60R 13/10 (2006.01)

(41) 2019 02 11
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B44B 5/00 (2006.01)
B21D 22/02 (2006.01)
(21) 127364
(22) 2016 10 19
(30) 102016100926.1
2016 01 20
DE
(86) 2016 10 19
PCT/EP16/75132
(87) 2017 07 27
WO17/125173
(72) BRUCH HARALD, Freudenberg (DE); WÄSCHENBACH
CHRISTOPH, Kirchen (DE); WOLLENWEBER THOMAS, Siegen (DE);
KÖLSCH JÖRG, Wilnsdorf (DE)
(73) ERICH UTSCH AG, Siegen (DE)
(54) Prasa tłocząca do tłoczenia płyt do tablic rejestracyjnych po‑
jazdów
Y1 (11) 70825
(41) 2018 11 05
(51) B65D 6/00 (2006.01)
B65D 25/22 (2006.01)
(21) 126306
(22) 2017 04 27
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Pojemnik do przenoszenia towarów przez drony
Y1 (11) 70799
(41) 2018 01 29
(51) B65D 19/40 (2006.01)
(21) 125383
(22) 2016 07 21
(72) GINTER RYSZARD, Gola (PL)
(73) GINTER RYSZARD RETNIG, Gola (PL)
(54) Tekturowa stopa do składowania i transportu towarów
Y1 (11) 70834
(41) 2018 10 08
(51) B65D 41/26 (2006.01)
B65D 1/02 (2006.01)
B65D 85/72 (2006.01)
B65D 51/18 (2006.01)
B65D 51/24 (2006.01)
(21) 126203
(22) 2017 03 29
(72) BOJANOWICZ ZBIGNIEW, Stary Kobylnik (PL)
(73) ZBYSZKO BOJANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO‑AKCYJNA,
Białobrzegi (PL)
(54) Butelka z kubkiem
Y1 (11) 70815
(41) 2016 08 29
(51) B65D 81/18 (2006.01)
A47J 47/14 (2006.01)
A45C 11/20 (2006.01)
B65D 81/38 (2006.01)
(21) 124358
(22) 2015 09 02
(30) DE2015001279.5
2015 02 16
(72) KOEHLER SERGEJ, Kiel (DE)
(73) KOEHLER SERGEJ, Kiel (DE)
(54) Torba termiczna z elementem termicznym

DE

Y1 (11) 70837
(41) 2019 01 02
(51) B65D 88/54 (2006.01)
B65G 25/00 (2006.01)
B65G 65/42 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
(21) 126439
(22) 2017 06 21
(72) KOBZARENKO DMYTRO, Kijów (UA)
(73) KOBZARENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wola Niechcicka Stara (PL)
(54) Zbiornik podający do składowania i wydawania materiałów
sypkich, zwłaszcza biomasy
Y1 (11) 70823
(51) B66B 13/08 (2006.01)
B66B 13/30 (2006.01)

(41) 2018 09 24
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E06B 7/16 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
126157
(22) 2017 03 16
RUTKOWSKI JAN, Gdańsk (PL)
RUTKOWSKI JAN TECHWIND, Dąbrowa (PL)
Dwuskrzydłowe przesuwne drzwi dźwigowe

Y1 (11) 70824
(41) 2018 09 24
(51) B66B 13/08 (2006.01)
B66B 13/30 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
(21) 126158
(22) 2017 03 16
(72) RUTKOWSKI JAN, Gdańsk (PL)
(73) RUTKOWSKI JAN TECHWIND, Dąbrowa (PL)
(54) Czteroskrzydłowe przesuwne drzwi dźwigowe
Y1 (11) 70840
(41) 2019 02 25
(51) B66F 11/04 (2006.01)
E04G 5/00 (2006.01)
(21) 126532
(22) 2017 08 18
(72) RADOMSKI JACEK, Wrocław (PL); ROTTER JÓZEF, Wrocław (PL)
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO HAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław (PL)
(54) Podest roboczy przejezdny z napędem ręcznym
Y1 (11) 70807
(41) 2018 12 17
(51) D06F 57/02 (2006.01)
D06F 55/00 (2006.01)
(21) 126395
(22) 2017 06 08
(72) SMOLORZ LESŁAWA, Świdnica (PL)
(73) SMOLORZ LESŁAWA, Świdnica (PL)
(54) Ciężarek sprzętu suszącego do bielizny
Y1 (11) 70832
(41) 2018 10 08
(51) D21H 27/40 (2006.01)
B32B 29/08 (2006.01)
A41B 13/10 (2006.01)
A45D 44/08 (2006.01)
(21) 126195
(22) 2017 03 28
(72) STARNAWSKI WOJCIECH, Słomniki (PL)
(73) ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Słomniki (PL)
(54) Papierowy wielowarstwowy ochraniacz odzieży
Y1 (11) 70833
(41) 2018 10 08
(51) D21H 27/40 (2006.01)
B32B 29/08 (2006.01)
A41B 13/10 (2006.01)
A45D 44/08 (2006.01)
(21) 126196
(22) 2017 03 28
(72) STARNAWSKI WOJCIECH, Słomniki (PL)
(73) ALMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Słomniki (PL)
(54) Papierowy wielowarstwowy ochraniacz odzieży
Y1 (11) 70826
(41) 2018 08 27
(51) E01F 9/608 (2016.01)
E01F 9/615 (2016.01)
F21S 9/03 (2006.01)
(21) 126028
(22) 2017 02 13
(72) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(73) PŁUCIENNIK ANDRZEJ, Kołobrzeg (PL)
(54) Urządzenie do optycznego wskazywania drogi diodami LED
Y1 (11) 70800
(51) E02D 27/42 (2006.01)
E04C 3/30 (2006.01)

(41) 2018 10 08

Nr 6/2019

E04H 12/22 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
(21) 126210
(22) 2017 03 31
(72) BOREK PRZEMYSŁAW, Gdańsk (PL); WOJCIECHOWSKI
SZYMON, Poznań (PL)
(73) PEKABEX BET SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań (PL)
(54) Łącznik pręta zbrojeniowego prefabrykowanego słupa z wy‑
tykiem słupa niższej kondygnacji lub fundamentu
Y1 (11) 70836
(41) 2018 11 19
(51) E02D 27/42 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E01F 9/60 (2016.01)
(21) 126334
(22) 2017 05 08
(72) KOTARBA KRZYSZTOF, Wrocław (PL)
(73) PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków (PL)
(54) Podpora pionowa do mocowania w gruncie
Y1 (11) 70802
(41) 2017 03 27
(51) E04F 13/18 (2006.01)
(21) 124425
(22) 2015 09 26
(72) NOWICKI TOMASZ, Poznań (PL)
(73) POZ BRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Sobota (PL)
(54) Płyta okładzinowa
Y1 (11) 70829
(41) 2019 01 02
(51) E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/64 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
(21) 126434
(22) 2017 06 20
(72) NOWAK MICHAŁ MACIEJ, Warszawa (PL)
(73) GLASS SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa (PL)
(54) Profil montażowy do mocowania tafli szklanych
Y1 (11) 70808
(41) 2016 09 12
(51) E06B 9/17 (2006.01)
(62) 411519
(21) 127431
(22) 2015 03 09
(72) SZUKALSKA RENATA, Kalisz (PL); SZUKALSKI TOMASZ,
Kalisz (PL)
(73) PORTOS TR7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kalisz (PL)
(54) Element usztywniający konstrukcję połączenia skrzynki rolety
z ramą okna
Y1 (11) 70811
(41) 2017 08 28
(51) E06B 9/68 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
(21) 124892
(22) 2016 02 25
(72) BEDNAREK RYSZARD, Sieradz (PL); KOWALSKI PIOTR,
Sieradz (PL)
(73) BEDNAREK ALEKSANDRA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE KAMA, Sieradz (PL)
(54) Mechanizm napędu rolety
Y1 (11) 70816
(41) 2018 12 03
(51) F16B 12/24 (2006.01)
F16B 35/04 (2006.01)
(21) 126380
(22) 2017 05 26
(72) BANASZAK EDWARD, Pilchowo (PL)
(73) BANASZAK EDWARD EB AKCESORIA MEBLOWE, Pilchowo (PL)
(54) Trzpień do łączenia elementów meblowych
Y1 (11) 70805
(51) F16K 35/02 (2006.01)

(41) 2015 08 17

Nr 6/2019
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F16L 41/00 (2006.01)
F17D 1/04 (2006.01)
(21) 122788
(22) 2014 02 11
(72) BUDZYŃSKI ADAM, Poznań (PL)
(73) GRUPA WEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Paczkowo (PL)
(54) Szafka dla przyłącza gazowego
Y1 (11) 70804
(41) 2018 07 30
(51) F24D 19/06 (2006.01)
(21) 125955
(22) 2017 01 18
(72) BARTECKI JAN, Dziuplina (PL)
(73) BARTECKI JAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO‑HANDLOWO
‑USŁUGOWY DREMAT, Dziuplina (PL)
(54) Osłona grzejnika
Y1 (11) 70812
(41) 2018 07 16
(51) F24H 1/36 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
F23M 9/06 (2006.01)
F23J 3/02 (2006.01)
(21) 125913
(22) 2017 01 09
(72) KOŁTON KRZYSZTOF, Orawka (PL); KOŁTON WOJCIECH,
Orawka (PL)
(73) KOŁTON WOJCIECH KOŁTON 2 PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO‑HANDLOWO‑USŁUGOWE KOŁTON SPÓŁKA
CYWILNA, Orawka (PL); KOŁTON KRZYSZTOF KOLTERM
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO ‑HANDLOWO ‑USŁUGOWE
KOŁTON SPÓŁKA CYWILNA, Orawka (PL)
(54) Piec centralnego ogrzewania z komorą wirową i turbulatorem
Y1 (11) 70830
(41) 2017 12 18
(51) F24H 9/12 (2006.01)
F28F 9/26 (2006.01)
F28D 1/04 (2006.01)
(21) 125231
(22) 2016 06 14
(72) DYNA DARIUSZ, Kraków (PL)
(73) ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków (PL)
(54) Człon końcowy aluminiowego grzejnika centralnego ogrzewa‑
nia z podłączeniem dolnym
Y1 (11) 70831
(41) 2018 08 27
(51) F25C 3/04 (2006.01)
(21) 126043
(22) 2017 02 17
(72) MOCZARNY ROBERT, Bańska Wyżna (PL); GACEK
MAGDALENA, Jaworki (PL)
(73) SUPERSNOW SPÓŁKA AKCYJNA, Maniowy (PL)
(54) Przenośne urządzenie naśnieżające
Y1 (11) 70814
(41) 2018 09 10
(51) F26B 3/02 (2006.01)
F26B 3/04 (2006.01)
F26B 9/06 (2006.01)
F26B 9/08 (2006.01)
(21) 126110
(22) 2017 03 03
(72) STANKIEWICZ TOMASZ, Krzyż Wielkopolski (PL); PATYK MARCIN,
Krzyż Wielkopolski (PL); AUGUŚCIK‑LIPKO MARCIN, Zielona (PL)
(73) STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA, Hura Szklana (PL)
(54) Suszarnia do suszenia drewna, zwłaszcza do suszenia nieobrzy‑
nanej i obrzynanej tarcicy
Y1 (11) 70820
(41) 2018 10 08
(51) F41A 33/00 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
(21) 126220
(22) 2017 04 03
(72) KWINTAL TOMASZ, Lubliniec (PL)
(73) KWINTAL TOMASZ SHOOTERS FACTORY, Lubliniec (PL)
(54) Trenażer strzelecki
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Y1 (11) 70810
(41) 2018 01 03
(51) F41H 1/00 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A41D 31/02 (2006.01)
(62) 417633
(21) 127582
(22) 2016 06 18
(72) LITWIN ŁUKASZ, Przybysławice (PL)
(73) LUBAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Ostrów Wielkopolski (PL)
(54) Wkład kamizelki ochronnej odporny na przebicie ostrym przed‑
miotem
Y1 (11) 70817
(41) 2017 09 11
(51) F41J 1/01 (2006.01)
F41J 2/02 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
(21) 124918
(22) 2016 03 01
(72) DRÓZD DAMIAN, Kiedrzyn (PL); PELC PAWEŁ, Łódź (PL);
KOWALCZYK MARCIN, Warszawa (PL); KUCHTA MARIUSZ,
Warszawa (PL); SKROBOT TOMASZ, Małogoszcz (PL); HEESE
MAGDA, Łódź (PL); ŁOPAT WALDEMAR, Warszawa (PL)
(73) IBCOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa (PL)
(54) Termalna tarcza strzelnicza
Y1 (11) 70818
(41) 2016 11 21
(51) G02B 27/22 (2006.01)
B65D 23/14 (2006.01)
(21) 124091
(22) 2015 05 19
(72) ADAMCZEWSKI MAREK, Szczecin (PL)
(73) ADAMCZEWSKI MAREK, Szczecin (PL)
(54) Kubek
Y1 (11) 70839
(41) 2019 01 28
(51) G09F 7/14 (2006.01)
G09F 7/12 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 7/00 (2006.01)
(21) 126489
(22) 2017 07 19
(72) CHROBAK ARTUR, Gliwice (PL)
(73) V8 ARTUR CHROBAK, Gliwice (PL)
(54) Znacznik podłogowy
Y1 (11) 70801
(41) 2016 12 05
(51) H02K 9/08 (2006.01)
(62) 412488
(21) 126775
(22) 2015 05 26
(72) NORYMBERCZYK ŁUKASZ, Bielsko‑Biała (PL); GACEK JAKUB,
Hecznarowice (PL)
(73) ANGA USZCZELNIENIA MECHANICZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kozy (PL)
(54) Silnik elektryczny z chłodzonym wnętrzem
INDEKS UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH,
WEDŁUG SYMBOLI MKP
Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

1

2

1

2

70803
70803*
70803*

A01B 29/06 (2006.01)
A01D 34/00 (2006.01)
A01D 34/73 (2006.01)

70803*
70821
70821*

A01B 21/08 (2006.01)
A01B 35/28 (2006.01)
A01B 29/04 (2006.01)

*) Prawo ochronne oznaczone więcej niż jednym symbolem klasyfikacyjnym.
Ogłoszenie dotyczące tego prawa ochronnego można znaleźć pod symbolem
klasyfikacyjnym odpowiadającym numerowi bez gwiazdki.
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2

1

2

A01D 34/63 (2006.01)
A01D 34/00 (2006.01)
A01D 34/66 (2006.01)
A01D 34/63 (2006.01)
A01G 5/02 (2006.01)
A01G 9/029 (2018.01)
A23B 9/04 (2006.01)
A23F 5/04 (2006.01)
A23N 12/10 (2006.01)
A41B 13/10 (2006.01)
A41B 13/10 (2006.01)
A41D 13/00 (2006.01)
A41D 31/02 (2006.01)
A45C 11/20 (2006.01)
A45D 44/08 (2006.01)
A45D 44/08 (2006.01)
A47B 1/00 (2006.01)
A47B 1/04 (2006.01)
A47B 3/083 (2006.01)
A47F 5/11 (2006.01)
A47F 5/12 (2006.01)
A47G 7/02 (2006.01)
A47G 7/04 (2006.01)
A47G 29/00 (2006.01)
A47G 21/14 (2006.01)
A47J 47/16 (2006.01)
A47J 37/07 (2006.01)
A47J 37/04 (2006.01)
A47J 47/14 (2006.01)
A47K 10/02 (2006.01)
B01D 46/00 (2006.01)
B01D 46/24 (2006.01)
B01J 19/08 (2006.01)
B02C 1/02 (2006.01)
B21D 22/02 (2006.01)
B25H 1/00 (2006.01)
B32B 29/08 (2006.01)
B32B 29/08 (2006.01)
B32B 27/32 (2006.01)
B32B 7/00 (2006.01)
B41F 13/08 (2006.01)
B41F 5/24 (2006.01)
B41N 1/16 (2006.01)
B44B 5/00 (2006.01)
B60P 3/03 (2006.01)
B60P 3/38 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
B62D 33/06 (2006.01)
B64F 1/31 (2006.01)
B65D 1/36 (2006.01)
B65D 6/00 (2006.01)
B65D 25/22 (2006.01)
B65D 19/40 (2006.01)
B65D 41/26 (2006.01)
B65D 1/02 (2006.01)
B65D 85/72 (2006.01)
B65D 51/18 (2006.01)
B65D 51/24 (2006.01)
B65D 81/18 (2006.01)
B65D 81/38 (2006.01)
B65D 88/54 (2006.01)
B65D 23/14 (2006.01)
B65G 25/00 (2006.01)
B65G 65/42 (2006.01)

70821*
70822
70822*
70822*
70838
70845
70099
70099*
70099*
70832*
70833*
70810*
70810*
70815*
70832*
70833*
70813
70813*
70813*
70838*
70838*
70838*
70838*
70843
70843*
70843*
70806
70806*
70815*
70827
70842
70842*
70846
70841
70809*
70819
70832*
70833*
70839*
70839*
70835*
70835*
70835
70809*
70828
70844
70809
70844*
70828*
70843*
70825
70825*
70799
70834
70834*
70834*
70834*
70834*
70815
70815*
70837
70818*
70837*
70837*

B66B 13/08 (2006.01)
B66B 13/30 (2006.01)
B66B 13/08 (2006.01)
B66B 13/30 (2006.01)
B66F 11/04 (2006.01)
D06F 57/02 (2006.01)
D06F 55/00 (2006.01)
D21H 27/40 (2006.01)
D21H 27/40 (2006.01)
E01F 9/608 (2016.01)
E01F 9/615 (2016.01)
E01F 9/60 (2016.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
E04B 1/38 (2006.01)
E04C 3/30 (2006.01)
E04F 13/18 (2006.01)
E04G 1/32 (2006.01)
E04G 5/00 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E04H 12/22 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 7/16 (2006.01)
E06B 5/16 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
E06B 3/64 (2006.01)
E06B 3/70 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
E06B 9/68 (2006.01)
E06B 9/56 (2006.01)
F01N 3/023 (2006.01)
F16B 12/24 (2006.01)
F16B 35/04 (2006.01)
F16K 35/02 (2006.01)
F16L 41/00 (2006.01)
F17D 1/04 (2006.01)
F21S 9/03 (2006.01)
F23J 3/02 (2006.01)
F23K 3/00 (2006.01)
F23M 9/06 (2006.01)
F24D 19/06 (2006.01)
F24H 1/36 (2006.01)
F24H 9/00 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
F25C 3/04 (2006.01)
F26B 3/02 (2006.01)
F26B 3/04 (2006.01)
F26B 9/06 (2006.01)
F26B 9/08 (2006.01)
F28D 1/04 (2006.01)
F28F 9/26 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
F41G 3/26 (2006.01)
F41H 1/00 (2006.01)
F41H 1/02 (2006.01)
F41J 1/01 (2006.01)
F41J 2/02 (2006.01)
G02B 27/22 (2006.01)
G09F 7/14 (2006.01)
G09F 7/12 (2006.01)
H02K 9/08 (2006.01)

70823
70823*
70824
70824*
70840
70807
70807*
70832
70833
70826
70826*
70836*
70800
70836
70800*
70800*
70802
70819*
70840*
70800*
70836*
70823*
70823*
70824*
70824*
70829
70829*
70829*
70808
70811
70811*
70842*
70816
70816*
70805
70805*
70805*
70826*
70812*
70837*
70812*
70804
70812
70812*
70830
70831
70814
70814*
70814*
70814*
70830*
70830*
70820
70820*
70817*
70810
70810*
70817
70817*
70818
70839
70839*
70801
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INDEKS NUMEROWY
UDZIELONYCH PRAW OCHRONNYCH
Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

Nr prawa
ochronn.

Symbol
MKP

1

2

1

2

70099
70799
70800
70801
70802
70803
70804
70805
70806
70807
70808
70809
70810
70811
70812
70813
70814
70815
70816
70817
70818
70819
70820
70821
70822

A23B 9/04 (2006.01)
B65D 19/40 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
H02K 9/08 (2006.01)
E04F 13/18 (2006.01)
A01B 21/08 (2006.01)
F24D 19/06 (2006.01)
F16K 35/02 (2006.01)
A47J 37/07 (2006.01)
D06F 57/02 (2006.01)
E06B 9/17 (2006.01)
B60R 13/10 (2006.01)
F41H 1/00 (2006.01)
E06B 9/68 (2006.01)
F24H 1/36 (2006.01)
A47B 1/00 (2006.01)
F26B 3/02 (2006.01)
B65D 81/18 (2006.01)
F16B 12/24 (2006.01)
F41J 1/01 (2006.01)
G02B 27/22 (2006.01)
B25H 1/00 (2006.01)
F41A 33/00 (2006.01)
A01D 34/00 (2006.01)
A01D 34/00 (2006.01)

70823
70824
70825
70826
70827
70828
70829
70830
70831
70832
70833
70834
70835
70836
70837
70838
70839
70840
70841
70842
70843
70844
70845
70846

B66B 13/08 (2006.01)
B66B 13/08 (2006.01)
B65D 6/00 (2006.01)
E01F 9/608 (2016.01)
A47K 10/02 (2006.01)
B60P 3/03 (2006.01)
E06B 3/54 (2006.01)
F24H 9/12 (2006.01)
F25C 3/04 (2006.01)
D21H 27/40 (2006.01)
D21H 27/40 (2006.01)
B65D 41/26 (2006.01)
B41N 1/16 (2006.01)
E02D 27/42 (2006.01)
B65D 88/54 (2006.01)
A01G 5/02 (2006.01)
G09F 7/14 (2006.01)
B66F 11/04 (2006.01)
B02C 1/02 (2006.01)
B01D 46/00 (2006.01)
A47G 29/00 (2006.01)
B60P 3/38 (2006.01)
A01G 9/029 (2018.01)
B01J 19/08 (2006.01)
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DECYZJE O ODMOWIE UDZIELENIA
PRAWA OCHRONNEGO
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
122295
123121
123235
123347
124015
124653
124974
124975

15/2014
15/2015
05/2015
05/2016
11/2016
13/2017
20/2017
20/2017

124976
124977
125870
126118
126177
126217
126234

20/2017
20/2017
16/2018
19/2018
20/2018
21/2018
21/2018
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DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
122523

10/2015
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DECYZJE STWIERDZAJĄCE WYGAŚNIĘCIE
DECYZJI O UDZIELENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego oraz numer i rok wydania Biuletynu Urzędu Patentowego,
w którym zgłoszenie zostało ogłoszone (dla zgłoszeń wydzielonych lub
przekształconych ze zgłoszenia wynalazku umieszczono w nawiasie
numer zgłoszenia macierzystego).
124018
124089
124799
124833
124923
124994
125106
125131
125158
125240

125275
125288
125291
125333
125437
125504
125658
126229(123950)
126230(123950)

23/2016
24/2016
16/2017
17/2017
19/2017
20/2017
24/2017
24/2017
24/2017
26/2017

01/2018
01/2018
02/2018
02/2018
04/2018
05/2018
08/2018
02/2018
02/2018
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WPISY I ZMIANY W REJESTRZE
PRAW OCHRONNYCH
(nieuwzględnione w innych samodzielnych ogłoszeniach)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju prawa, numer
prawa ochronnego, datę wpisu, oznaczenie rubryki, w której dokonano
wpisu lub zmiany oraz treść wpisu. Poszczególne rubryki rejestru praw
ochronnych zawierają następujące dane:
rubryka A - nazwisko i imię albo nazwa, miejsce zamieszkania albo
siedziba uprawnionego z prawa ochronnego (miejscowość, kraj) oraz numer identyfikacji podatkowej NIP,
a także numer PESEL albo numer identyfikacyjny REGON,
o ile zgłaszający je wskazał,
rubryka B - tytuł wzoru użytkowego,
rubryka C - nazwisko i imię twórcy wzoru użytkowego oraz jego miejsce zamieszkania (miejscowość, kraj),
rubryka D - prawa ograniczające prawo ochronne,
rubryka E - wpisy uzupełniające stan prawny prawa ochronnego,
rubryka F - wnioski o unieważnienie i sprzeciwy oraz decyzje dotyczące danego prawa ochronnego,
rubryka G - data unieważnienia lub data i przyczyna wygaśnięcia
prawa ochronnego.
Uwaga: Publikacji podlegają: zmiana uprawnionego, twórcy, zmiana nazwy uprawnionego, prawa ograniczające prawo
ochronne, sprostowania istotnych pomyłek.
(Y1) 68607 2019 02 27 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: HARASYM ZBIGNIEW AKANT, Koszalin,
Polska i dokonanie wpisu: AKANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Koszalin, Polska 360598429
(Y1) 068884 2018 10 29 D. Dokonano wpisu o brzmieniu: „Na
podstawie tytułu wykonawczego: Nakazu zapłaty w postępowa‑
niu upominawczym z dnia 24 maja 2017 r., sygnatura akt V GNc
3327/17/S zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 2 sierpnia
2017 r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piszu Michał
Maciejczyk w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego
pod sygnaturą akt Km 251/17, dokonał zajęcia prawa ochronnego
na przedmiotowy wzór użytkowy na rzecz wierzycieli: Ewy Panek
zamieszkałej w miejscowości Witanowice oraz Marcina Kosycarza
zamieszkałego w miejscowości Witanowice”.
(Y1) 69153 2019 03 06 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: GLÜCK KRYSTYNA, Bielsko-Biała, Polska
i dokonanie wpisu: GLÜCK-MARZEC KRYSTYNA, Bielsko-Biała, Polska
(Y1) 70295 2019 03 21 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: NEOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Biała,
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Polska 241729697 i dokonanie wpisu: RUTKA JERZY NEO CONSUL‑
TING, Olsztyn, Polska 280308755
(Y1) 70610 2019 03 19 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ELPIO SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Luboń, Polska 300556395 i doko‑
nanie wpisu: ELPIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Komorniki, Polska 300556395
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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) 65820
(Y1) 66071
(Y1) 66072
(Y1) 66145
(Y1) 66151
(Y1) 66232
(Y1) 66286
(Y1) 66386
(Y1) 66390
(Y1) 66741
(Y1) 67602
(Y1) 67961
(Y1) 68080
(Y1) 68224
(Y1) 68226
(Y1) 68227
(Y1) 68228
(Y1) 68230

(Y1) 68231
(Y1) 68270
(Y1) 68594
(Y1) 68734
(Y1) 68807
(Y1) 69114
(Y1) 69311
(Y1) 69333
(Y1) 69335
(Y1) 69392
(Y1) 69434
(Y1) 69472
(Y1) 69484
(Y1) 69487
(Y1) 69514
(Y1) 69592
(Y1) 69654

2018 07 09
2018 06 25
2018 06 25
2018 06 07
2018 06 29
2018 06 30
2018 06 29
2018 06 17
2018 07 09
2018 07 02
2018 06 19
2018 05 28
2018 07 05
2018 06 26
2018 07 04
2018 07 04
2018 07 04
2018 07 04

2018 07 04
2018 06 24
2018 06 22
2018 06 19
2018 06 17
2018 07 02
2018 07 03
2018 07 08
2018 06 22
2018 06 29
2018 07 06
2018 07 09
2018 06 22
2018 06 29
2018 07 08
2018 06 27
2018 06 27
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer zgłoszenia wzoru
użytkowego albo kod i numer prawa ochronnego, numer i rok wydania
Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym zmieniona lub uchylona
decyzja została ogłoszona oraz datę i treść decyzji, w której zmieniono
lub uchylono decyzję poprzednią.
(Y1) 070241 19/2018

5.03.2019

(Y1) 070577 2/2019

8.03.2019

Stwierdzono
nieważność
decyzji z dnia 22.05.2018 r.
o udzieleniu patentu
Na podstawie art. 155 kpa
w związku z art. 252 ustawy
z dnia 30.06.2000r. pwp (tekst
jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 776)
Urząd Patentowy Rp zmie‑
nia decyzję ostateczną z dn.
10.10.2018r. o udzieleniu prawa
ochronnego na wzór użytko‑
wy pt: „Wkład palny do zniczy
i lampionów” W.126021 w ten
sposób, że w miejsce gdzie
oznaczony jest uprawniony
wykreśla „ACHTEL DYSTRYBU‑
CJA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA
KOMANDYTOWO‑
-AKCYJNA, Warszawa”, a w to
miejsce wstawia „TEDI GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Warszawa”.
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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 25 211 do nr 25 280)

(51) 21-01
(11) 25211
(22) 2019 03 25
(21) 27512
(73) REWERENDA SZYMON AGENCJA EVENTOWA MILLENIUM,
Bircza, PL.
(72) REWERENDA SZYMON
(54) Gra
(55)

(51) 05-01
(11) 25212
(22) 2018 10 30
(73) TRUNET POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(72) KAŹMIERSKI KONRAD
(54) Siatka do pakowania produktów spożywczych
(55)

(21) 27072

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

19-06
(11) 25213
(22) 2018 12 11
KRAMARZ JÓZEF, Krobica, PL.
KRAMARZ JÓZEF
Krosno malarskie

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

25-01
(11) 25214
(22) 2018 10 03
(21) 26995
KRAMARZ JÓZEF, Krobica, PL.
KRAMARZ JÓZEF
Kompensator paneli grzewczo-chłodzących-absorbujących

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

19-08
(11) 25215
(22) 2019 01 14
ROJEK ADAM, Łódź, PL.
ROJEK ADAM
Tablice do badania ostrości wzroku

(21) 27184

(21) 27282
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

25-02
(11) 25216
(22) 2019 01 22
KOWALCZYK JAN, Krzeczów, PL.
KOWALCZYK JAN
Ozdoba dachowa

(21) 27295

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

21-01
(11) 25217
(22) 2019 02 12
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL.
KUBIAK KAMIL, GRABA MARCIN
Kontroler do gier

(21) 27343
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(51) 19-08
(11) 25219
(22) 2019 02 13
(21) 27348
(73) ZESIUK ANTONI ZESIUK ZAKŁAD PRODUKCJI I HANDLU,
Turek, PL.
(72) ZESIUK ANTONI
(54) Etykieta
(55)

(51) 19-08
(11) 25220
(22) 2019 02 13
(21) 27349
(73) ZESIUK ANTONI ZESIUK ZAKŁAD PRODUKCJI I HANDLU,
Turek, PL.
(72) ZESIUK ANTONI
(54) Etykieta
(55)

(51) 19-08
(11) 25218
(22) 2019 02 13
(21) 27347
(73) ZESIUK ANTONI ZESIUK ZAKŁAD PRODUKCJI I HANDLU,
Turek, PL.
(72) ZESIUK ANTONI
(54) Etykieta
(55)

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

14-01
(11) 25221
(22) 2019 02 05
WOLSKA ALEKSANDRA AWARTS, Warszawa, PL.
WOLSKA ALEKSANDRA
Multimedialny stół konferencyjny

(21) 27323
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(51)
(73)
(72)
(54)
(55)

32-00
(11) 25222
(22) 2019 02 05
MIKULEC KAROL, Stary Sącz, PL.
MIKULEC KAROL
Wystrój lokalu gastronomicznego

(21) 27321

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

25-02
(11) 25223
(22) 2019 01 22
KOWALCZYK JAN, Krzeczów, PL.
KOWALCZYK JAN
Wentylacja dachowa

(21) 27296
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(72) FORNAL ANETA
(54) Naklejki
(55)

(51) 06-01
(11) 25226
(22) 2019 02 04
(21) 27312
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) DEPKA-PRĄDZIŃSKA SYLWIA, KOWALIK AGNIESZKA
(54) Siedzisko
(55)

(51) 32-00
(11) 25224
(22) 2019 02 22
(21) 27374
(73) INSTALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(72) WAŃCZYCKI BARTOSZ, KRAJEWSKA MARCELINA
(54) Znak graficzny
(55)

(51) 11-02
(11) 25227
(22) 2019 02 04
(21) 27314
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) MŁODZIENIAK AGNIESZKA, KOWALIK AGNIESZKA
(54) Wazon
(55)

(51) 03-01
(11) 25228
(22) 2019 02 04
(21) 27315
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH, Bydgoszcz, PL.
(72) CHOLEWIŃSKA PAULINA, JĘDRZAK MARCIN
(54) Torba damska
(55)

(51) 19-08
(11) 25225
(22) 2018 12 15
(73) FORNAL ANETA, Natolin, PL.

(21) 27201

Nr 6/2019
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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25-01
(11) 25229
(22) 2019 01 14
KONWERSKI TOMASZ RAMZES, Krasiejów, PL.
KONWERSKI TOMASZ
Szalunek tracony

(21) 27283
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(72) JACKIEWICZ JACEK
(54) Front rozdzielnicy średniego napięcia
(55)

(51) 13-03
(11) 25230
(22) 2018 09 26
(21) 26976
(73) ELEKTROMETAL ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(72) JACKIEWICZ JACEK
(54) Przesłona otworu awaryjnego wyłączenia wyłącznika
(55)
(51) 13-03
(11) 25233
(22) 2018 09 26
(21) 26980
(73) ELEKTROMETAL ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(72) JACKIEWICZ JACEK
(54) Osłona styków stałych rozdzielnicy średniego napięcia
(55)

(51) 13-03
(11) 25231
(22) 2018 09 26
(21) 26978
(73) ELEKTROMETAL ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(72) JACKIEWICZ JACEK
(54) Front rozdzielnicy średniego napięcia
(55)

(51) 13-03
(11) 25234
(22) 2018 09 26
(21) 26981
(73) ELEKTROMETAL ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(72) WALESIAK MAREK
(54) Przycisk awaryjnego wyłączania wyłącznika
(55)

(51) 13-03
(11) 25232
(22) 2018 09 26
(21) 26979
(73) ELEKTROMETAL ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.

(51) 09-01
(11) 25235
(22) 2018 05 23
(21) 26616
(73) HEINZ GLAS DZIAŁDOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Działdowo, PL.
(72) KOSMALA-SÓJKA MONIKA

1698

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(54) Buteleczka
(55)

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

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

10-04
(11) 25236
(22) 2018 12 29
INSTYTUT KOLEJNICTWA, Warszawa, PL.
ANISZEWICZ ANDRZEJ
Przyrząd pomiarowy

26-05
(11) 25237
(22) 2018 12 14
MARKOWSKI ŁUKASZ, Częstochowa, PL.
MARKOWSKI ŁUKASZ
Lampa

(51) 25-02
(11) 25238
(22) 2019 02 11
(73) GIERADA JANUSZ P.P.H.U. JAGDOR, Piskrzyn, PL.
(72) GIERADA JANUSZ

Nr 6/2019

(54) Drzwi
(55)

(21) 27234

(21) 27199

(21) 27339

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

07-07
(11) 25239
(22) 2019 01 27
SZEMIKOWIE SPÓŁKA JAWNA, Kęty, PL.
SZEMIK IRENEUSZ
Wiaderko

(21) 27299

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

25-01
(11) 25240
(22) 2019 02 08
GIERADA JANUSZ P.P.H.U. JAGDOR, Piskrzyn, PL.
GIERADA JANUSZ
Profil konstrukcyjny

(21) 27335

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

25-01
(11) 25241
(22) 2019 02 08
GIERADA JANUSZ P.P.H.U. JAGDOR, Piskrzyn, PL.
GIERADA JANUSZ
Profil konstrukcyjny

(21) 27336

Nr 6/2019
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(51) 25-02
(11) 25242
(22) 2019 02 12
(21) 27341
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAR-TOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jędrzejów, PL.
(72) PIENIĄDZ BARTŁOMIEJ
(54) Profil konstrukcyjny
(55)

(51) 23-02
(11) 25243
(22) 2019 02 19
(21) 27368
(73) UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA
I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY, Bydgoszcz, PL.
(72) JĘDRZAK MARCIN, LASEK DOMINIKA
(54) Komplet akcesoriów łazienkowych
(55)

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

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

1699

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

08-08
(11) 25246
(22) 2019 02 18
(21) 27362
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Pierścień blokujący stanowiska czterokoszowego

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

09-09
(11) 25247
(22) 2019 02 18
(21) 27359
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

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

09-09
(11) 25248
(22) 2019 02 18
(21) 27356
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

08-08
(11) 25244
(22) 2019 02 18
(21) 27364
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Pierścień blokujący stanowiska pięciokoszowego

09-09
(11) 25245
(22) 2019 02 18
(21) 27363
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF, Czeladź, PL.
ZIELIŃSKI KRZYSZTOF
Stanowisko do selektywnej segregacji odpadów

(51) 06-02
(11) 25249
(22) 2019 01 17
(73) METALOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, PL.
(72) GOMÓŁKA JERZY, DERDZIAK JÓZEF
(54) Łóżko dziecięce szpitalne
(55)

(21) 27289
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(51) 09-03
(11) 25250
(22) 2019 01 09
(21) 27257
(73) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE TABIT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Otwock, PL.
(72) CHOLEWIŃSKI MICHAŁ
(54) Opakowanie makaronu
(55)

(51) 13-03
(11) 25251
(22) 2019 02 16
(21) 27352
(73) ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Nasielsk, PL.
(72)
(54) Gniazdko elektryczne potrójne
(55)

Nr 6/2019

(51) 13-03
(11) 25254
(22) 2019 02 16
(21) 27355
(73) ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Nasielsk, PL.
(72)
(54) Gniazdo elektryczne podwójne
(55)

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

06-03
(11) 25255
(22) 2019 02 12
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL.
JĘDRYCH SANDRA, GRABA MARCIN
Biurko

(21) 27344

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

07-02
(11) 25256
(22) 2019 02 12
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL.
ODEJ JUSTYNA, GRABA MARCIN
Ekspres do kawy

(21) 27345

(51) 06-09
(11) 25257
(22) 2019 02 24
(73) BRZOZOWSKI MICHAŁ CC DESIGN, Łódź, PL.
(72) BRZOZOWSKI MICHAŁ

(21) 27375

(51) 13-03
(11) 25252
(22) 2019 02 16
(21) 27353
(73) ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Nasielsk, PL.
(72)
(54) Gniazdo elektryczne
(55)

(51) 13-03
(11) 25253
(22) 2019 02 16
(21) 27354
(73) ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Nasielsk, PL.
(72)
(54) Łącznik elektryczny
(55)

Nr 6/2019
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(54) Poduszka do karmienia
(55)

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

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

06-09
(11) 25258
(22) 2019 02 24
BRZOZOWSKI MICHAŁ CC DESIGN, Łódź, PL.
BRZOZOWSKI MICHAŁ
Rożek niemowlęcy / mata do zabawy

21-01
(11) 25259
(22) 2019 03 05
KAŹMIERCZAK WIKTOR, Warszawa, PL.
KAŹMIERCZAK WIKTOR
Uniwersalny aparat losujący

(51) 06-01
(11) 25260
(22) 2018 12 11
(73) KMITA ANNA, Warszawa, PL.

1701

(72) KMITA ANNA
(54) Fotel obrotowy dla matek karmiących
(55)

(21) 27376

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

25-03
(11) 25261
(22) 2018 11 22
MAKULEC KRZYSZTOF, Nowa Sól, PL.
MAKULEC KRZYSZTOF
Nagrobek tymczasowy

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

06-01
(11) 25262
(22) 2019 03 01
(21) 27403
JAŃSKI MATEUSZ MJ MEBLE, Szklarka Mielęcka, PL.
JAŃSKI MATEUSZ
Kanapa narożna

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

06-01
(11) 25263
(22) 2019 03 04
(21) 27412
JAŃSKI MATEUSZ MJ MEBLE, Szklarka Mielęcka, PL.
JAŃSKI MATEUSZ
Kanapa

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

21-01
(11) 25264
(22) 2019 03 05
KSIĄŻEK JERZY FABRYKAT, Tarnów, PL.
KLAG MAGDALENA
Komplet zabawek do przeplatania

(21) 27128

(21) 27417

(21) 27183

(21) 27413

1702
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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08-05
(11) 25265
(22) 2019 03 05
(21) 27418
RAJCH JANUSZ, Zamość, PL. ; RAJCH CEZARY, Zamość, PL.
RAJCH JANUSZ, RAJCH CEZARY
Chwytak do przestawiania doniczek

(51) 10-04
(11) 25266
(22) 2018 09 24
(21) 26971
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL.
(72) PIĄTKOWSKI ROBERT, KAWLEWSKI KRZYSZTOF, JURECZKO
PAWEŁ, MACHOCZEK TOMASZ
(54) Wzornik do oznaczania/znakowania kształtek wiosełkowych
(55)

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

09-03
(11) 25267
(22) 2018 11 15
MURZYDŁO KAROL CZESŁAW, Warszawa, PL.
MURZYDŁO KAROL CZESŁAW
Pudełko

(51) 06-01
(11) 25268
(22) 2018 11 22
(73) POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL.

Nr 6/2019

(72) GROŃ KRZYSZTOF
(54) Krzesło
(55)

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

06-01
(11) 25269
(22) 2018 11 22
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL.
GROŃ KRZYSZTOF
Krzesło

(21) 27122

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

06-01
(11) 25270
(22) 2018 11 22
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL.
GROŃ KRZYSZTOF
Krzesło

(21) 27123

(21) 27113

(21) 27121

Nr 6/2019
(51)
(73)
(72)
(54)
(55)
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06-01
(11) 25271
(22) 2018 11 22
POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL.
GROŃ KRZYSZTOF
Krzesło

(21) 27126

1703

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

06-03
(11) 25274
(22) 2019 02 08
BARCIKOWSKI TOMASZ, Zelczyna, PL.
BARCIKOWSKI TOMASZ
Blat biurka

(21) 27332

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

06-03
(11) 25275
(22) 2019 02 08
BARCIKOWSKI TOMASZ, Zelczyna, PL.
BARCIKOWSKI TOMASZ
Blat meblowy

(21) 27333

(51) 06-01
(11) 25272
(22) 2019 01 21
(21) 27291
(73) ROSŁON KATARZYNA, Gliwice, PL. ; GROŃ KRZYSZTOF,
Chrzanów, PL.
(72) ROSŁON KATARZYNA, GROŃ KRZYSZTOF
(54) Krzesło
(55)

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

21-01
(11) 25273
(22) 2019 01 22
CIUPA BERNARD ABINO NT, Gospodarz, PL.
CIUPA BERNARD
Klocki

(21) 27293
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(51) 26-01
(11) 25276
(22) 2019 02 15
(21) 27337
(73) ILUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) WILIGÓRSKA EWA
(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55)

(51) 26-01
(11) 25277
(22) 2019 02 15
(21) 27351
(73) ILUMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(72) WILIGÓRSKA EWA
(54) Klosz znicza nagrobkowego
(55)

(51) 15-99
(11) 25278
(22) 2019 02 18
(21) 27361
(73) SZCZOTKA JÓZEF FIRMA USŁUG INWESTYCYJNYCH,
Gumna, PL.
(72) SZCZOTKA JÓZEF
(54) Zestaw napędowy do stanowiska wizualizacji efektu zjawiska
stroboskopowego
(55)

Nr 6/2019

(51) 06-06
(11) 25279
(22) 2019 02 20
(73) KUBASIAK TOMASZ F.P.U.H. AKCES-PLAST,
Sucha Beskidzka, PL.
(72) KUBASIAK TOMASZ
(54) Element meblowy
(55)

(21) 27370

(51) 08-06
(11) 25280
(22) 2019 02 20
(73) KUBASIAK TOMASZ F.P.U.H. AKCES-PLAST,
Sucha Beskidzka, PL.
(72) KUBASIAK TOMASZ
(54) Uchwyt meblowy
(55)

(21) 27371
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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,

Nr 6/2019
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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.
00850 2018 12 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Unilever N.V., Rotterdam, Holandia i do‑
konanie wpisu:Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam, Holandia
20050 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GORGIEL JAN ZAKŁAD PRODUKCJI MA‑
TERIAŁÓW INSTALACYJNYCH GORGIEL, Karpicko, Polska i dokona‑
nie wpisu:GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
20205 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GORGIEL JAN ZAKŁAD PRODUKCJI MA‑
TERIAŁÓW INSTALACYJNYCH GORGIEL, Karpicko, Polska 07003209 i
dokonanie wpisu:GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
20206 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GORGIEL JAN ZAKŁAD PRODUKCJI MA‑
TERIAŁÓW INSTALACYJNYCH GORGIEL, Karpicko, Polska i dokona‑
nie wpisu:GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
20207 2018 12 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: GORGIEL JAN ZAKŁAD PRODUKCJI MA‑
TERIAŁÓW INSTALACYJNYCH GORGIEL, Karpicko, Polska 07003209 i
dokonanie wpisu:GORGIEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Karpicko, Polska 367883417
20722, 20723 2018 12 27 A. Wprowadzono zmianę upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY METALOWE ERKO R.
PĘTLAK, SPÓŁKA JAWNA BRACIA PĘTLAK, Jonkowo, Polska i doko‑
nanie wpisu:ERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jonkowo, Polska 00446212
20724 2018 12 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ZAKŁADY METALOWE ERKO R. PĘTLAK,
SPÓŁKA JAWNA BRACIA PĘTLAK, Jonkowo, Polska i dokonanie wpi‑
su:ERKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Jonkowo, Polska 00446212
23725 2019 03 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DYLKIEWICZ JACEK ROTO TANK, Koszalin,
Polska i dokonanie wpisu:ROTO TANK Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością Spółka komandytowa, Koszalin, Polska
200
DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU
PRAWA Z REJESTRACJI
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych, datę unieważnienia prawa z rejestracji oraz treść
decyzji.
20781
19775
23707
23407
17772
23288

25 10 2014
07 05 2015
20 12 2018
15 05 2018
13 07 2018
13 09 2018

Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.
Unieważniono w całości.

1705
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DECYZJE O WYGAŚNIĘCIU
PRAWA Z REJESTRACJI

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych i datę wygaśnięcia prawa z rejestracji.
19953
05134
05138
05164
05301
05309
05505
05887
06312
13201
13345
13346
13495
13500
13688
13710
13809
13810
13814
13816
14142
14143
15130
19879
19966
19967
19989
19991
19992
19996
20001
20023
20025
20027
20030
20032
20034
20035
20037
20038
20040
20041
20042
20059
20117

2018 03 05
2018 04 02
2018 04 02
2018 04 11
2018 04 10
2018 04 14
2018 04 30
2018 04 15
2018 04 15
2018 04 22
2018 04 07
2018 04 07
2018 04 07
2018 04 27
2018 04 16
2018 04 16
2018 04 03
2018 04 03
2018 04 18
2018 04 22
2018 04 03
2018 04 03
2018 04 07
2018 04 12
2018 04 08
2018 04 08
2018 04 12
2018 04 12
2018 04 15
2018 04 22
2018 04 17
2018 04 02
2018 04 12
2018 04 13
2018 04 17
2018 04 22
2018 04 24
2018 04 24
2018 04 24
2018 04 27
2018 04 29
2018 04 29
2018 04 29
2018 04 11
2018 03 15

20118
20119
20121
20122
20123
20126
20127
20139
20140
20141
20142
20149
20171
20180
20183
20184
20185
20226
20228
20241
20278
20279
20355
20386
20416
20469
20575
20701
20702
21197
21198
20588
19630
19633
19641
19642
19645
19662
19664
19673
19674
19675
19752
19637
19639

2018 03 22
2018 04 11
2018 04 15
2018 04 15
2018 04 15
2018 04 19
2018 04 29
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 03 06
2018 04 10
2018 04 17
2018 03 27
2018 04 02
2018 04 22
2018 04 29
2018 03 08
2018 04 24
2018 02 07
2018 03 05
2018 03 05
2018 03 28
2018 03 13
2018 04 15
2018 04 16
2018 04 25
2018 04 25
2018 04 25
2018 04 12
2018 04 12
2017 08 13
2018 01 08
2018 01 14
2018 01 15
2018 01 15
2018 01 25
2018 01 14
2018 01 16
2018 01 24
2018 01 24
2018 01 24
2017 09 24
2018 01 14
2018 01 14
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracji wzorów
przemysłowych, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu Patentowego, w którym uchylona lub zmieniona decyzja została umieszczona,
datę i treść decyzji, w której zmieniono decyzję poprzednią.
24364 07/2018

2019 01 11

24366 07/2018

2019 01 11

Uchylono decyzję o udzieleniu prawa
z rejestracji i umorzono postępowanie.
Uchylono decyzję o udzieleniu prawa
z rejestracji i umorzono postępowanie.

1706
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA UZNANA W POLSCE
(51) 10-07 (11) DM/200 139 (15) 21.11.2018
(45) 31.05.2019
(73) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24, 1204 Geneve (CH)
(54) Odważnik wahadłowy
(55)

(51) 12-06 (11) DM/200 671 (15) 30.11.2018
(45) 31.05.2019
(73) Lev Yosypovych RABENKO, vul. Olesia Honchara, bud. 26-28,
kv. 67, 01054 Kyiv (UA)
(54) Statek
(55)

Nr 6/2019

(51) 11-01 (11) DM/201 150 (15) 20.02.2019
(45) 31.05.2019
(73) Chanel SARL, Quai du Général-Guisan 24, 1204 Geneve (CH)
(54) Łańcuszek ozdobny
(55)

Nr 6/2019
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D. ZNAKI TOWAROWE
Cyfrowe kody identyfikacyjne (wg normy WIPO ST. 60), które poprzedzają informacje o dokonanej rejestracji oznaczają:

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

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

204
UDZIELONE PRAWA OCHRONNE
NA ZNAKI TOWAROWE
(od nr 318 001 do nr 318 900)
(111) 318001
(220) 2018 06 14
(210) 487104
(151) 2019 02 07
(441) 2018 07 23
(732) SUPROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bakałarzewo, PL.
(540) SUPROS
(540)

Kolor znaku: czerwony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 zboża i artykuły spożywcze, pasze, 36 handel certy‑
fikatami, handel walutowy, 39 magazynowanie i przechowywanie
zbóż, transport.
(111) 318002
(220) 2018 05 21
(210) 486144
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) 360°
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nada‑
wania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej,
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywa‑
nia dźwięku i obrazu, urządzenia do gier działające z zewnętrznym
ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki
danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do
telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wi‑
deo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę,
wygaszacze ekranu, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki,
programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, ob‑
razu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfro‑

wym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do od‑
twarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do
nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obra‑
zu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urzą‑
dzenia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i roz‑
dzielania sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, ka‑
blowego i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki
telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządze‑
nia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw
do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i in‑
teraktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy apa‑
raturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra‑
mów telewizyjnych i dźwiękowych‑rejestracja dźwięku i obrazu na
wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych
programów (Personal Video Recorder‑osobisty rejestrator obrazu),
anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego,
kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji sate‑
litarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, dyski twarde, dyski
twarde przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych, kompute‑
rów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y, powerbanki,
komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do
gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka,
treści audio, wideo i obrazy do pobrania, urządzenia do transmisji
strumieniowej, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefo‑
nów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wy‑
szukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedial‑
nych, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych,
sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i mul‑
timedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komuni‑
kacji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych reje‑
stratorów wideo, DVD i płyt wideo high
‑definition, telewizory,
dekodery, urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji mobilnej,
telewizji rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawa‑
nia telewizji internetowej, w tym telewizji naziemnej, satelitarnej,
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kablowej, okulary 3D, okulary 3D do odbiorników telewizyjnych i gier
komputerowych, okulary inteligentne, okulary do rzeczywistości
wirtualnej, aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami
komputerowymi do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia pe‑
ryferyjne ubieralne do noszenia na ciele, urządzenia telekomunika‑
cyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne
urządzenia komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach,
przenośne odtwarzacze mediów do noszenia na ciele lub w ubra‑
niach, smartfony do noszenia na ciele lub w ubraniach, sprzęt audio
do noszenia na sobie, urządzenia komunikacyjne do noszenia w po‑
staci zegarków na rękę, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej,
sprzęt z zakresu rzeczywistości wirtualnej, zestawy na głowę do rze‑
czywistości wirtualnej, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtual‑
nej, słuchawki do gier z wirtualną rzeczywistością, oprogramowanie
antywirusowe, oprogramowanie antywirusowe do telefonów ko‑
mórkowych i smartfonów, urządzenia do lokalizacji pojazdów, elek‑
tryczne urządzenia do lokalizacji obiektów, optyczne urządzenia do
lokalizacji obiektów, urządzenia lokalizacyjne działające na podczer‑
wień, urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do
namierzania celu, etui na smartfony, etui na telefony komórkowe,
etui do tabletów, etui na płyty DVD, etui na odtwarzacze MP3, etui na
cyfrowe odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze me‑
diów, etui do przenoszenia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui na
laptopy, etui na sprzęt komputerowy i telefonii komórkowej, folie
ochronne dostosowane do smartfonów, folie ochronne przystoso‑
wane do ekranów komputerowych, osłony do ekranów telefonów
komórkowych w formie folii, ochraniacze na ekran do smartfonów ze
szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu komputerowe‑
go ze szkła hartowanego, ochraniacze na ekran do sprzętu telefonii
komórkowej ze szkła hartowanego, 35 reklama, organizacja kampa‑
nii reklamowych, agencje reklamowe, wynajem i sprzedaż miejsca
i czasu na reklamy, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania pro‑
spektów reklamowych, ofert sprzedaży i próbek reklamowych, usłu‑
gi rejestrowania, kompilacji, systematyzacji pisemnych informacji,
tekstów reklamowych dostosowanych do indywidualnych wymagań
odbiorcy, edytorskie usługi w dziedzinie reklamy, wynajem czasu re‑
klamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem nośników
reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, rozpo‑
wszechnianie ogłoszeń reklamowych, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, public relations, prowa‑
dzenie kupna i sprzedaży, sprzedaży aukcyjnej i promocyjnej oraz
sklepu internetowego dla sprzedaży towarów tj.: aparaty telefonicz‑
ne systemu telefonii komórkowej, smartfony, telefoniczne urządze‑
nia nadawcze, urządzenia do nadawania, przekazywania i odbioru
w systemie telefonii komórkowej, aparaty do rejestracji, przekazu
i odtwarzania dźwięków i obrazów, urządzenia współpracujące
z komputerami w zakresie przekazywania dźwięku i obrazu, urządze‑
nia do gier działające z zewnętrznym ekranem wyświetlającym, czy‑
ste i zapisane magnetyczne nośniki danych, audio i video, obudowy
komórkowe, uchwyty i pokrowce do telefonów komórkowych, płyty
DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo, nagrane płyty wideo i nagra‑
nia audiowizualne, grafiki na tapetę, wygaszacze ekranu, publikacje
elektroniczne, audiobooki, ebooki, programy telewizyjne, filmy, au‑
dycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w for‑
mie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej,
dysków optycznych, w zapisie cyfrowym, w formacie elektronicz‑
nym, w wersji przystosowanej do odtwarzania w komputerach,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo‑
wego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna i elektroniczna
aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego,
kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do przesyłania,
przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału telewizyjnego,
nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorni‑
ki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudo‑
wanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zako‑
dowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę kana‑
łów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych‑rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku
twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal
Video Recorder‑ osobisty rejestrator obrazu), anteny radiowe i telewi‑
zyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, ka‑
mery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do
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nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety,
pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki gra‑
ficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści au‑
dio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa, systemy
dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowi‑
zualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urzą‑
dzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizo‑
wania i rekomendowania treści multimedialnych, narzędzia do
tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, telewizja mobilna,
telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewi‑
zja naziemna, satelitarna, kablowa, usługi pośrednictwa przy zawie‑
raniu umów, usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, Po‑
średnictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, 37 instalowanie, montaż, konserwacja, serwisowanie i na‑
prawa następujących urządzeń: telefony komórkowe i smartfony,
sprzęt do telefonii komórkowej, tablety, powerbanki, urządzenia do
nawigacji satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, przyrządy i urządze‑
nia pomiarowe, przenośna aparatura do radiokomunikacji, przyrządy
do rejestrowania czasu, odległości, rejestratory przebytej drogi dla
pojazdów, telefoniczne urządzenia nadawcze, karty z obwodami zin‑
tegrowanymi, urządzenia do wyznaczania współrzędnych obiektów
w skali globu wykorzystujące satelitarne systemy lokalizacyjne, wy‑
posażenie linii transmisyjnych, systemy i urządzenia do monitorowa‑
nia pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS, urządzenia lokali‑
zacyjne, urządzenia i przyrządy geodezyjne, inne przyrządy
pomiarowe służące do nawigacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usłu‑
gi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu,
usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiasto‑
wego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania
informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunika‑
cyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług, Komunikacja za pośrednictwem wirtu‑
alnych sieci prywatnych [VPN], udostępnianie stron internetowych
za pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświe‑
tlaczu aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji
za pośrednictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pa‑
kietów informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyj‑
nych, programów informacyjnych, reportaży, filmów dokumental‑
nych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi przekazu telewi‑
zyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów
i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być
nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interak‑
tywnej rozrywki i konkursów, usługi umożliwiania dostępu do stron
WWW za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interak‑
tywny portal telewizyjny, wynajem urządzeń do telefonii komórko‑
wej, wynajem sprzętu komputerowego i informatycznego, wynajem
urządzeń do odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowe‑
go, odbiorników radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania
i dekodowania sygnału cyfrowego i analogowego, telewizja kablo‑
wa, transmisja programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie
internetowego forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom
dostępu do globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprze‑
wodowe (usługi wireless broadcasting), usługi w zakresie nadawania
programów telewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej
oraz z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi
nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi
wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputero‑
wego, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie tre‑
ści audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu,
usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych
i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na
żądanie, wideotransmisja, przekazywanie i dostarczanie treści audio‑
wizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi
transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze dotyczą‑
ce którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, 39 usługi lokalizacji
pojazdów, usługi informacyjne związane z lokalizacją, 41 edukacja,
informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, fotografowa‑
nie, usługi gier świadczone on‑line, gry hazardowe, informacja o im‑
prezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłuma‑
czenia języka migowego, usługi związane z organizacją imprez
karaoke, kasyna, organizowanie i obsługa konferencji, organizowa‑
nie i obsługa kongresów, organizowanie konkursów, publikowanie
książek, wypożyczanie książek, kształcenie praktyczne, organizowa‑
nie loterii, wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizo‑
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wanie i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie kon‑
certów, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie zawodów sportowych, produkcja programów radio‑
wych i telewizyjnych, publikacje elektroniczne on‑line książek i pe‑
riodyków, publikowanie elektroniczne on‑line nie do pobrania, pu‑
blikowanie tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie,
rezerwacja miejsc na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce,
widowiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, salony gier,
wystawianie spektakli, wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie
napisów do filmów w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowa‑
nie tekstów inne niż teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi dystrybu‑
cji biletów, usługi komponowania układu graficznego publikacji,
inne niż do celów reklamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi
szkół, usługi tłumaczy, informacje o wypoczynku, wypożyczanie te‑
lefonów komórkowych i smartfonów, usługi rozrywkowe i edukacyj‑
ne: organizacja rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji ra‑
diowych, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży,
programów telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów,
organizacja audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie
rozrywki i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, In‑
ternetu, dostęp do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i roz‑
rywkowych w systemie on‑line, w systemie telewizji interaktywnej,
usługi wynajmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku
i obrazu, dostarczanie informacji o rozrywce, programach radiowych
i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatycznego za‑
pisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami od‑
biorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez od‑
biorcę, usługi rozrywkowe polegające na udostępnianiu muzyki,
video, dźwięku i obrazu w postaci plików dostępnych ze stron WWW
poprzez Internet, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmo‑
wego, organizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, udo‑
stępnianie filmów, programów telewizyjnych i informacyjnych, prze‑
glądów oraz rekomendacji dotyczących filmów i programów
telewizyjnych, udostępnianie strony internetowej oferującej progra‑
my telewizyjne, filmy i treści multimedialne oraz informacyjne, prze‑
glądy i rekomendacje dotyczące programów telewizyjnych, filmów
i treści multimedialnych, wypożyczanie nagrań wideo, nagrań multi‑
medialnych, udostępnianie informacji, recenzji i spersonalizowanych
rekomendacji w dziedzinie rozrywki, dostarczanie informacji, opinii
i rekomendacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych,
Usługi w zakresie gier w rzeczywistości wirtualnej świadczone online
z sieci komputerowej, usługi rozrywki w rzeczywistości wirtualnej,
42 usługi obsługi technicznej produkcji telewizyjnej i filmowej, usłu‑
gi techniczne związane z prowadzeniem portali internetowych i ko‑
munikacyjnych, w tym dostępnych bezpośrednio w telefonie komór‑
kowym oraz w systemie telewizji interaktywnej, tworzenie
i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich, udostępnia‑
nie miejsca na serwerach, hosting serwerów, usługi techniczne zwią‑
zane z dostarczaniem filmów i programów telewizyjnych bez pobie‑
rania za pośrednictwem usługi wideo na żądanie, usługi techniczne
związane z dostarczaniem programów telewizyjnych i filmów bez
pobierania, opracowywanie oprogramowania rzeczywistości wirtu‑
alnej, projektowanie oprogramowania rzeczywistości wirtualnej,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania antywirusowego,
usługi w zakresie ochrony antywirusowej komputerów.

(111) 318003
(220) 2018 05 24
(210) 486340
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 10
(732) UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Kamień Pomorski, PL.
(540) UZDROWISKO KAMIEŃ POMORSKI Uzdrowiska Polskie
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, jasnoniebieski
(531) 01.15.24, 01.17.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 wyroby kosmetyczne, wyroby perfumeryjne, perfu‑
my, kosmetyki, kosmetyki do opalania, olejki perfumeryjne, olejki
eteryczne, preparaty do mycia, mydła, mydła w płynie, sole do ką‑
pieli inne niż lecznicze, preparaty do kąpieli, sole wspomagające
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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, prepa‑
raty 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 kosme‑
tycznych, preparaty do makijażu, preparaty kosmetyczne wyszczu‑
plające, 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 farmaceutycz‑
nych, cukierki zawierające preparaty witaminowe, żywność die‑
tetyczna do celów leczniczych, preparaty podnoszące odporność
organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikro‑
elementy, soki i napoje dietetyczne do celów leczniczych, soki i na‑
poje 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, pierwiast‑
ki i mikroelementy, odżywcze i regeneracyjne dodatki do żywności,
suplementy diety, 32 wody mineralne, wody gazowane, soki i na‑
poje bezalkoholowe, napoje energetyczne, bezalkoholowe wycią‑
gi, koncentraty i ekstrakty owocowe, soki i napoje izotoniczne, soki
owocowe, syropy, preparaty do produkcji napojów, koktajle bezal‑
koholowe, 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 spra‑
wach działalności gospodarczej handlowej i usługowej, sprzedaż
hurtowa i detaliczna kosmetyków i przyborów higienicznych, wyro‑
bów jubilerskich, odzieży, żywności, suplementów diety, preparatów
farmaceutycznych, leków, odzieży, wód mineralnych, soków i napo‑
jów, rękodzieła artystycznego, mianowicie rzeźb, obrazów, makatek,
serwet, biżuterii artystycznej, sprzedaż hurtowa i detaliczna za po‑
średnictwem internetu kosmetyków i przyborów higienicznych, wy‑
robów jubilerskich, odzieży, żywności, suplementów diety, prepara‑
tów farmaceutycznych, leków, rękodzieła artystycznego, mianowicie
rzeźb, obrazów, makatek, serwet, biżuterii artystycznej, usługi infor‑
macji handlowej dotyczącej kosmetyków i przyborów higienicznych,
wyrobów jubilerskich, odzieży, żywności, suplementów diety, prepa‑
ratów farmaceutycznych, leków, rękodzieła artystycznego, mianowi‑
cie rzeźb, obrazów, makatek, serwet, biżuterii artystycznej, promocja
sprzedaży, reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publi‑
kowanie tekstów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, orga‑
nizowanie targów i wystaw celach handlowych oraz reklamowych,
badania rynku, usługi w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy to‑
warów i prezentowanie usług w celach handlowych i reklamowych,
promocja sprzedaży, publikowanie tekstów reklamowych, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych, wynajmowanie miejsc na
umieszczanie ogłoszeń lub reklam, uaktualnianie materiałów rekla‑
mowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, pozyskiwanie oraz
systematyzowanie danych dla komputerowych baz danych, sorto‑
wanie danych w bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami,
powielanie dokumentów, wycena działalności gospodarczej, audyt,
pozyskiwania informacji o działalności gospodarczej, prognozy eko‑
nomiczne, 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, rezerwo‑
wanie miejsc na wycieczki turystyczne, wypożyczanie samochodów,
wypożyczanie łodzi, rejsy statkami wycieczkowymi, zwiedzanie tury‑
styczne, agencje turystyczne, 41 usługi edukacyjne dotyczące medy‑
cyny, dietetyki oraz fizykoterapii, organizowanie szkoleń o tematyce
medycznej, dietetycznej oraz fizykoterapeutycznej, publikowanie
tekstów i książek o tematyce medycznej, dietetycznej oraz fizykote‑
rapeutycznej, usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi dotyczące
organizowania imprez artystycznych, usługi artystów teatralnych,
usługi konferansjerów, organizowanie widowisk‑impresariat, usługi
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animatorów, organizowanie i obsługa imprez artystycznych, impre‑
zy rozrywkowe i okolicznościowe, imprezy sportowe, organizowanie
zawodów sportowych, usługi wypożyczania sprzętu sportowego,
obsługa urządzeń sportowych, obsługa urządzeń rozrywkowych, or‑
ganizowanie 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 kultu‑
ralnym 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 spor‑
towym i rozrywkowym, wynajmowanie kortów tenisowych, wypo‑
życzanie dekoracji, 43 usługi dotyczące prowadzenia hoteli, moteli,
pensjonatów, domów wczasowych, domów wypoczynkowych, do‑
mów turystycznych, wynajmowanie mieszkań na pobyt czasowy, za‑
kwaterowanie tymczasowe, rezerwacja pokoi w hotelach przez biura
podróży, wynajmowanie sal na konferencje i posiedzenia, 44 usługi
sanatoryjne, usługi medyczne w zakresie diagnostyki, leczenia, profi‑
laktyki we wszystkich specjalnościach medycznych, usługi związane
z wykonywaniem zabiegów regeneracyjno‑rehabilitacyjnych, usługi
w zakresie terapii naturalnej, fizykoterapii i balneologii, usługi leczni‑
cze para‑medyczne, usługi gabinetów odnowy biologicznej, usługi
salonów piękności, solarium, sauna fińska, łaźnia parowa, usługi salo‑
nów fryzjersko kosmetycznych.

(111) 318004
(220) 2018 06 11
(210) 486956
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 20
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) PIASTOWSKIE
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski mięsne,
wyroby na bazie mięsa, kabanosy, batony proteinowe, batony prote‑
inowe na bazie mięsa, kiełbasa, zupy.
(111) 318005
(220) 2018 06 11
(210) 486957
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 20
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) PIASTOWSKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski mięsne,
wyroby na bazie mięsa, kabanosy, batony proteinowe, batony prote‑
inowe bazie mięsa, kiełbasa, zupy.
(111) 318006
(220) 2018 06 14
(151) 2019 01 29
(441) 2018 07 16
(732) Lidl Stiftung & Co., KG, Neckarsulm, DE.
(540) LIDL Więcej na radość z życia!
(540)

(210) 487092

Kolor znaku: niebieski, czerwony, żółty
(531) 26.01.01, 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży detalicznej w zakresie
artykułów spożywczych i produktów luksusowych, artykułów higie‑
nicznych, środków do prania i czyszczenia, kosmetyków, lekarstw,
artykułów i przyborów kuchennych lub gospodarstwa domowego,
naczyń stołowych i sztućców, artykułów biurowych, artykułów rze‑
mieślniczych, artykułów dekoracyjnych, materiałów piśmiennych
i artykułów szkolnych, odzieży, obuwia, wyrobów włókienniczych,
w szczególności wyrobów włókienniczych użytku domowego, arty‑
kułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, artykułów podróżnych,
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sprzętu i przyrządów elektronicznych o charakterze konsumenckim,
mianowicie przyrządów do nagrywania, przesyłania lub odtwarza‑
nia dźwięku, obrazu i/lub innych danych, komputerów, urządzeń
telekomunikacyjnych, artykułów sportowych i zabawek, przyrządów
konstrukcyjnych, typu „zrób to sam” oraz ogrodniczych, urządzeń,
w szczególności narzędzi i urządzeń gospodarstwa domowego, kar‑
my dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt domowych, sprzedaż deta‑
liczna online w odniesieniu do wyżej wymienionych towarów, usługi
w zakresie zamówień online, pozyskiwanie umów dla osób trzecich,
reklama, reklamy radiowe i telewizyjne, usługi reklamowe świad‑
czone za pośrednictwem Internetu, usługi reklamowe świadczone
za pośrednictwem mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu,
usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pośrednictwem
mediów społecznościowych, promowanie, reklama i marketing w za‑
kresie stron internetowych, rozpowszechnianie reklam za pośrednic‑
twem internetowych sieci komunikacyjnych.

(111) 318007
(220) 2018 06 14
(210) 487094
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 20
(732) DISCO WTMH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) GAMENASTIX
(510), (511) 9 audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do naucza‑
nia], urządzenia do rejestrowania dźwięku, urządzenia do odtwa‑
rzania dźwięku, urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia
projekcyjne, urządzenia do przetwarzania informacji, urządzenia
do komunikacji wewnętrznej, elektryczne urządzenia kontrolno
‑sterujące, urządzenia do automatycznego kierowania do pojazdów,
mechanizmy do urządzeń uruchamianych monetami, mechanizmy
do urządzeń uruchamianych żetonami, mechanizmy na monety lub
żetony do włączania telewizorów, urządzenia pomiarowe, kroko‑
mierze [pedometry], ergometry, magnetyczne karty identyfikujące,
układy scalone, komputery przenośne [podręczne], komputerowe
urządzenia peryferyjne, monitory [hardware komputerowy], mo‑
nitory [programy komputerowe], myszy [informatyka], drukarki do
komputerów, programy komputerowe [software ładowalny], progra‑
my gier komputerowych, oprogramowanie komputerowe, nagrane,
programy komputerowe nagrane, programy sterujące komputero‑
we, nagrane, 28 urządzenia do gier działające z zewnętrznym ekra‑
nem wyświetlającym lub monitorem, urządzenia przeznaczone do
rozrywki, przystosowane wyłącznie do odbiorników telewizyjnych,
maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, przyrządy stosowane do
ćwiczeń fizycznych, przyrządy treningowe do ćwiczeń fizycznych,
stacjonarne rowery treningowe, pistolety [zabawki], rękawice do
gier, rękawice dla pałkarzy [akcesoria do gier], pasy do podnoszenia
ciężarów [artykuły sportowe], pojazdy zdalnie sterowane do zabawy,
gry automatyczne lub na żetony, gry towarzyskie (salonowe), 41 kul‑
tura fizyczna, rozrywka [widowiska], parki rozrywki, usługi związane
z dyskotekami, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi klu‑
bów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], nocne kluby, obsługa sa‑
lonów gier [sale], udostępnianie obiektów i sprzętu do salonów gier,
usługi salonów gier, usługi salonów gier wideo, usługi salonów gier
wirtualnej rzeczywistości, usługi gier oferowane w systemie on‑line
za pośrednictwem sieci komputerowej: doradztwo zawodowe [po‑
rady w zakresie edukacji lub kształcenia], sprawdziany edukacyjne,
organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkole‑
nia], nauka gimnastyki, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowa‑
dzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or‑
ganizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie spektakli
[impresariat], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], or‑
ganizowanie wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, orga‑
nizowanie loterii, organizowanie balów, planowanie przyjęć [rozryw‑
ka], wystawianie spektakli rewiowych, usługi pokazów filmowych,
produkcja filmów, produkcja programów radiowych i telewizyjnych,
telewizyjne programy rozrywkowe, usługi projektowania, inne niż do
celów reklamowych, komputerowe przygotowanie materiałów do
publikacji, udostępnianie publikacji elektronicznych on‑line, nie do
pobierania z sieci komputerowych, udostępnianie obiektów i sprzę‑
tu sportowego, wypożyczanie sprzętu sportowego [z wyjątkiem po‑
jazdów], organizowanie zawodów sportowych, organizowanie obo‑
zów sportowych, chronometraż imprez sportowych, wynajmowanie
stadionów, wypożyczanie kaset wideo, wypożyczanie sprzętu audio,
wypożyczanie kamer wideo, rezerwacja miejsc na spektakle, usługi
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dystrybucji biletów [rozrywka], informacja o edukacji, informacja
o rozrywce .

(111) 318008
(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 fast fashion
(540)

(210) 487099

(111) 318009
(220) 2018 07 19
(210) 488482
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 03
(732) KURCZAB PIOTR BIKE EXPERT, Ząbkowice Śląskie, PL.;
JANIKOWSKI MAREK EM JANIKOWSCY, Srebrna Góra, PL.
(540) SINGLETRACK GLACENSIS
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi przewodników turystycznych, 41 organizowa‑
nie imprez sportowych, Informacje o rekreacji, Organizowanie zajęć
rekreacyjnych, Udostępnianie terenów rekreacyjnych, Usługi infor‑
macji o rekreacji, Publikowanie katalogów dotyczących turystyki.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 318010
(220) 2018 07 20
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 03
(732) CYGANEK MONIKA, Krosnowice, PL.
(540) Pan Kawka
(540)

zowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowa‑
nie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów
[edukacja lub rozrywka], publikowanie on‑line elektronicznych ksią‑
żek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe,
redagowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, tłumaczenia,
udostępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie publi‑
kacji elektronicznych [nie do pobrania].

(111) 318012
(220) 2018 06 25
(151) 2019 01 29
(441) 2018 07 30
(732) TELETORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) teletorium mobile & lifestyle
(540)

(531) 26.04.07, 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna markowej odzieży, ak‑
cesoriów i galanterii skórzanej.

(210) 488486

(531) 02.01.01, 02.01.18, 02.01.23, 09.07.01, 11.03.04, 02.09.12,
02.09.14, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi kawiarni, usługi barów i restauracji.
(111) 318011
(220) 2018 07 23
(210) 488551
(151) 2019 02 01
(441) 2018 10 08
(732) STOWARZYSZENIE ZWYKŁE PIELĘGNIARKI CYFROWE,
Lutrowskie, PL.
(540) @ pielegniarkicyfrowe.pl
(540)

(531) 24.17.17, 27.05.01, 26.11.22
(510), (511) 41 fotografia, fotoreportaże, informacja o edukacji, kom‑
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie prak‑
tyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi‑
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(210) 487471

Kolor znaku: czarny, zielony, niebieski, turkusowy, szary
(531) 26.15.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji
dźwięku lub obrazu, urządzenia i przyrządy elektryczne przewo‑
dzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno
‑sterujące, akcesoria do telefonów komórkowych mianowicie:

anteny, urządzenia dopasowujące do anten, baterie, obudowy do te‑
lefonów komórkowych, karty pamięci, kable, klawiatury, telefonicz‑
ne zestawy głośnomówiące, ładowarki do telefonów komórkowych,
mikrofony, słuchawki, podzespoły elektroniczne, generatory dźwię‑
ku, wyświetlacze, złącze przejściowe, ładowarki do akumulatorków,
zestawy słuchawkowe, wyłączniki zasilania, złączki zasilania, uchwy‑
ty karty SIM, futerały, kasety, podstawki i pokrowce ochronne z pla‑
stiku lub tworzywa sztucznego do sprzętu łącznościowego, uchwyty
obrotowe z tworzyw sztucznych do telefonów komórkowych, 18 ka‑
sety jako pokrowce, pokrowce ochronne ze skóry lub imitacji skóry
na telefony i akcesoria komórkowe.
(111) 318013
(220) 2018 06 25
(151) 2019 01 29
(441) 2018 07 30
(732) TELETORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) me&my phone
(540)

(210) 487473

Kolor znaku: czarny, niebieski, zielony, turkusowy
(531) 26.01.06, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 kable USB‑ C, kable micro‑USB, kable lightning, nakład‑
ki do telefonów, etui do telefonów, etui Book Magnet do telefonów,
uchwyty samochodowe do telefonów, szkła i folie ochronne do te‑
lefonów, ładowarki sieciowe, ładowarki samochodowe, słuchawki
przewodowe, słuchawki bezprzewodowe, powerbanki, wideoreje‑
stratory, transmitery FM, smartwatche, smartbandy.
(111) 318014
(220) 2018 04 05
(210) 484500
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 20
(732) TOWARZYSTWO POMOCY GŁUCHONIEWIDOMYM,
Warszawa, PL.
(540) TPG. Tu Przekraczamy Granice.
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 25.01.05
(510), (511) 36 zbiórka funduszy na cele charytatywne, organizacja
zbiórek charytatywnych, usługi charytatywne w zakresie datków
pieniężnych, usługi charytatywne, mianowicie usługi finansowe,
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41 usługi edukacyjne, organizowanie i obsługa konferencji, kon‑
gresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, festiwali, konkursów,
warsztatów, koncertów, balów, loterii, zawodów, organizacja wystaw
z dziedziny kultury lub edukacji, usługi wydawnicze, publikowanie
książek, publikacja elektroniczna on‑line książek i periodyków, pu‑
blikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, obozy rekreacyjne
i sportowe, obozy letnie (rozrywka i edukacja), 44 usługi charytatyw‑
ne, mianowicie świadczenie usług medycznych.

(111) 318015
(220) 2018 06 25
(210) 487485
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 10
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) CHRUPING
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, wyroby garmażeryj‑
ne na bazie mięsa, wyroby na bazie mięs, szynka, kiełbasa, kabanosy,
wyroby garmażeryjne na bazie mięsa z dodatkiem warzyw .
(111) 318016
(220) 2018 06 25
(210) 487488
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 10
(732) MARKA SOKOŁÓW SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) O’brana
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski mięsne,
wyroby na bazie mięsa, kabanosy, kiełbasa, batony proteinowe na
bazie mięsa, zupy.
(111) 318017
(220) 2018 05 10
(210) 485790
(151) 2019 01 10
(441) 2018 08 13
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Ultravox
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty ko‑
smetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do
ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielę‑
gnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, witaminy, mine‑
rały zawarte w tej klasie, mineralne suplementy diety, mineralne
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, diete‑
tyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
biocydy, produkty biologiczne do celów medycznych, bakteriobój‑
cze, szczepionki nie dla zwierząt, surowice nie dla zwierząt, produkty
pochodzące z krwi nie dla zwierząt, preparaty biotechnologiczne do
celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwtrądzikowe do celów medycznych, środki i mate‑
riały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, preparaty do początko‑
wego żywienia niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do
celów medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zio‑
ła, napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, okła‑
dy, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, meble i pościel do celów medycznych,
sprzęt do przenoszenia pacjentów, plastry chłodzące do celów me‑
dycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, okłady do
podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń.
(111) 318018
(220) 2018 05 10
(210) 485792
(151) 2019 01 10
(441) 2018 08 13
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Ultravox Maxe
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty ko‑
smetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do
ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielę‑
gnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
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perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, witaminy, mine‑
rały zawarte w tej klasie, mineralne suplementy diety, mineralne
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, diete‑
tyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
biocydy, produkty biologiczne do celów medycznych, bakteriobój‑
cze, szczepionki nie dla zwierząt, surowice nie dla zwierząt, produkty
pochodzące z krwi nie dla zwierząt, preparaty biotechnologiczne do
celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwtrądzikowe do celów medycznych, środki i mate‑
riały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, preparaty do początko‑
wego żywienia niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do
celów medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zio‑
ła, napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, okła‑
dy, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, meble i pościel do celów medycznych,
sprzęt do przenoszenia pacjentów, plastry chłodzące do celów me‑
dycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, okłady do
podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(111) 318019
(220) 2018 06 25
(151) 2019 01 29
(441) 2018 07 30
(732) TORBICZ JACEK, Kraków, PL.
(540) PRESTIGE TOURS
(540)

(210) 487505

Kolor znaku: biały, ciemnoczerwony
(531) 01.05.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 39 transport, pakownie i składowanie towarów, organi‑
zowanie podróży, prowadzenie biur turystycznych, organizowanie
turystyki krajowej i zagranicznej.
(111) 318020
(220) 2018 05 10
(210) 485796
(151) 2019 01 10
(441) 2018 08 13
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Ultravox Maxe‑Ultra moc na bolące gardło
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty ko‑
smetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do
ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielę‑
gnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, witaminy, mine‑
rały zawarte w tej klasie, mineralne suplementy diety, mineralne
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, diete‑
tyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
biocydy, produkty biologiczne do celów medycznych, bakteriobój‑
cze, szczepionki nie dla zwierząt, surowice nie dla zwierząt, produkty
pochodzące z krwi nie dla zwierząt, preparaty biotechnologiczne do
celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwtrądzikowe do celów medycznych, środki i mate‑
riały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, preparaty do początko‑
wego żywienia niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych, napo‑
je, zioła, napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry,
okłady, 10 wyroby medyczne takie jak aparaty i instrumenty medycz‑
ne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
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poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, meble i pościel do celów medycznych,
sprzęt do przenoszenia pacjentów, plastry chłodzące do celów me‑
dycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, okłady do
podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(111) 318021
(220) 2018 05 10
(210) 485799
(151) 2019 01 10
(441) 2018 08 13
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Ultravox Maxe‑Silny lek na ból gardła
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty ko‑
smetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do
ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielę‑
gnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, witaminy, mine‑
rały zawarte w tej klasie, mineralne suplementy diety, mineralne
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, diete‑
tyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
biocydy, produkty biologiczne do celów medycznych, bakteriobój‑
cze, szczepionki nie dla zwierząt, surowice nie dla zwierząt, produkty
pochodzące z krwi nie dla zwierząt, preparaty biotechnologiczne do
celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwtrądzikowe do celów medycznych, środki i mate‑
riały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, preparaty do początko‑
wego żywienia niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do
celów medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zio‑
ła, napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, okła‑
dy, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odziez medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, meble i pościel do celów medycznych,
sprzet do przenoszenia pacjentów, plastry chłodzące do celów me‑
dycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, okłady do
podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń.
(111) 318022
(220) 2018 05 10
(210) 485802
(151) 2019 01 10
(441) 2018 08 13
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Ultravox Maxe‑Ultra siła w walce z bólem gardła
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kosmetyki lecznicze, preparaty ko‑
smetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do
ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielę‑
gnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, środki sanitarne zawarte w tej klasie, olejki eteryczne,
5 produkty farmaceutyczne, preparaty medyczne, witaminy, mine‑
rały zawarte w tej klasie, mineralne suplementy diety, mineralne
wody do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety,
dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, diete‑
tyczne substancje przystosowane do celów medycznych, preparaty
ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
biocydy, produkty biologiczne do celów medycznych, bakteriobój‑
cze, szczepionki nie dla zwierząt, surowice nie dla zwierząt, produkty
pochodzące z krwi nie dla zwierząt, preparaty biotechnologiczne do
celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry,
preparaty przeciwtrądzikowe do celów medycznych, środki i mate‑
riały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, preparaty do początko‑
wego żywienia niemowląt, materiały opatrunkowe, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do
celów medycznych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zio‑
ła, napary lecznicze, leki wzmacniające, terapeutyczne plastry, okła‑
dy, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne,
odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, protezy i sztuczne implanty, urządzenia i przyrządy
do fizjoterapii i rehabilitacji, meble i pościel do celów medycznych,
sprzęt do przenoszenia pacjentów, plastry chłodzące do celów me‑

1713

dycznych, silikonowe plastry żelowe do leczenia blizn, okłady do
podtrzymywania ciała, okłady z lodu do leczenia obrażeń.

(111) 318023
(220) 2018 05 10
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Naturell GLUKOZAMINA+C
(540)

(210) 485822

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, biały, jasnopomarańczowy, różowy, biały
(531) 02.09.22, 05.05.20, 19.13.21, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze pro‑
dukty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do
higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro‑
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineral‑
ne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, pre‑
paraty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki
spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów
medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze
do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do
celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochod‑
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe
do celów medycznych, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby me‑
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, tera‑
peutyczne plastry.
(111) 318024
(220) 2018 05 10
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Naturell BERGAMOTA 100
(540)

(210) 485823

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, niebieski, żółty, biały
(531) 05.03.11, 05.05.20, 05.07.12, 25.05.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
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preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze pro‑
dukty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty
do higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne,
produkty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mi‑
neralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych,
preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne
środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do ce‑
lów leczniczych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobój‑
cze do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do
celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochod‑
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe
do celów leczniczych, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne do celów leczniczych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby me‑
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, tera‑
peutyczne plastry.

(111) 318025
(220) 2018 05 21
(210) 486141
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) PLAY 3 GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) 360
(510), (511) 9 aparaty telefoniczne systemu telefonii komórkowej,
smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do nada‑
wania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórkowej,
aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obrazów,
urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazywa‑
nia dźwięku i obrazu, urządzenia do gier działające z zewnętrznym
ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki
danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do
telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wi‑
deo, nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę,
wygaszacze ekranu, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki,
programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, ob‑
razu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy
video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfro‑
wym, w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do od‑
twarzania w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do
nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obra‑
zu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej,
elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu
satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządze‑
nia służące do przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdziela‑
nia sygnału telewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowe‑
go i satelitarnego, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki
telewizyjne i radiowe z wbudowanym dekoderem sygnału, urządze‑
nia do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierające zestaw
do odbioru telewizji, zestawy aparaturowe zawierające dekoder i in‑
teraktywną przeglądarkę kanałów telewizji satelitarnej, zestawy apa‑
raturowe zawierające dekoder i nagrywarkę do zapisywania progra‑
mów telewizyjnych i dźwiękowych‑rejestracja dźwięku i obrazu na
wbudowanym dysku twardym umożliwiająca wybór zapisywanych
programów (Personal Video Recorder‑osobisty rejestrator obrazu),
anteny radiowe i telewizyjne, telewizory, zestawy kina domowego,
kamery internetowe, kamery cyfrowe, urządzenia do nawigacji sate‑
litarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, dyski twarde, dyski
twarde przenośne, ładowarki do telefonów komórkowych, kompute‑
rów, laptopów, notebooków i tabletów, pendrive’y, powerbanki,
komputerowe urządzenia peryferyjne, gry do domowych konsoli do
gier wideo, pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego,
pliki graficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka,
treści audio, wideo i obrazy do pobrania, urządzenia do transmisji
strumieniowej, systemy dystrybucji multimediów, oprogramowanie
dla streamingu audiowizualnego i treści multimedialnych do telefo‑
nów cyfrowych i urządzeń elektronicznych, oprogramowanie do wy‑
szukiwania, organizowania i rekomendowania treści multimedial‑
nych, narzędzia do tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych,
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sprzęt do strumieniowego przesyłania treści audiowizualnych i mul‑
timedialnych za pośrednictwem Internetu i sieci globalnej komunika‑
cji, a mianowicie, mediów, cyfrowych urządzeń, cyfrowych rejestra‑
torów wideo, DVD i płyt wideo high‑definition, telewizory, dekodery,
urządzenia do odbioru lub nadawania telewizji mobilnej, telewizji
rozsiewczej naziemnej, urządzenia do odbioru lub nadawania telewi‑
zji internetowej, w tym telewizji naziemnej, satelitarnej, kablowej,
okulary 3D, okulary 3D do odbiorników telewizyjnych i gier kompute‑
rowych, okulary inteligentne, okulary do rzeczywistości wirtualnej,
aplikacje mobilne do pobrania do użytku z urządzeniami komputero‑
wymi do noszenia na sobie, komputerowe urządzenia peryferyjne
ubieralne do noszenia na ciele, urządzenia telekomunikacyjne do
noszenia na ciele lub w ubraniach, cyfrowe elektroniczne urządzenia
komunikacyjne do noszenia na ciele lub w ubraniach, przenośne od‑
twarzacze mediów do noszenia na ciele lub w ubraniach, smartfony
do noszenia na ciele lub w ubraniach, sprzęt audio do noszenia na
sobie, urządzenia komunikacyjne do noszenia w postaci zegarków na
rękę, oprogramowanie rzeczywistości wirtualnej, sprzęt z zakresu
rzeczywistości wirtualnej, zestawy na głowę do rzeczywistości wirtu‑
alnej, oprogramowanie gier rzeczywistości wirtualnej, słuchawki do
gier z wirtualną rzeczywistością, oprogramowanie antywirusowe,
oprogramowanie antywirusowe do telefonów komórkowych i smart‑
fonów, urządzenia do lokalizacji pojazdów, elektryczne urządzenia
do lokalizacji obiektów, optyczne urządzenia do lokalizacji obiektów,
urządzenia lokalizacyjne działające na podczerwień, urządzenia na‑
wigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne i do namierzania celu, etui
na smartfony, etui na telefony komórkowe, etui do tabletów, etui na
płyty DVD, etui na odtwarzacze MP3, etui na cyfrowe odtwarzacze
mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, etui do przenosze‑
nia cyfrowych odtwarzaczy audio, etui na laptopy, etui na sprzęt
komputerowy i telefonii komórkowej, folie ochronne dostosowane
do smartfonów, folie ochronne przystosowane do ekranów kompu‑
terowych, osłony do ekranów telefonów komórkowych w formie folii,
ochraniacze na ekran do smartfonów ze szkła hartowanego, ochra‑
niacze na ekran do sprzętu komputerowego ze szkła hartowanego,
ochraniacze na ekran do sprzętu telefonii komórkowej ze szkła harto‑
wanego, 35 reklama, organizacja kampanii reklamowych, agencje
reklamowe, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na reklamy, usługi
w zakresie dystrybucji i doręczania prospektów reklamowych, ofert
sprzedaży i próbek reklamowych, usługi rejestrowania, kompilacji,
systematyzacji pisemnych informacji, tekstów reklamowych dosto‑
sowanych do indywidualnych wymagań odbiorcy, edytorskie usługi
w dziedzinie reklamy, wynajem czasu reklamowego we wszystkich
środkach przekazu, wynajem nośników reklamowych, wynajmowa‑
nie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamo‑
wych, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, public relations, prowadzenie kupna i sprzedaży, sprze‑
daży aukcyjnej i promocyjnej oraz sklepu internetowego dla sprze‑
daży towarów tj.: aparaty telefoniczne systemu telefonii komórko‑
wej, smartfony, telefoniczne urządzenia nadawcze, urządzenia do
nadawania, przekazywania i odbioru w systemie telefonii komórko‑
wej, aparaty do rejestracji, przekazu i odtwarzania dźwięków i obra‑
zów, urządzenia współpracujące z komputerami w zakresie przekazy‑
wania dźwięku i obrazu, urządzenia do gier działające z zewnętrznym
ekranem wyświetlającym, czyste i zapisane magnetyczne nośniki
danych, audio i video, obudowy komórkowe, uchwyty i pokrowce do
telefonów komórkowych, płyty DVD i CD ROM, nagrane taśmy wideo,
nagrane płyty wideo i nagrania audiowizualne, grafiki na tapetę, wy‑
gaszacze ekranu, publikacje elektroniczne, audiobooki, ebooki, pro‑
gramy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagrania dźwięku, obrazu
i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w zapisie cyfrowym,
w formacie elektronicznym, w wersji przystosowanej do odtwarzania
w komputerach, w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywa‑
nia, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, infor‑
macji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfrowej, elektryczna
i elektroniczna aparatura służąca do odbioru przekazu satelitarnego,
naziemnego, kablowego i światłowodowego, urządzenia służące do
przesyłania, przekształcania, wzmacniania i rozdzielania sygnału te‑
lewizyjnego, nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarne‑
go, odbiorniki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe
z wbudowanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania
zakodowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, ze‑
stawy aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę
kanałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające de‑
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koder i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych‑rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku
twardym umożliwiająca wybór zapisywanych programów (Personal
Video Recorder‑osobisty rejestrator obrazu), anteny radiowe i telewi‑
zyjne, telewizory, zestawy kina domowego, kamery internetowe, ka‑
mery cyfrowe, urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do
nawigacji satelitarnej dla pojazdów, cyfrowe czytniki książek, tablety,
pliki muzyczne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, pliki gra‑
ficzne do ściągnięcia do telefonu komórkowego, muzyka, treści au‑
dio, wideo i obrazy do pobrania, transmisja strumieniowa, systemy
dystrybucji multimediów, oprogramowanie dla streamingu audiowi‑
zualnego i treści multimedialnych do telefonów cyfrowych i urzą‑
dzeń elektronicznych, oprogramowanie do wyszukiwania, organizo‑
wania i rekomendowania treści multimedialnych, narzędzia do
tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych, telewizja mobilna,
telewizja rozsiewcza naziemna, telewizja internetowa, w tym telewi‑
zja naziemna, satelitarna, kablowa, usługi pośrednictwa przy zawie‑
raniu umów, Usługi pośrednictwa związane z reklamowaniem, Po‑
średnictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz osób
trzecich, 37 instalowanie, montaż, konserwacja, serwisowanie i na‑
prawa następujących urządzeń: telefony komórkowe i smartfony,
sprzęt do telefonii komórkowej, tablety, powerbanki, urządzenia do
nawigacji satelitarnej, przyrządy nawigacyjne, przyrządy i urządzenia
pomiarowe, przenośna aparatura do radiokomunikacji, przyrządy do
rejestrowania czasu, odległości, rejestratory przebytej drogi dla po‑
jazdów, telefoniczne urządzenia nadawcze, karty z obwodami zinte‑
growanymi, urządzenia do wyznaczania współrzędnych obiektów
w skali globu wykorzystujące satelitarne systemy lokalizacyjne, wy‑
posażenie linii transmisyjnych, systemy i urządzenia do monitorowa‑
nia pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS, urządzenia lokali‑
zacyjne, urządzenia i przyrządy geodezyjne, inne przyrządy
pomiarowe służące do nawigacji, 38 usługi telekomunikacyjne, usłu‑
gi w zakresie telekomunikacji komórkowej, usługi dostępu Internetu,
usługi pobierania i wysyłania poczty elektronicznej, natychmiasto‑
wego powiadamiania i wiadomości tekstowych, usługi przesyłania
informacji głosowej, tekstowej i graficznej w sieciach telekomunika‑
cyjnych, usługi informacyjne i doradcze dotyczące którychkolwiek
z wyżej wymienionych usług, komunikacja za pośrednictwem wirtu‑
alnych sieci prywatnych [VPN], udostępnianie stron internetowych za
pośrednictwem telefonii komórkowej bezpośrednio na wyświetlaczu
aparatu telefonicznego, przekazywanie pisemnych informacji za po‑
średnictwem sieci telefonicznych, Internetu, dostarczanie pakietów
informacji, usługi rozpowszechniania programów telewizyjnych, pro‑
gramów informacyjnych, reportaży, filmów dokumentalnych i fabu‑
larnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz audycji z interak‑
tywnym udziałem widzów, usługi przekazu telewizyjnego łącznie
z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów i inteligentnej
automatycznej selekcji programów które mają być nagrywane, usłu‑
gi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki
i konkursów, usługi umożliwiania dostępu do stron WWW za pośred‑
nictwem przekazu telewizyjnego poprzez interaktywny portal tele‑
wizyjny, wynajem urządzeń do telefonii komórkowej, wynajem
sprzętu komputerowego i informatycznego, wynajem urządzeń do
odbioru i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorni‑
ków radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodowa‑
nia sygnału cyfrowego i analogowego, telewizja kablowa, transmisja
programów radiowych i telewizyjnych, udostępnianie internetowe‑
go forum dyskusyjnego, zapewnianie użytkownikom dostępu do
globalnej sieci komputerowej, transmitowanie bezprzewodowe
(usługi wireless broadcasting), usługi w zakresie nadawania progra‑
mów telewizyjnych świadczone online z sieci komputerowej oraz
z telefonów komórkowych, transmisja wideo na żądanie, usługi
nadawcze dla urządzeń mobilnych, usługi telewizji mobilnej, usługi
wideo na życzenie za pomocą przekazu satelitarnego, komputero‑
wego, naziemnego, kablowego, światłowodowego, nadawanie treści
audiowizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu,
usługi dotyczące transmisji i dostarczania treści audiowizualnych
i multimedialnych za pomocą Internetu, usługi transmisji wideo na
żądanie, wideotransmisja, przekazywanie i dostarczanie treści audio‑
wizualnych i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, usługi
transmisji wideo na żądanie, usługi informacyjne i doradcze dotyczą‑
ce którychkolwiek z wyżej wymienionych usług, 39 usługi lokalizacji
pojazdów, usługi informacyjne związane z lokalizacją, 41 edukacja,
informacje o edukacji, wypożyczanie filmów kinowych, fotografowa‑
nie, usługi gier świadczone on‑line, gry hazardowe, informacja o im‑
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prezach rozrywkowych, informacja o rekreacji, instruktaże, tłumacze‑
nia języka migowego, usługi związane z organizacją imprez karaoke,
kasyna, organizowanie i obsługa konferencji, organizowanie i obsłu‑
ga kongresów, organizowanie konkursów, publikowanie książek, wy‑
pożyczanie książek, kształcenie praktyczne, organizowanie loterii,
wypożyczanie nagrań dźwiękowych, nauczanie, organizowanie
i prowadzenia warsztatów, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa‑
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizo‑
wanie zawodów sportowych, produkcja programów radiowych i te‑
lewizyjnych, publikacje elektroniczne on‑line książek i periodyków,
publikowanie elektroniczne on‑line nie do pobrania, publikowanie
tekstów, realizacja spektakli, usługi reporterskie, rezerwacja miejsc
na spektakle, rozrywka, informacja o rozrywce, widowiska, użytkowa‑
nie sal kinowych, sale koncertowe, salony gier, wystawianie spektakli,
wystawianie spektakli na żywo, sporządzanie napisów do filmów
w wersji oryginalnej, pisanie tekstów, publikowanie tekstów inne niż
teksty reklamowe, tłumaczenia, usługi dystrybucji biletów, usługi
komponowania układu graficznego publikacji, inne niż do celów re‑
klamowych, usługi prezenterów muzyki, usługi szkół, usługi tłuma‑
czy, informacje o wypoczynku, wypożyczanie telefonów komórko‑
wych i smartfonów, usługi rozrywkowe i edukacyjne: organizacja
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produk‑
cja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów te‑
lewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja audy‑
cji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki i usług
edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu, dostęp
do wyżej wymienionych usług edukacyjnych i rozrywkowych w sys‑
temie on‑line, w systemie telewizji interaktywnej, usługi wynajmo‑
wania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku i obrazu, dostar‑
czanie informacji o rozrywce, programach radiowych i telewizyjnych,
imprezach sportowych, usługi automatycznego zapisywania progra‑
mów telewizyjnych zgodnie z preferencjami odbiorców i następnie
odtwarzanie ich w czasie wybranym przez odbiorcę, usługi rozryw‑
kowe polegające na udostępnianiu muzyki, video, dźwięku i obrazu
w postaci plików dostępnych ze stron WWW poprzez Internet, usługi
wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, organizacji i pro‑
dukcji nagrań filmowych, dźwiękowych, udostępnianie filmów, pro‑
gramów telewizyjnych i informacyjnych, przeglądów oraz rekomen‑
dacji dotyczących filmów i programów telewizyjnych, udostępnianie
strony internetowej oferującej programy telewizyjne, filmy i treści
multimedialne oraz informacyjne, przeglądy i rekomendacje doty‑
czące programów telewizyjnych, filmów i treści multimedialnych, wy‑
pożyczanie nagrań wideo, nagrań multimedialnych, udostępnianie
informacji, recenzji i spersonalizowanych rekomendacji w dziedzinie
rozrywki, dostarczanie informacji, opinii i rekomendacji dotyczących
filmów i programów telewizyjnych, Usługi w zakresie gier w rzeczy‑
wistości wirtualnej świadczone online z sieci komputerowej, usługi
rozrywki w rzeczywistości wirtualnej, 42 usługi obsługi technicznej
produkcji telewizyjnej i filmowej, usługi techniczne związane z pro‑
wadzeniem portali internetowych i komunikacyjnych, w tym dostęp‑
nych bezpośrednio w telefonie komórkowym oraz w systemie telewi‑
zji interaktywnej, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla
osób trzecich, udostępnianie miejsca na serwerach, hosting serwe‑
rów, usługi techniczne związane z dostarczaniem filmów i progra‑
mów telewizyjnych bez pobierania za pośrednictwem usługi wideo
na żądanie, usługi techniczne związane z dostarczaniem programów
telewizyjnych i filmów bez pobierania, opracowywanie oprogramo‑
wania rzeczywistości wirtualnej, projektowanie oprogramowania
rzeczywistości wirtualnej, projektowanie i opracowywanie oprogra‑
mowania antywirusowego, usługi w zakresie ochrony antywirusowej
komputerów.

(111) 318026
(220) 2018 06 15
(210) 487135
(151) 2019 02 07
(441) 2018 07 16
(732) KRISPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Psary Małe, PL.
(540) STARCUS
(540)

(531) 27.05.01
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(510), (511) 7 napędy do bram, napędy do bram przemysłowych, na‑
pędy do bram segmentowych, napędy do bram rolowanych, napędy
do krat rolowanych, napędy do rolet zewnętrznych.

(111) 318027
(220) 2018 06 15
(210) 487140
(151) 2019 01 31
(441) 2018 07 16
(732) MMER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łask, PL.
(540) VIMONTE
(540)

(531) 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież męska, w szczególności koszule, garnitury,
marynarki, spodnie, swetry, płaszcze, paski, rękawice, nakrycia gło‑
wy, krawaty, muszki, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa odzieży mę‑
skiej, w szczególności koszul, garniturów, marynarek, spodni, swe‑
trów, płaszczy, pasków, rękawic, nakryć głowy, krawatów, muszek.
(111) 318028
(220) 2018 06 15
(210) 487144
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 03
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) CHRUP’US EASY
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski mięsne,
wyroby na bazie mięsa, kabanosy, batony proteinowe, batony prote‑
inowe na bazie mięsa.
(111) 318029
(220) 2018 06 15
(210) 487156
(151) 2019 02 07
(441) 2018 07 23
(732) KOSTUSIAK MARIA N.Z.O.Z. TECHNODENT, Łęczyca, PL.
(540) wellCAMdent
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 10 biodegradowalne implanty do zespalania kości. Im‑
planty chirurgiczne składające się ze sztucznych materiałów, protezy
dentystyczne, przyrządy i przybory dentystyczne, aparatura denty‑
styczna, elektryczna, ochraniacze zębów do celów dentystycznych,
sztyfty dentystyczne do sztucznych zębów, wiertła dentystyczne,
aparatura diagnostyczna do celów medycznych, 40 usługi technika
dentystycznego, frezowanie, odlewanie metali, odpuszczanie meta‑
li, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie galwaniczne, po‑
wlekanie metalu.
(111) 318030
(220) 2018 06 18
(210) 487216
(151) 2019 02 07
(441) 2018 07 23
(732) ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWY CEG‑BUD
PAWEŁ NIEZABITOWSKI I S‑KA SPÓŁKA JAWNA, Urzędów, PL.
(540) CEG‑BUD
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 6 altany konstrukcyjne z metalu, barierki ochronne me‑
talowe, beczki metalowe, belki metalowe, belki stropowe metalowe,
blacha (płyty, arkusze), blacha stalowa ocynkowana, boazeria meta‑
lowa, bramy metalowe, płyty metalowe dla budownictwa, przewody
metalowe dla centralnego ogrzewania, dachówki metalowe, pokry‑
cia dachowe metalowe, drabiny metalowe, drut metalowy z metali
nieszlachetnych, drut ze stali, drut żelazny, drzwi metalowe, futryny
do drzwi metalowe, gwoździe, gzymsy metalowe, haki metalowe,
kątowniki stalowe, kolanka do rur metalowe, kominowe trzony me‑
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talowe, kominy metalowe, nasady kominowe metalowe, kratownice
metalowe, kraty metalowe, liny stalowe, materiały konstrukcyjne me‑
talowe, nadproża metalowe, ograniczniki metalowe do bram, okien,
drzwi, okiennice metalowe, podłużnice metalowe do części scho‑
dów, progi metalowe, rusztowania metalowe, schody metalowe, sza‑
lunki do betonu metalowe, śruby metalowe, taśma stalowa, zawiasy
metalowe, zamki metalowe, 19 balustrady niemetalowe, drewno
budowlane, deski, drewniane półfabrykaty tarte, drewno częściowo
obrobione, drewno obrobione, drewno na profile, drewno użytko‑
we, elementy wykończeniowe budowlane niemetalowe, drewno na
bednarską klepkę, belki niemetalowe, bitumiczne powłoki dachowe,
boazeria nie metalowa, okładziny drewniane, bramy niemetalowe,
konstrukcje budowlane niemetalowe, budowlane materiały nieme‑
talowe, krokwie dachowe niemetalowe, pokrycia dachowe nieme‑
talowe, niemetalowe konstrukcje pokryć dachowych, drewniane
forniry, parkiety, obudowy niemetalowe kominków, schody nieme‑
talowe, posypki mineralne bazowe do zapraw budowlanych, zapra‑
wa murarska do ścian konstrukcyjnych, działowych, fundamentów,
sklepień z cegieł i pustaków oraz bloczków, zaprawa murarska sucha
do nakładania maszynowego i ręcznego, zaprawa wyrównująca,
zaprawa klejowa do styropianu w dociepleniach ścian do mocowa‑
nia płyt styropianu na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, do
zabezpleaania siatki w dociepleniach ścian, tynk agregatowy, tynki
cienkowarstwowe dekoracyjne..

(111) 318031
(220) 2018 06 19
(210) 487257
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) POLSKIE RADIO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Więcej Świata
(510), (511) 9 nagrania dźwiękowe i audiowizualne, magnetyczne
nośniki danych, płyty CD, płyty DVD, płyty wideo CD, dyski kompute‑
rowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dyski
optyczne komputerowe, dyskietki, filmy do nagrań dźwiękowych,
interfejsy dla informatyki, kasety magnetyczne z nagraniami, kasety
wideo, urządzenia do nagrywania, odtwarzania, transmisji lub re‑
produkcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwarzania informacji,
aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadawcze, 16 dzienniki,
czasopisma, periodyki, prospekty, książki, plakaty, afisze, kalenda‑
rze, katalogi, kartki okolicznościowe, naklejki i nalepki, artykuły pa‑
piernicze, drukowane materiały do nauczania, 35 usługi reklamowe
z wykorzystaniem wszystkich metod słownych, dźwiękowych oraz
technik audiowizualnych, usługi promocji radiowej, badania rynku
i opinii publicznej w tym poprzez sieci radiowe, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, usługi dotyczące transkrypcji informacji,
38 usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie przekazywania głosu
i obrazu, prowadzenia transmisji z imprez informacyjnych, muzycz‑
nych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych, kulturalnych, spor‑
towych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów, festiwali, pokazów,
zbierania i przekazywania informacji, transmisja, rozpowszechnianie
programów radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozpo‑
wszechniania audycji radiowych i telewizyjnych, 41 usługi w zakresie
organizowania imprez informacyjnych na temat aktywności kultu‑
ralnych, muzycznych, rozrywkowych, artystycznych, naukowych,
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, plenerowych, konkursów,
festiwali, pokazów z wykorzystaniem wszystkich metod słownych,
dźwiękowych oraz technik audiowizualnych, usługi w zakresie na‑
grywania, montażu i tworzenia audycji radiowych i telewizyjnych,
nagrania, audycje, transmisje oraz produkcje radiowe i telewizyjne
produkowane wspólnie przez stacje radiową oraz telewizyjną, usłu‑
gi wydawnicze, usługi dotyczące wypożyczania nagrań dźwięko‑
wych, biura redakcyjne, rejestrowanie na taśmach wideo, reportaże
fotograficzne, usługi nagrywania na taśmach magnetowidowych,
42 usługi w zakresie tworzenia nowych technik dotyczących reali‑
zacji i rozpowszechniania programów radiowych, usługi związane
z programami meteorologicznymi polegające na gromadzeniu in‑
formacji meteorologicznych, podawaniu informacji, komunikatów
meteorologicznych, udzielaniu informacji meteorologicznych, pro‑
gnozy meteorologiczne.
(111) 318032
(220) 2018 06 20
(151) 2019 01 21
(441) 2018 08 20
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA JAPAN INFUSION

(210) 487355
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(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go‑
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodo‑
ranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki kolorowe, ko‑
smetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i prepa‑
raty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów
medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do
celów leczniczych, maski do celów leczniczych, lecznicze preparaty
do rzęs, brwi, włosów, ust i paznokci.

(111) 318033
(220) 2018 06 20
(210) 487356
(151) 2019 01 21
(441) 2018 08 20
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA KOREA FUSION
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go‑
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodo‑
ranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki kolorowe, ko‑
smetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i prepa‑
raty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów
medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do
celów leczniczych, maski do celów leczniczych, lecznicze preparaty
do rzęs, brwi, włosów, ust i paznokci.
(111) 318034
(220) 2018 06 20
(210) 487357
(151) 2019 01 21
(441) 2018 08 20
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA KOREAN BEUTY
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia, przed i po go‑
leniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do higieny intymnej,
środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe i kolońskie, dezodo‑
ranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji włosów, rzęs, brwi,
paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do czyszczenia zębów
i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, maski kosmetyczne, środki toaletowe, kosmetyki kolorowe, ko‑
smetyki do makijażu, 5 preparaty farmaceutyczne, produkty i prepa‑
raty do pielęgnacji skóry do celów leczniczych, kosmetyki do celów
medycznych, sole do kąpieli do celów medycznych, kremy i żele do
celów leczniczych, maski do celów leczniczych, lecznicze preparaty
do rzęs, brwi, włosów, ust i paznokci.
(111) 318035
(220) 2018 04 22
(210) 485146
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO‑PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWE SEMEX FERTACZ, HUSZNO SPÓŁKA JAWNA,
Częstochowa, PL.
(540) HF PNEUMATICS
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 narzędzia pneumatyczne, przenośne narzędzia pneu‑
matyczne, przemysłowe narzędzia pneumatyczne, narzędzia ręczne
z napędem pneumatycznym, mechaniczne i pneumatyczne narzę‑
dzia do podnoszenia, podnośniki pneumatyczne, nożyce pneuma‑
tyczne, wciągniki pneumatyczne, pompy pneumatyczne, wiertła
pneumatyczne, gwoździarki pneumatyczne, narzędzia pneumatycz‑
ne, świdry pneumatyczne, młoty pneumatyczne, transportery pneu‑
matyczne, dystrybutory pneumatyczne, śrubokręty pneumatyczne,
zszywacze pneumatyczne, wiertarki pneumatyczne, pneumatyczne
pistolety natryskowe, pneumatyczne siłowniki zaworowe, ręczne
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młotki pneumatyczne, zawory sterowane pneumatycznie, amorty‑
zatory pneumatyczne do maszyn, sterowniki pneumatyczne do ma‑
szyn, pistolety pneumatyczne do wytłaczania masy uszczelniającej,
awaryjne generatory prądotwórcze, pompy, kompresory i wentyla‑
tory, pistolety natryskowe, szlifierki, szlifierki obrotowe, wiertarki.

(111) 318036
(220) 2018 04 26
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 22
(732) VETRO SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wojcieszyn, PL.
(540) V
(540)

(210) 485397

Kolor znaku: niebieski, szary, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18, 26.11.01, 26.11.08
(510), (511) 37 naprawy w zakresie elektryczności, umeblowania,
przyrządów, narzędzi, 40 usługi związane z obróbką materiałów, mo‑
gące występować w czasie wytwarzania jakiejkolwiek substancji lub
przedmiotu innego niż budowlany, w szczególności obróbka szkła
lub aluminium, w tym polegająca na cięciu, kształtowaniu, polero‑
waniu przez ścieranie lub pokrywaniu metalami.
(111) 318037
(220) 2018 04 30
(210) 485498
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 15
(732) House of Prince A/S, Kopenhaga V, DK.
(540) KING’S
(510), (511) 34 papierosy, tytoń, wyroby tytoniowe, zapalniczki, za‑
pałki, przybory dla palaczy.
(111) 318038
(220) 2018 05 02
(210) 485602
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 15
(732) LABORATORIUM KREATYWNOŚCI PAWEŁ CIEŚLA MARIUSZ
POTYSZKA SPÓŁKA JAWNA, Bolesławiec, PL.
(540) LABORATORIUM
KREATYWNOŚCI
PROGRAMOWANIE
I TECHNOLOGIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, jasnoniebieski, ciemnoniebieski,
biały
(531) 04.05.05, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 kursy, szkolenia.
(111) 318039
(220) 2018 05 04
(210) 485610
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 22
(732) XUANCHENG BRAVEIY BIOENGINEERING CO., LTD, Anhui, CN.
(540) BRAVEIY
(540)

(531) 27.05.01, 28.03.99
(510), (511) 5 suplementy diety, mineralne suplementy diety, od‑
żywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające olej lniany,
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suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety za‑
wierające drożdże, suplementy diety zawierające mleczko pszczele,
suplementy diety zawierające propolis, suplementy diety zawierają‑
ce lecytynę, suplementy diety zawierające białko, suplementy diety
dla zwierząt.

(111) 318040
(220) 2018 05 11
(151) 2019 01 09
(441) 2018 07 16
(732) ŻEBROWSKA BEATA, Brodnica, PL.
(540) GALERIA BRODNICA
(540)

(210) 485832

Kolor znaku: fioletowy
(531) 26.13.01, 01.15.23, 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 35 organizacja i zarządzanie działalnością gospodarcza
w zakresie przedsięwzięć budowlanych polegających na budowie
i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiektów niemieszkal‑
nych i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania, sprzedaży, usługi
prowadzenia sprzedaży w sklepie wielobranżowym, w tym w aptece i/
lub w hurtowni oraz za pośrednictwem sieci Internet towarów w po‑
staci: artykułów spożywczych, zarówno świeżych, jak i gotowych, na‑
biału, jaj, wędlin, mięsa, drobiu, dziczyzny, ryb, ekstraktów mięsnych,
przetworów z mięsa lub ryb, ryb żywych, ziół ogrodowych świeżych,
konserwowanych, mrożonych, suszonych i gotowanych owoców i wa‑
rzyw, świeżych owoców i warzyw, świeżych grzybów, kwiatów natu‑
ralnych i suszonych, orzechów laskowych, orzechów arachidowych,
migdałów, bakalii i dodatków do ciast, galaretek, dżemów, konfitur,
kompotów, miodu, melasy (syropy), drożdży, proszków do pieczenia,
chleba, pieczywa, ciastek, deserów, herbaty, kawy, kakao, czekolady,
cukru, soli, musztardy, keczupu, octu, sosów (przypraw), tapioki, sago,
kawy nienaturalnej, przypraw, mąki i produktów zbożowych, makaro‑
nów, kasz, ryżu, słodyczy i przekąsek, lodów, lodu, napojów i soków
owocowych, wody mineralnej i gazowanej oraz innych napojów bezal‑
koholowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów,
tłuszczy i olejów jadalnych, konserw i przetworów, mrożonek, żywno‑
ści dietetycznej, żywności dla niemowląt, napojów alkoholowych
i piwa, słodu, wyrobów cukierniczych, produktów rolnych, ogrodni‑
czych, leśnych, świeżych owoców i warzyw, nasion, naturalnych roślin
i kwiatów, używek, papierosów i tytoniu, akcesoriów do palenia, pro‑
duktów chemicznych, klejów, farb, pokostów, barwników, zaprawy,
folii i forem oraz innych materiałów dla malarzy, dekoratorów, drukarzy
i artystów, środków wybielających, środków do prania, mydła, sub‑
stancji dietetycznych, materiałów opatrunkowych, środków odkażają‑
cych, materiałów budowlanych, narzędzi i przyrządów ręcznych o na‑
pędzie ręcznym, wyrobów nożowniczych, widelców, łyżek oraz
sztućców, broni białej, urządzeń i przyrządów: naukowych, żeglar‑
skich, geodezyjnych, fotograficznych, kinematograficznych, optycz‑
nych, do ważenia, pomiarowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, do
ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzeń i przyrządów do
przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowa‑
nia i regulacji energii elektrycznej, urządzeń do nagrywania, przesyła‑
nia lub odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetycznych nośników
danych, nagranych dysków, automatów sprzedających i mechani‑
zmów do urządzeń uruchamianych monetami, kas rejestrujących, ma‑
szyn liczących, osprzętu do przetwarzania danych, komputerów, urzą‑
dzeń do gaszenia ognia, urządzeń do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopa‑
trzenia w wodę oraz instalacji sanitarnych, sztucznych ogni, wyrobów
z metali szlachetnych lub pokrywanych nimi, kamieni szlachetnych,
przyrządów chronometrycznych, instrumentów muzycznych, papie‑
ru, kartonów i wyrobów z tych materiałów, druków, materiałów introli‑
gatorskich, fotografii, materiałów biurowych, klejów do celów biuro‑
wych lub domowych, maszyn do pisania i sprzętu biurowego,
materiałów szkoleniowych i instruktażowych, materiałów z tworzyw
sztucznych do pakowania, czcionek drukarskich, matryc drukarskich,
skóry i imitacji skóry, wyrobów ze skóry i imitacji skóry, walizek i toreb
podróżnych, parasoli i lasek, bieży, uprzęży i wyrobów rymarskich, ma‑
teriałów budowlanych, mebli, luster, ramek obrazów, wyrobów z drew‑
na, korka, trzciny, wikliny, rogów, kości, kości słoniowej, fiszbin, muszli,
bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub
z tworzyw sztucznych, grzebieni i gąbek, pędzli, wyrobów ceramicz‑
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nych, tekstyliów i wyrobów włókienniczych, narzut na łóżka, obrusów,
odzieży, artykułów odzieżowych, artykułów tekstylnych, obuwia, na‑
kryć głowy, dywanów, chodników i innych towarów do pokrywania
podłóg, produktów higienicznych, perfum i kosmetyków, płynów do
pielęgnacji włosów, środków do czyszczenia zębów, olejków eterycz‑
nych, nieleczniczych artykułów toaletowych, mydeł, środków do
czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środków wybielają‑
cych i innych substancji stosowanych w praniu, zapalniczek, podpałek
i zestawów oraz akcesoriów do grilla, lekarstw, paraleków i farmaceu‑
tyków, materiałów i preparatów sanitarnych, jednorazowych serwetek
i pieluch, płyt, taśm, płyt kompaktowych, płyt DVD i innych materia‑
łów audiowizualnych, oprogramowania oraz sprzętu komputerowego,
artykułów optycznych, urządzeń oświetleniowych, zegarów i zegar‑
ków, wyrobów zegarmistrzowskich, artykułów papierniczych, artyku‑
łów piśmienniczych, gazet, czasopism, map i książek, artykułów wy‑
dawniczych, toreb, torebek, przyborów kuchennych i przyborów
gospodarstwa domowego, opakowań i worków, opakowań do żywno‑
ści, szkła i porcelany, szczotek oraz urządzeń i materiałów czyszczą‑
cych, produktów do utrzymywania i konserwacji, świec i zniczy, gier
i zabawek, biżuterii, wyrobów jubilerskich, wyrobów tekstylnych, arty‑
kułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry, sprzętu biurowego, arty‑
kułów dekoracyjnych, produktów związanych z rekreacją, ogrodnic‑
twem i majsterkowaniem, narzędzi oraz artykułów budowlanych,
artykułów przemysłowych, mebli, produktów związanych z wystrojem
wewnętrznym i zewnętrznym powierzchni, urządzeniem i wyposaże‑
niem domu, artykułów wyposażenia wnętrz, artykułów wyposażenia
łazienek, artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu RTV i AGD, ar‑
tykułów sportowych i gimnastycznych, ozdób choinkowych, artyku‑
łów dziecięcych, pieluszek niemowlęcych jednorazowych z papieru
lub celulozy, artykułów i pożywienia dla zwierząt, produktów samo‑
chodowych, administrowanie i zarządzanie centrami handlowo
‑rozrywkowo‑usługowymi, sklepami, punktami usługowymi, hurtow‑
niami, zarządzanie działalnością gospodarczą, prowadzenie
marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w zakresie:
prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym w zarzą‑
dzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane z tworze‑
niem sieci handlowych i gastronomicznych oraz reprezentowaniem
interesów osób trzecich przy negocjowaniu i zawieraniu umów z sie‑
ciami handlowymi i gastronomicznymi, usługi reklamowe, usługi pole‑
gające na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie tar‑
gów i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na
umieszczanie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, usługi w zakresie
agencji importowych, dystrybucja materiałów reklamowych, publiko‑
wanie tekstów reklamowych, usługi reklamowe za pośrednictwem
bazy danych, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą kompu‑
terowej bazy danych, dostarczanie informacji handlowych za pośred‑
nictwem komputerowej bazy danych, wynajmowanie dystrybutorów
automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe,
usługi w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy i promocji
sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach komputerowych, prowa‑
dzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz za pomocą środ‑
ków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji wystaw i witryn skle‑
powych, organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych
w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi w zakresie
informacji handlowej i informacji o działalności gospodarczej, 36 usłu‑
gi związane z finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegają‑
cych na budowie i przygotowaniu kompleksów handlowych, obiek‑
tów niemieszkalnych i mieszkalnych do wynajmowania, użyczania,
sprzedaży, zarządzanie obrotem nieruchomościami, wydzierżawianie
i wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów han‑
dlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni handlowych
i usługowych w centrum handlowo‑rozrywkowo‑usługowym, ich ad‑
ministrowanie, zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni w cen‑
trum handlowo‑rozrywkowo‑usługowym, usługi związane z dzierża‑
wą, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami oraz ich
obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczeniowe, usługi
związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wycena nierucho‑
mości, leasing nieruchomości, pośrednictwo w sprawach majątku nie‑
ruchomego, informacja o powyższych usługach, 41 usługi w zakresie
rozrywki, sportu i rekreacji, prowadzenie fitness i siłowni, usługi salo‑
nów gier, organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sporto‑
wych i rekreacyjnych, organizowanie konkursów, gier losowych i lote‑
rii, organizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych,
organizowanie pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festy‑
nów, publikowanie elektroniczne on‑line, usługi w zakresie prowadze‑
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nia sal kinowych, prowadzenia salonów urody, usługi w zakresie admi‑
nistrowania, zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych,
rozrywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja filmów i na‑
grań: video, dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotogra‑
ficzne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie
książek i tekstów innych niż reklamowe, pokazy i wystawy edukacyjne,
tłumaczenia, użytkowanie i wynajmowanie sal kinowych, wynajmo‑
wanie obiektów i sal rekreacyjnych, sportowych i rozrywkowych na
cele imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sportowych.

(111) 318041
(220) 2018 05 16
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) KORGA ARKADIUSZ, Wrocław, PL.
(540) perfumaty.pl
(540)

(210) 485985

Kolor znaku: różowy, biały, granatowy, niebieski
(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.24, 26.13.25
(510), (511) 7 maszyny sprzedające automatycznie perfumy, kosme‑
tyki oraz środki higieny osobistej, automaty sprzedające, 35 usługi
w zakresie sprzedaży bezpośredniej i poprzez sieć automatów nastę‑
pujących produktów: perfumy, kosmetyki, środki higieny osobistej,
usługi prezentowania produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, promocji sprzedaży, reklamy, usługi udostępniania auto‑
matów sprzedających: perfumy, kosmetyki, środki higieny osobistej,
usługi w zakresie franchisingu, doradztwo w zakresie organizowania
i zarządzania działalnością gospodarczą, organizowanie pokazów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, zarządzanie sklepami
detalicznymi. hurtowymi, internetowymi, usługi reklamowe, usługi
reklamy za pośrednictwem środków masowego przekazu: Internet,
radio, telewizja, dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo
dotyczące organizacji i działalności gospodarczej, sprzedaż automa‑
tów vendingowych, usługi w zakresie sprzedaży urządzeń do sprze‑
daży automatycznej perfum oraz kosmetyków i środków higieny
osobistej, 37 obsługa i naprawa automatów sprzedających, usługi
w zakresie montażu, instalacji, konserwacji, serwisowania, napraw
urządzeń do sprzedaży automatycznej perfum oraz kosmetyków
i środków higieny osobistej, serwis automatów vendingowych.
(111) 318042
(220) 2018 05 16
(210) 486012
(151) 2019 02 19
(441) 2018 10 22
(732) EUROZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Start do nart
(510), (511) 35 reklama, promocja radiowa przez Internet; organizacja
kampanii reklamowych; usługi reklamowej agencji radiowej; usługi
publikowania tekstów reklamowych; aranżacja wydarzeń w celach
reklamowych; promocje i pośrednictwo w sprzedaży; sprzedaż czasu
radiowego, w tym na rzecz sponsorów; reklama w sieci komputero‑
wej; usługi reklamowe; dystrybucja i rozpowszechnianie programów
i materiałów reklamowych; uaktualnianie materiałów reklamowych;
wprowadzenie reklamy radiowej do sieci Internet; usługi pośrednic‑
twa handlowego na rzecz osób trzecich w zakresie towarów i usług
za pośrednictwem sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprze‑
wodowych, wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w me‑
diach komunikacji publicznej, wypożyczanie materiałów reklamo‑
wych, subskrypcja programów radiowych; zapis wybranych danych
i określenie ich zawartości w sieciach, badania percepcji programów
radiowych i telewizyjnych oraz analiz wyników, 38 usługi agencji in‑
formacyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości; usłu‑
gi łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe; emisja
programów radiowych i telewizyjnych; transmisje i retransmisje pro‑
gramów radiowych i telewizyjnych; transmisja dźwięku i informacji
w tym programów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogicz‑
ne sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym online i offline, przez
Internet; organizowanie i rozpowszechnianie programów edukacyj‑
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nych i rozrywkowych; usługi portalu internetowego obejmujące m.in.
przesyłanie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, ob‑
razowych i dźwiękowych; rozpowszechnianie programów radiowych
i telewizyjnych; prowadzenie i organizowanie transmisji; retransmisja
programów; poczta elektroniczna; wykorzystanie znaku w reklamie,
promocji, sponsoringu i wskazaniach sponsoringowych w/w usług,
41 organizowanie i prowadzenie gier i konkursów; organizowanie
i prowadzenie imprez i konkursów muzycznych; organizowanie i pro‑
wadzenie imprez i konkursów sportowych; organizowanie i prowadze‑
nie imprez i konkursów edukacyjnych; organizowanie i prowadzenie
imprez i konkursów w celach rozrywkowych; organizowanie i pro‑
wadzenie imprez i konkursów w celach kulturalnych; organizowanie
i prowadzenie imprez i konkursów w zakresie rozrywki; organizowanie
i prowadzenie turniejów sportowych i rekreacyjnych; organizowanie
i prowadzenie zawodów; organizowanie i prowadzenie imprez i za‑
wodów sportowych; organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów
rekreacyjnych; organizowanie kursów szkoleniowych; organizowanie
i prowadzenie koncertów; zarządzanie koncertami; obsługa koncer‑
tów muzycznych; koncerty muzyczne na żywo; koncerty muzyczne
za pośrednictwem radia; usługi doradcze i informacyjne związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów;
nauka jazdy na nartach; instruktaż w zakresie sportów zimowych;
usługi w zakresie produkcji i montażu programów radiowych i telewi‑
zyjnych; organizacja czasu wolnego; usługi w zakresie opracowywania
reportażu; reportaże z imprez o charakterze kulturalnym, sportowym,
edukacyjnym; usługi reporterskie; prowadzenie i udział w koncertach,
spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych; ob‑
sługa imprez okolicznościowych; organizowanie pokazów i widowisk
artystycznych.

(111) 318043
(220) 2018 06 13
(210) 486029
(151) 2019 01 09
(441) 2018 08 20
(732) REPLIN ALEKSANDRA FIRMA USŁUGOWA, Poznań, PL.
(540) WIELKOPOLSKA SZKOŁA PSYCHOTERAPII GESTALT
(540)

Kolor znaku: biały, różowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.16, 26.11.03,
26.11.12
(510), (511) 41 szkolenie zawodowe w psychoterapii Gestalt‑nauka
zawodu psychoterapeuty Gestalt, szkolenie w metodzie Gestalt,
44 psychoterapia, psychoterapia holistyczna, usługi psychoterapeu‑
tyczne.
(111) 318044
(220) 2018 05 17
(151) 2019 01 17
(441) 2018 08 06
(732) KUBAS ALEKSANDRA, Warszawa, PL.
(540) ili ola ALEKSANDRA KUBAS
(540)

(210) 486048

Kolor znaku: złoty
(531) 29.01.02, 27.05.01, 26.01.04, 26.13.25
(510), (511) 3 kosmetyki naturalne, krem do twarzy, krem do ciała,
krem ochronny, krem perfumowany, krem złuszczający, krem od‑
żywczy, krem nawilżający, krem do rąk, krem przeciwzmarszczkowy,
krem do aromaterapii, krem ujędrniający, krem na noc, krem z filtrem
słonecznym, krem na dzień, krem rozjaśniający, krem do stóp, krem
zapachowy do ciała, kremy dermatologiczne, krem z retinolem, krem
do masażu, szampon do włosów, odżywka do włosów, odzywka do
paznokci, odzywka do brwi i rzęs, żel do mycia ciała, żel do mycia

1720

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

twarzy, olejek do mycia ciała, olejek do mycia twarzy, olejek do de‑
makijażu, tonik do twarzy, maseczka do twarzy, maska do włosów,
maska do stóp, maska do ciała ujędrniająca, peeling do twarzy, pe‑
eling do ciała, balsam do ust, kosmetyki do makijażu, cienie do oczu,
pudry do twarzy i ciała, róże do policzków, szminki do ust, błyszczyki
do ust, tusze do rzęs, pomada do brwi, puder w kremie do twarzy.

(111) 318045
(220) 2018 05 22
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 15
(732) TGC CYPRUS LIMITED, Nicosia, CY.
(540) CA CONTRACT ADMINISTRATION
(540)

(210) 486172

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 pomoc u prowadzeniu działalności gospodarczej,
zarządzanie i administrowanie działalnością gospodarczą, analizy
i badania dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne
(IT) w zakresie działalności gospodarczej, usługi public relations, za‑
rządzanie działalnością gospodarczą, usługi doradcze w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, usługi biurowe, przetwarzanie danych
udostępnianie informacji na temat działalności gospodarczej, pomoc
w sporządzaniu listy płac, przygotowanie listy płac, usługi doradcze
w zakresie sporządzania listy plac, komputerowe sporządzanie listy
płac, przetwarzanie danych z listy plac [dla osób trzecich], sporządza‑
nie listy płac [dla osób trzecich], administrowanie listami plac na rzecz
osób trzecich, usługi przetwarzania danych w dziedzinie listy płac,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, rachunko‑
wość, księgowość i audyt, rekrutacja personelu, zarządzanie zasobami
ludzkimi, zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji personelu,
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), audyt dzia‑
łalności gospodarczej, wyceny handlowe, biura pośrednictwa pracy,
sporządzanie wyciągów z konta, usługi w zakresie nabywania wypo‑
sażenia biurowego świadczone osobom trzecim, przygotowywanie
zeznań podatkowych, usługi sekretarskie, administrowanie działal‑
nością gospodarczą, usługi doradcze w zakresie administrowania
przedsiębiorstwem, pomoc w zakresie zarządzania działalnością han‑
dlową, porady związane z przygotowywaniem zeznań podatkowych,
36 usługi związane z opodatkowaniem płac, sporządzanie raportów
finansowych, sporządzanie oraz analiza raportów finansowych, do‑
radztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], doradztwo w zakresie
podatków dochodowych [finansowe], 42 usługi w zakresie technologii
informacyjnych (IT), 45 usługi prawne.
(111) 318046
(220) 2018 05 22
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 15
(732) GLORIA CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GLORIA CARGO
(540)

(210) 486198

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski
(531) 01.17.02, 01.17.04, 01.17.17, 01.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 usługi transportowe.
(111) 318047
(220) 2018 04 17
(210) 484992
(151) 2019 02 06
(441) 2018 09 17
(732) TĘCZA TOMASZ INTEGRA TOOLS, Jelenia Góra, PL.
(540) INTEGRA TOOLS
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, niebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17
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(510), (511) 8 wiertła (narzędzia), gwintowniki (narzędzia), frezy (na‑
rzędzia), pilniki (narzędzia).

(111) 318048
(220) 2018 04 18
(210) 485016
(151) 2018 12 03
(441) 2018 08 06
(732) KING KONG ESTORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KING KONG style
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 03.05.19, 03.05.20, 24.09.02, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi i zwierząt, 25 odzież, obu‑
wie, nakrycia głowy, 28 artykuły gimnastyczne, 32 wody mineralne
i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe.
(111) 318049
(220) 2018 04 22
(210) 485145
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO‑PRODUKCYJNO
‑USŁUGOWE SEMEX FERTACZ, HUSZNO SPÓŁKA JAWNA,
Częstochowa, PL.
(540) HF WELD
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 materiały spawalnicze i lutownicze, drut spawalniczy,
elektrody spawalnicze w otulinie, lut twardy do użytku w spawaniu,
lutowie do metali nieszlachetnych, lutowie do stali nierdzewnej, me‑
tale do spawania, pręty metalowe do lutowania i spawania, tabliczki
metalowe do spawania.
(111) 318050
(220) 2018 05 23
(210) 486221
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) BETLEWSKA‑SZEWCZAK MARTA, Warszawa, PL.
(540) TĘCZOWY KOCYK
(510), (511) 25 sukienki, ubranka, czapeczki, 40 szycie sukienek,
ubranek, czapeczek, dzierganie z włoczek sukienek, ubranek i cza‑
peczek dla dzieci.
(111) 318051
(220) 2018 10 25
(210) 492018
(151) 2019 03 29
(441) 2018 12 10
(732) GRY TELEWIZYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TVBET
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, żółty
(531) 26.04.18, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe.
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(111) 318052
(220) 2018 04 06
(151) 2019 02 18
(441) 2018 08 13
(732) LITWIŃSKA MAGDALENA TPL, Warszawa, PL.
(540) GERDA
(540)

(210) 484526

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama w zakresie nieruchomości i budownictwa,
sprzedaż aukcyjna nieruchomości, usługi w zakresie: organizacji
i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy
i/lub przygotowania obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pomoc
w zarządzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami prze‑
znaczonymi do zagospodarowania, sprzedaży, najmu, użyczenia,
organizowanie targów, wystaw i promocji w zakresie obrotu nie‑
ruchomościami, usługi w zakresie: organizowania przetargów na
rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzchniami użyt‑
kowymi i lokalami mieszkalnymi, wynajmowania miejsc na umiesz‑
czanie ogłoszeń i reklam, 36 pośrednictwo przy zakupie, sprzedaży
i wynajmowaniu nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami,
usługi w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przedsię‑
wzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygotowa‑
niu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do
sprzedaży, usługi w zakresie: wynajmowania, użyczania, zarządza‑
nia nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży,
najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, wyceny nierucho‑
mości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali miesz‑
kalnych i powierzchni użytkowej, usługi w zakresie: administrowania
nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, doradztwa
w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi
i zespołami osiedlowymi, usługi agencji nieruchomości, usługi zwią‑
zane z ubezpieczaniem nieruchomości, leasingiem nieruchomości,
inwestycjami w nieruchomości, działalność informacyjna w zakresie
nieruchomości, doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościa‑
mi, 37 usługi budowlane, usługi związane z naprawą, utrzymaniem
i konserwacją obiektów, montaż instalacji kanalizacyjnych, gazo‑
wych i wodociągowych, konserwacja instalacji wodnokanalizacyj‑
nej, konserwacja i naprawa instalacji w budynkach, montaż [instala‑
cja] konstrukcji budynków, usługi w zakresie instalacji elektrycznych,
naprawa i konserwacja instalacji gazowych i elektrycznych, insta‑
lacja sprzętu do automatyki budynkowej, instalacja urządzeń do
otwierania drzwi, instalacja sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeń‑
stwa, instalacja urządzeń wentylacyjnych, instalacja systemów za‑
bezpieczających, instalacja systemów oświetleniowych, instalacja
urządzeń sanitarnych, instalacja urządzeń klimatyzacyjnych, insta‑
lacja urządzeń łazienkowych, modernizacja instalacji do wentylacji
budynków, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków, mo‑
dernizacja instalacji do ogrzewania budynków, montaż i naprawa in‑
stalacji alarmowych przeciwpożarowych, konserwacja alarmowych
instalacji przeciwpożarowych, konserwacja i naprawa instalacji
drzwi automatycznych, instalacja osprzętu i wyposażenia w budyn‑
kach, instalacja okablowania w budynkach do przekazu telekomuni‑
kacyjnego, instalacja rusztowań budowlanych, platform roboczych
i budowlanych, podziemne prace konstrukcyjne w zakresie instalacji
wodnokanalizacyjnych, usługi doradcze związane z instalacją sprzę‑
tu automatyki budynkowej, usługi doradcze związane z instalacją
sprzętu ochroniarskiego i bezpieczeństwa, instalacja materiałów
izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstrukcjach, instalacje
sprzętu, urządzeń oraz systemów komputerowych, telekomunika‑
cyjnych i teleinformatycznych wykorzystywanych w budownictwie
i architekturze, konserwacja i budowa dróg, roboty brukarskie, ro‑
boty asfaltowe, usługi w zakresie niwelacji terenu i zagęszczania
gruntu, usługi w zakresie wykopywania, usługi związane z rozbiórką
i burzeniem obiektów budowlanych, usługi w zakresie robót budow‑
lanych wykończeniowych, wynajem sprzętu budowlanego, usługi
nadzoru budowlanego, budowa pawilonów i sklepów targowych,
informacja budowlana, doradztwo budowlane, działalność informa‑
cyjna w zakresie budownictwa, konserwacja instalacji przemysło‑
wych, 42 usługi projektowe w zakresie budownictwa, urbanistyki
i technologii, doradztwo budowlane, architektura i projektowanie
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wnętrz, doradztwo architektoniczne, inspekcja budowlana, nadzór
i inspekcja techniczna, kontrola budowlana instalacji przemysło‑
wych, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej, audyty
energetyczne budowlane, projektowanie i rozwój technologii in‑
formacyjnych dla budynków, monitorowanie wydarzeń mających
wpływ na środowisko w obrębie budynków, monitorowanie działań
mających wpływ na środowisko w obrębie budynków, projektowa‑
nie budynków o kontrolowanym środowisku, pomiary środowiska
w obrębie budynków, rejestrowanie danych dotyczących zużycia
energii w budynkach, profesjonalne doradztwo w zakresie wydaj‑
ności energetycznej w budynkach, naukowe i techniczne badania,
projektowanie, rozwój komputerowego, telekomunikacyjnego, te‑
leinformatycznego sprzętu, urządzeń, systemów i oprogramowa‑
nia wykorzystywanego w budownictwie i architekturze, instalacje
oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w budow‑
nictwie i architekturze.

(111) 318053
(220) 2018 03 31
(210) 484351
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 20
(732) OLEKSY JERZY, Sopot, PL.
(540) koszałki
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, słodycze, batony, bombonierki,
cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby czekoladowe, wy‑
roby z kakao, ciastka, wafle.
(111) 318054
(220) 2018 03 21
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 03
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540)
(540)

(210) 483865

Kolor znaku: biały, jasnozielony, ciemnozielony, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 05.03.14, 26.04.02, 26.04.09, 29.01.15, 26.07.21
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze pro‑
dukty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do
higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro‑
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineral‑
ne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, pre‑
paraty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki
spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów
medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze
do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do
celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochod‑
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe
do celów medycznych, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
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opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby me‑
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, tera‑
peutyczne plastry.

(111) 318055
(220) 2018 03 21
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 03
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) PELAVO MULTI 3+ Drogi Oddechowe
(540)

(540)

(210) 483867

Kolor znaku: biały, jasnozielony, ciemnozielony, jasnoszary,
ciemnoczerwony, jasnoczerwony
(531) 05.03.14, 26.04.02, 26.04.09, 26.05.04, 27.05.05, 27.05.10,
29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze pro‑
dukty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do
higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro‑
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineral‑
ne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, pre‑
paraty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki
spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów
medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze
do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do
celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochod‑
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe
do celów medycznych, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby me‑
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, tera‑
peutyczne plastry.
(111) 318056
(220) 2018 03 21
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 03
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540)

Nr 6/2019

Kolor znaku: biały, jasnozielony, ciemnozielony, jasnoczerwony,
ciemnoczerwony
(531) 05.03.14, 26.04.02, 26.04.09, 26.05.04, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy
i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy
i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, preparaty do golenia, odświeżacze do ust, środki do pielę‑
gnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nieleczni‑
cze produkty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do
higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty
lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do
żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające
leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje die‑
tetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła lecznicze, herbaty
lecznicze, produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologicz‑
ne, bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty
krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, pre‑
paraty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe
do celów medycznych, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceu‑
tyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrun‑
kowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne
do celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do
żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki
wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty me‑
dyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające
poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(111) 318057
(220) 2018 03 21
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 03
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) PELAVO NOS I ZATOKI Nos i zatoki
(540)

(210) 483872

(210) 483871
Kolor znaku: biały, jasnozielony, ciemnozielony, jasnoniebieski,
ciemnoniebieski, jasnoszary, ciemnoszary
(531) 05.03.14, 26.04.09, 26.04.09, 27.05.05, 27.05.10, 29.01.15

Nr 6/2019
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(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze pro‑
dukty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do
higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro‑
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineral‑
ne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, pre‑
paraty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki
spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów
medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze
do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do
celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochod‑
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe
do celów medycznych, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby me‑
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, tera‑
peutyczne plastry.

(111) 318058
(220) 2018 03 21
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 24
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) PELAVO OSKRZELA Oskrzela, gardło, krtań
(540)
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nych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycznych,
szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty biotech‑
nologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutyczne do pie‑
lęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe do celów medycznych,
środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki
lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady,
środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające, produkty
weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do
celów medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary
lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty
i instrumenty medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne
i przyrządy ułatwiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.

(111) 318059
(220) 2018 03 21
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 24
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540)
(540)

(210) 483879

(210) 483878

Kolor znaku: biały, jasnozielony, ciemnozielony, jasnoszary,
ciemnoszary, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy
(531) 05.03.13, 05.03.14, 25.07.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.09,
26.15.09, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, mlecz‑
ka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetyczne, pre‑
paraty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia, odświe‑
żacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, preparaty do
pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty perfumeryjne,
perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, preparaty
do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaleto‑
we, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobi‑
stej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żyw‑
ności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomaga‑
jące leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, sub‑
stancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów medycz‑

Kolor znaku: biały, jasnozielony, ciemnozielony,
jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy, jasnoszary,
ciemnoszary
(531) 05.03.13, 05.03.14, 25.07.01, 26.04.03, 26.04.04, 26.04.09,
26.15.09, 29.01.14
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze pro‑
dukty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do
higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro‑
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineral‑
ne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, pre‑
paraty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki
spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów
medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze
do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do
celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochod‑
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe
do celów medycznych, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby me‑
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, tera‑
peutyczne plastry.
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(111) 318060
(220) 2018 03 21
(210) 483881
(151) 2019 01 16
(441) 2018 08 13
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) Thermal
(540)

(111) 318062
(220) 2018 04 17
(151) 2018 11 16
(441) 2018 07 02
(732) KULA ANDRZEJ, Częstochowa, PL.
(540) Cycero machines
(540)

Nr 6/2019
(210) 484982

Kolor znaku:
(531) 14.05.02, 27.05.01, 29.01.06, 29.01.08
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej w związku
z maszynami drukarskimi i poligraficznymi, 37 instalacja, konserwa‑
cja i naprawa maszyn drukarskich i poligraficznych.

Kolor znaku: biały, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
czerwony, żółty, beżowy
(531) 02.01.23, 02.01.08, 02.09.21, 26.04.01, 26.04.16, 27.05.01,
27.05.03, 29.01.15, 01.15.23
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki
sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do
mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki ete‑
ryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, preparaty
witaminowe do celów medycznych, minerały do celów medycznych,
mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczni‑
czych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy diety, diete‑
tyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe,
zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze do celów me‑
dycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do celów medycz‑
nych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne, produkty
biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty farmaceutycz‑
ne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i mate‑
riały dentystyczne, płyny farmaceutyczne, kosmetyki lecznicze, żyw‑
ność dla niemowląt, materiały opatrunkowe, okłady, środki sanitarne
do celów medycznych, środki odkażające, produkty weterynaryjne,
chemiczne preparaty i materiały diagnostyczne do celów medycz‑
nych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, czopki lecz‑
nicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, gumy do żucia
do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki
wzmacniające, 10 wyroby medyczne, takie jak aparaty i instrumenty
medyczne, odzież medyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy uła‑
twiające poruszanie się, terapeutyczne plastry.
(111) 318061
(220) 2018 04 11
(210) 484712
(151) 2018 10 19
(441) 2018 06 18
(732) PILIPCZUK PIOTR, Dwórzno, PL.
(540) ICC INTERNATIONAL COACHING COMMUNITY
(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały
(531) 01.17.02, 29.01.13, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.24
(510), (511) 9 publikacje w formie elektronicznej do pobrania, 16 ma‑
teriały szkoleniowe i instruktażowe, 41 organizowanie i prowadzenie
warsztatów szkoleniowych.

(111) 318063
(220) 2018 05 23
(151) 2019 01 30
(441) 2018 08 06
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) B₁₂Strong 500 µg
(540)

(210) 486266

Kolor znaku: biały, granatowy, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.07.01, 05.03.13, 05.03.14
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i zio‑
łowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycz‑
nych, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych,
czopki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, słodycze
do celów leczniczych, spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do
ssania, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, maści o wła‑
ściwościach leczniczych, toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze],
preparaty ziołowe do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne
niż mydło], krople do uszu, spraye lecznicze do gardła, roztwory do
płukania soczewek kontaktowych, guma do żucia do celów medycz‑
nych, krople do oczu, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki na
kaszel, pastylki do ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania na
skórę, żele nawilżające do użytku osobistego, roztwory nawilżające
do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel do użytku medycz‑
nego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye ziołowe do ce‑
lów medycznych, żele do ciała do użytku farmaceutycznego, spraye
antyalergiczne, spraye do nosa do użytku leczniczego, pastylki do
ssania do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów lecz‑
niczych, czopki przeciw hemoroidom, maści przeciwzapalne, mine‑
ralne suplementy diety, żele przeciwzapalne, żywność dietetyczna
do celów leczniczych, żele do stosowania miejscowego do użytku
medycznego i terapeutycznego, maści do celów farmaceutycznych,
toniki do skóry [lecznicze], toniki [lecznicze], czopki, czopki przeciw
hemoroidom, preparaty farmaceutyczne oraz dietetyczne środki
spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikro‑
elementy, dietetyczne preparaty medyczne, mieszanki i ekstrakty
ziołowe do celów leczniczych.
(111) 318064
(220) 2018 05 25
(210) 486381
(151) 2018 12 19
(441) 2018 07 23
(732) ADAMO SALVATORE, Warszawa, PL.
(540) PIZZERIA &amp; FRIGGITORIA OLIO e POMODORO
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, czarny
(531) 11.03.14, 05.09.17, 27.05.01, 29.01.14
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(510), (511) 43 usługi gastronomiczne świadczone przez: restau‑
racje, bary, kawiarnie, kafeterie, herbaciarnie, stołówki, pizzerie, za‑
jazdy, pensjonaty, hotele i motele, przygotowywanie dań (żywność
i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, usługi cateringowe, wynajmowanie sal na po‑
siedzenia, mityngi, narady.

(111) 318065
(220) 2018 05 25
(151) 2019 01 16
(441) 2018 08 13
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) SlimStrong
(540)

(540) SkrzypStrong
(540)

(210) 486394

Kolor znaku: granatowy, różowy, biały, fioletowy, pomarańczowy,
jasnobrązowy, beżowy
(531) 02.03.05, 02.03.16, 26.04.02, 26.01.03, 26.01.14, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i zioło‑
we do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych,
uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych, środki
zmniejszające apetyt do celów medycznych, słodycze do celów lecz‑
niczych, spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do ssania, spraye
do jamy ustnej do użytku medycznego, maści o właściwościach lecz‑
niczych, toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze], preparaty zio‑
łowe do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne niż mydło],
krople do uszu, spraye lecznicze do gardła, roztwory do płukania
soczewek kontaktowych, guma do żucia do celów medycznych, kro‑
ple do oczu, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycz‑
nych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki do ssania
na gardło, maści lecznicze do stosowania na skórę, żele nawilżające
do użytku osobistego, roztwory nawilżające do soczewek kontakto‑
wych, pastylki na kaszel do użytku medycznego, maść do oczu do
użytku medycznego, spraye ziołowe do celów medycznych, żele do
ciała do użytku farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye do
nosa do użytku leczniczego, pastylki do ssania do celów farmaceu‑
tycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, czopki przeciw he‑
moroidom, maści przeciwzapalne, mineralne suplementy diety, żele
przeciwzapalne, żywność dietetyczna do celów leczniczych, żele do
stosowania miejscowego do użytku medycznego i terapeutyczne‑
go, maści do celów farmaceutycznych., czopki, preparaty farmaceu‑
tyczne oraz dietetyczne środki spożywcze wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty me‑
dyczne, mieszanki i ekstrakty ziołowe do celów leczniczych.
(111) 318066
(220) 2018 05 28
(210) 486422
(151) 2019 02 11
(441) 2018 10 08
(732) PURE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ożarów Mazowiecki, PL.
(540) pure DEVELOPMENT
(540)

Kolor znaku: jasnogranatowy, błękitny, jasnozielony, zielony,
ciemnozielony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.05.04
(510), (511) 37 usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wy‑
burzeniowe.
(111) 318067
(220) 2018 05 28
(151) 2019 01 16
(441) 2018 08 13
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(210) 486470

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony, biały, brązowy, beżowy,
różowy
(531) 02.03.01, 02.03.30, 26.01.14, 26.04.02, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i ziołowe
do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycznych, uzu‑
pełniające dodatki do żywności do celów medycznych, czopki, środki
zmniejszające apetyt do celów medycznych, słodycze do celów lecz‑
niczych, spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do ssania, spraye do
jamy ustnej do użytku medycznego, maści o właściwościach leczni‑
czych, toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze], preparaty ziołowe
do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne niż mydło], krople
do uszu, spraye lecznicze do gardła, roztwory do płukania soczewek
kontaktowych, guma do żucia do celów medycznych, krople do oczu,
dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, suplementy
diety i preparaty dietetyczne, pastylki do ssania na gardło, maści lecz‑
nicze do stosowania na skórę, żele nawilżające do użytku osobistego,
roztwory nawilżające do soczewek kontaktowych, pastylki na kaszel do
użytku medycznego, maść do oczu do użytku medycznego, spraye zio‑
łowe do celów medycznych, żele do ciała do użytku farmaceutycznego,
spraye antyalergiczne, spraye do nosa do użytku leczniczego, pastylki
do ssania do celów farmaceutycznych, herbaty ziołowe do celów lecz‑
niczych, czopki przeciw hemoroidom, maści przeciwzapalne, mineralne
suplementy diety, żele przeciwzapalne, żywność dietetyczna do celów
leczniczych, żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego
i terapeutycznego, maści do celów farmaceutycznych, preparaty farma‑
ceutyczne oraz dietetyczne środki spożywcze wzbogacające organizm
w niezbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medycz‑
ne, mieszanki i ekstrakty ziołowe do celów leczniczych.
(111) 318068
(220) 2018 06 25
(210) 487513
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) SIPOWICZ ROLAND ABIKOS, Gdańsk, PL.
(540) EXTRAVAGANCE
(510), (511) 10 aparaty i urządzenia zabiegowe do celów kosme‑
tycznych, urządzenia i przyrządy do terapii odmładzających i terapii
ciała, przyrządy i urządzenia do masażu i mikromasażu kosmetycz‑
nego, urządzenia do drenażu limfatycznego, urządzenia do liftingu,
urządzenia laserowe do stosowania w kosmetologii, urządzenia do
masażu, generujące wibracje ultradźwiękowe do stosowania w ko‑
smetologii, urządzenia do leczenia cellulitu, aparatura do mikroder‑
mabrazji, aparatura do zabiegów fizjoterapeutycznych, przyrządy
elektromedyczne do kuracji odchudzających, urządzenia do zabie‑
gów bezinwazyjnego napinania i konturowania twarzy i ciała, urzą‑
dzenia do zabiegów jonoforezy, urządzenia do zabiegów łagodzenia
podrażnień skóry, elektrostymulatory do celów kosmetycznych, pro‑
fesjonalne urządzenia kosmetologiczne do użytku domowego.
(111) 318069
(220) 2018 06 27
(151) 2019 02 06
(441) 2018 08 20
(732) MIB EMPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Kebabish
(540)

(210) 487577

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku
z kuchnią turecką, indyjską i libańską, w szczególności przypraw i go‑
towych dań za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży
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oraz sieci Internet, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, ob‑
sługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transpor‑
tem, oferująca w szczególności kuchnię turecką, indyjską i libańską.

(111) 318070
(220) 2018 06 27
(210) 487591
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) GALICJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Brzeźnica, PL.
(540) G GALICJA
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 27.05.21, 27.05.24,
26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 8 przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi
i zwierząt, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchen‑
ne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, sztućce, noże, nożyki
(sztućce), nożyki do strugania, skrobaki, nożyczki, nieelektryczne
krajarki uniwersalne (domowe do art. spożywczych), wykrawacz‑
ki, komplety noży kuchennych, rozdrabniacze do jarzyn, noże do
otwierania konserw, krajarki, ręczne krajarki do jarzyn, nożyczki, no‑
życe, scyzoryki, noże do maszynek do mięsa, tasaki, ostrzałki, osełki,
ostrza, przyrządy do cięcia, łyżki, łyżeczki, widelce, sztućce, komplety
sztućców, przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne
i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, krajalnice do chleba [obsłu‑
giwane ręcznie], krajarki do ciasta, krajarki obsługiwane ręcznie, na‑
rzędzia do cięcia pizzy, srebro stołowe [noże, widelce i łyżki], ręczne
wydrążacze do warzyw, ręczne szatkownice kuchenne, ręczne roz‑
drabniacze do warzyw, ręczne krajarki do warzyw, pudełka przysto‑
sowane do sztućców, przyrządy do usuwania rybich łusek, nieelek‑
tryczne otwieracze do puszek, obieraczki do warzyw [noże ręczne],
przybory do obcinania i usuwania włosów, przybory do układania
włosów, narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wyroby
nożownicze, widelce i łyżki, broń biała, ostrza (maszynki do golenia),
urządzenie kosmetyczne oraz części do nich, urządzenia elektryczne
i mechaniczne do pielęgnacji ciała i urody, urządzenia elektryczne
i mechaniczne do pielęgnacji dłoni, stóp, palców i paznokci, zestawy
do pedicure, zestawy do manicure, zestawy do pielęgnacji rąk i stóp,
frezarki, pilniki i polerki do pedicure i manicure, przybory do depilacji
elektryczne lub nieelektryczne, zestawy do golenia, żelazka, narzę‑
dzia ogrodnicze i rolnicze o napędzie ręcznym, sekatory, 9 wagi, wagi
kuchenne, narzędzia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato‑
wania życia, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, transformacji,
akumulacji, kontroli i sterowania energii elektrycznej, ładowarki,
etui i futerały na: telefony, smartfony, tablety, płyty DVD, etui, fute‑
rały, torby: na komputery, laptopy, notebooki, sprzęt fotograficzny,
kamery, obudowy do sprzętu i akcesoriów komputerowych, obu‑
dowy do: telefonów, smartfonów, tabletów, sprzętu telekomunika‑
cyjnego i audiowizualnego, kable, termometry, alarmy, urządzenia
elektroniczne do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia,
alkoholomierze, płyty kompaktowe, DVD i inne cyfrowe nośniki
danych, generatory daty i czasu, artykuły optyczne, publikacje elek‑
troniczne, 20 meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, lustra,
ramki obrazów, statuetki, figurki, pudełka, pojemniki, dzieła sztuki,
ozdoby i dekoracje wykonane z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu,
kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej,
sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, koszyki
wiklinowe, stojaki i uchwyty (meble), wkłady do szuflad z tworzyw
sztucznych, dozowniki stałe do ręczników niemetalowe, dozowniki
na chusteczki higieniczne, nie z metalu [mocowane na stałe], po‑
ściel, inna niż bielizna pościelowa, materace, poduszki, materace,
statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z ta‑
kich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych,
zawarte w tej klasie, wieszaki na ubrania, wieszaki stojące do ubrań
[meble] i haczyki na ubrania, akcesoria do przechowywania ubrań,
21 przybory oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego,
grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), wyroby
szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach, ter‑
mosy, pojemniki do przechowywania żywności, pojemniki do prze‑
chowywania ciast, deski do krojenia, tace, chlebaki, miski plastikowe,
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suszarki do naczyń, kosze na śmieci, drobne produkty kuchenne,
akcesoria silikonowe kuchenne, talerze, salaterki, dzbanki, kubki,
szklanki, kieliszki, pucharki, cukiernice, zestawy szklane, pojemniki
spożywcze, przyprawniki {pojemniki na przyprawy), pokrywy do na‑
czyń, naczynia żaroodporne, maselnice, podkładki pod garnki, tarki,
sitka, suszarki do naczyń, koszyki z tworzywa sztucznego, cedzaki,
miski, blachy do ciasta, patelnie, garnki, sitka, czajniki nieelektryczne,
czajniki z gwizdkiem, akcesoria drobne kuchenne, kufle do piwa, lej‑
ki, patery i tortownice szklane, przecieraki do warzyw (nieelektrycz‑
ne), koszyki do smażenia frytek, koszyki do gotowania na parze, bla‑
chy do pieczenia, dozowniki: serwetek, słomek, mydła, szamponu,
papieru toaletowego, przypraw, do kosmetyków, zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła
sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub
szkło, zawarte w tej klasie, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszcze‑
nia, przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, na‑
czynia stosowane w gospodarstwie domowym I kuchni, kuchenny
sprzęt nieelektryczny, kuchenne przybory nie z metali szlachetnych,
pojemniki kuchenne nie z metali szlachetnych, kosze na pieczywo,
formy do ciasta, formy i foremki kuchenne, deski do krojenia do
użytku domowego, deski do prasowania, dozowniki mydła, foremki
do lodu, koziołki pod sztućce, kółka na serwetki, przybory do użyt‑
ku w gospodarstwie domowym nie z metali szlachetnych, kosze do
użytku domowego nie z metali szlachetnych, naczynia do picia, na‑
czynia stołowe, odkurzacze nieelektryczne, kosze na odpadki, zesta‑
wy do przypraw, roboty kuchenne nieelektryczne, ekspresy do kawy
nieelektryczne, korkociągi, frytkownice i gofrownice nieelektryczne,
termoizolowane pojemniki na żywność, otwieracze do butelek, lo‑
dówki turystyczne, donice, pojemniki i pojemniki do przechowywa‑
nia żywności: silikonowe, plastikowe, szklane, lunch boxy, młynki do
kawy i do przypraw nieelektryczne, pojemniki na żywność, dziadki
do orzechów, szczypce do cukru.

(111) 318071
(220) 2018 07 02
(210) 487726
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) Edgewell Peronal Care Brands, LLC, Shelton, US.
(540) PROCERAM
(510), (511) 8 maszynki do golenia, brzytwy, ostrza, żyletki.
(111) 318072
(220) 2018 07 02
(210) 487744
(151) 2018 12 05
(441) 2018 07 30
(732) GLODNY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) GLODNY.PL
(510), (511) 35 informacja o działalności gospodarczej, zarządzanie
i kompilacja komputerowej bazy danych, marketing, prezentowanie
produktów w Internecie‑media dla celów sprzedaży detalicznej, out‑
sourcing w dziedzinie doradztwa handlowego, porównywanie cen
dotyczących usług sprzedaży gotowych posiłków, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, reklama, reklama za pośrednictwem
sieci komputerowej, rynkowe badania, sortowanie danych w bazach
komputerowych, promocja sprzedaży towarów i usług dla osób
trzecich, telemarketing, wyszukiwanie w komputerowych bazach
danych, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze‑
dawców towarów i usług, 39 dostawa żywności, dostawa pizzy, do‑
starczanie towarów zamówionych korespondencyjnie, dostarczanie
przesyłek z żywnością, dostarczanie gotowych posiłków, 43 obsługa
gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami i transportem
(catering), restauracje, usługi barowe, 45 licencjonowanie własności
intelektualnej na modele biznesowe w ramach franszyzy.
(111) 318073
(220) 2018 07 04
(210) 487814
(151) 2019 02 11
(441) 2018 09 24
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BARISTADO
(510), (511) 30 aromaty kawowe, cykoria jako substytut kawy, eks‑
trakty kawy słodowej, ekstrakty z kawy, esencje kawowe, gotowe
napoje kawowe, gotowa kawa i napoje na bazie kawy, kapsułki
z kawą, kawa, kawa aromatyzowana, kawa bezkofeinowa, kawa lio‑
filizowana, kawa nienaturalna, kawa niepalona, kawa rozpuszczalna,
kawa słodowa, kawa w formie parzonej, koncentraty kaw, mielone
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ziarna kawy, mieszanki kawy i cykorii, mieszanki kawy słodowej
i kakao, mieszanki kawy słodowej i kawy, mrożona kawa, nadzienia
na bazie kawy, palone ziarna kawy, preparaty roślinne zastępujące
kawę, substytuty kawy jako sztuczna kawa lub preparaty roślinne
zastępujące kawę, substytuty kaw na bazie zbóż lub cykorii, torebki
z kawą, ziarna kawy.

(111) 318074
(220) 2018 07 05
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 17
(732) DEMUS GRZEGORZ, Warszawa, PL.
(540) GEDEM
(540)

(220) 2018 07 06
(441) 2018 09 03

(732) PROCAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) ISOTAK MAX
(540)

(210) 487854

Kolor znaku: ciemnoniebieski, ciemnoszary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy kosmetyczne, maski kosmetyczne,
emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy do skóry, chusteczki nasączone
płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami do usu‑
wania makijażu, emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecz‑
nym, mydła, odżywki do włosów, preparaty do demakijażu, preparaty
kosmetyczne do kąpieli, preparaty kolagenowe do celów kosmetycz‑
nych, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty ściągające
do celów kosmetycznych, szampony, środki do pielęgnacji włosów,
serum do skóry (nielecznicze), toniki do skóry, peelingi do skóry, lo‑
tiony do ciała, 35 reklama, reklama korespondencyjna, zewnętrzna,
radiowa, telewizyjna, reklama online za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, rozpowszechnianie
reklam, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public
relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w rekla‑
mie, produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów re‑
klamowych, publikowanie tekstów reklamowych, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, usługi mar‑
ketingowe, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie ma‑
teriałów reklamowych, rozpowszechnianie gadżetów reklamowych,
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, wysta‑
wy w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie handlowe
w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, za‑
robkowe zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi
dla osób trzecich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
administrowanie programami lojalności konsumenta, aktualizacja
i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, pozyski‑
wanie danych do komputerowych baz danych, komputerowe zarzą‑
dzanie plikami, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób
trzecich, badania dotyczące działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakre‑
sie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradz‑
two w zakresie zarządzania biznesem, informacja o działalności go‑
spodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi
doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, badania rynko‑
we, badania opinii publicznej, badania w zakresie biznesu, sprzedaż
takich produktów jak: kosmetyki, kremy kosmetyczne, maski kosme‑
tyczne, emulsje, płyny, żele, oliwki i balsamy do skóry, chusteczki na‑
sączone płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami
do usuwania makijażu, emulsje chroniące przed promieniowaniem
słonecznym, mydła, odżywki do włosów, preparaty do demakijażu,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kolagenowe do celów
kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty
ściągające do celów kosmetycznych, szampony, środki do pielęgna‑
cji włosów, serum do skóry (nielecznicze), toniki do skóry, peelingi do
skóry, lotiony do ciała, 42 badania w dziedzinie kosmetyki w tym two‑
rzenie nowych receptur kosmetycznych, wzornictwo przemysłowe.
(111) 318075
(151) 2019 01 16
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Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 preparaty regulujące wzrost roślin, biostymulatory, na‑
wozy i produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa, ogrodnic‑
twa i leśnictwa, nawozy sadownicze, nawozy płynne przeznaczone
dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i sadownictwa, środki che‑
miczne ochrony roślin.
(111) 318076
(220) 2018 07 09
(210) 487957
(151) 2019 02 11
(441) 2018 09 24
(732) WODYŃSKA ANNA, Katowice, PL.
(540) NESSE
(510), (511) 41 szkolenia zawodowe, szkolenia personelu, szkolenia
biznesowe, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodar‑
czą, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or‑
ganizowaniem i prowadzeniem warsztatów, usługi edukacyjne zwią‑
zane ze szkoleniami zawodowymi, usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, usługi doradcze w zakresie edukacji
i szkolenia kierownictwa i personelu, nauczanie i szkolenia w dzie‑
dzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, udzielanie
informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych
z edukacją i szkoleniami.
(111) 318077
(220) 2018 07 09
(151) 2019 02 11
(441) 2018 09 24
(732) WODYŃSKA ANNA, Katowice, PL.
(540) navigare necesse est
(540)

(210) 487958

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 24.15.02, 24.15.08, 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia zawodowe, szkolenia personelu, szkolenia
biznesowe, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodar‑
czą, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or‑
ganizowaniem i prowadzeniem warsztatów, usługi edukacyjne zwią‑
zane ze szkoleniami zawodowymi, usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, usługi doradcze w zakresie edukacji
i szkolenia kierownictwa i personelu, nauczanie i szkolenia w dzie‑
dzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, udzielanie
informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych
z edukacją i szkoleniami.
(111) 318078
(220) 2018 07 09
(151) 2019 02 11
(441) 2018 09 24
(732) WODYŃSKA ANNA, Katowice, PL.
(540) nesse treningi interpersonalne
(540)

(210) 487939
(531) 05.13.08, 26.04.02, 27.05.01

(210) 487959
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(510), (511) 41 szkolenia zawodowe, szkolenia personelu, szkolenia
biznesowe, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodar‑
czą, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or‑
ganizowaniem i prowadzeniem warsztatów, usługi edukacyjne zwią‑
zane ze szkoleniami zawodowymi, usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, usługi doradcze w zakresie edukacji
i szkolenia kierownictwa i personelu, nauczanie i szkolenia w dzie‑
dzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, udzielanie
informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych
z edukacją i szkoleniami.

(111) 318079
(220) 2018 03 21
(210) 483882
(151) 2019 01 16
(441) 2018 08 13
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, beżowy, jasnoczerwony, ciemnoczerwony,
żółty, pomarańczowy
(531) 02.01.08, 02.01.16, 02.09.21, 26.04.01, 26.04.16, 01.15.23,
29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej,
preparaty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty
perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycz‑
nymi, preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne,
środki sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, pre‑
paraty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
preparaty witaminowe do celów medycznych, minerały do celów
medycznych, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody do
celów leczniczych, preparaty wspomagające leczenie, suplementy
diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje dietetyczne, pre‑
paraty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobój‑
cze do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze
do celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopo‑
chodne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, pre‑
paraty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrą‑
dzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farmaceutyczne,
kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały opatrun‑
kowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki odka‑
żające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i materiały
diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napo‑
je, zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby
medyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież me‑
dyczna, artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie
się, terapeutyczne plastry.
(111) 318080
(220) 2018 03 23
(210) 484001
(151) 2019 01 11
(441) 2018 06 04
(732) US Pharmacia International, Inc., Rockville, US.
(540) Ice
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(540)

Kolor znaku: niebieski, jasnoniebieski, biały, szary, beżowy
(531) 01.15.19, 02.03.01, 02.03.05, 19.13.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, przybory toaletowe i kosmetyczne, środki
sanitarne, takie jak nielecznicze produkty toaletowe, preparaty do
mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do higieny osobistej, olejki ete‑
ryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze, witaminy,
minerały do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności,
mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspomagające le‑
czenie, suplementy diety, dietetyczne środki spożywcze, substancje
dietetyczne, preparaty ziołowe, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
produkty biobójcze do celów medycznych, produkty biologiczne,
bakteriobójcze do celów medycznych, szczepionki, surowice, pro‑
dukty krwiopochodne, produkty biotechnologiczne do celów me‑
dycznych, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty
przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne, preparaty diagnostyczne do celów medycznych,
czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych,
gumy do żucia do celów leczniczych, napoje, zioła lecznicze, napa‑
ry lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby medyczne do usuwania
bólu, terapeutyczne plastry.
(111) 318081
(220) 2018 06 18
(210) 487207
(151) 2019 02 07
(441) 2018 07 23
(732) GRABOWSKI GRZEGORZ, Warszawa, PL.
(540) Wynajmistrz
(510), (511) 9 e‑booki, elektroniczne nośniki informacji, 16 książki,
podręczniki, skrypty, informatory, wydawnictwa prasowe i nauko‑
we, materiały informacyjne, szkoleniowe, dydaktyczne i instruktażo‑
we, 35 sprzedaż stacjonarna i przez Internet książek, podręczników,
skryptów, informatorów, wydawnictw prasowych i naukowych, ma‑
teriałów informacyjnych, szkoleniowych, dydaktycznych i instrukta‑
żowych, materiałów multimedialnych i wideo, w tym w postaci elek‑
tronicznych nośników informacji, reklama, promocja i marketing,
usługi i doradztwo podatkowe, przygotowywanie zeznań podatko‑
wych, księgowość, rachunkowość, doradztwo księgowe, doradztwo
rachunkowe, usługi kadrowe, usługi płacowe, w tym przygotowanie
listy płac, 36 doradztwo podatkowe, doradztwo kredytowe, doradz‑
two inwestycyjne, doradztwo finansowe, doradztwo ubezpieczenio‑
we, doradztwo w zakresie nieruchomości, pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, agencje nieruchomości, organizowanie wynaj‑
mu nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości na wyna‑
jem, wynajem lub dzierżawa nieruchomości, wynajem lub dzierżawa
zakwaterowania, wynajem lub dzierżawa powierzchni biurowych,
wynajem studio i pokoi, pobieranie czynszu, zarządzanie nierucho‑
mościami, administrowanie nieruchomościami, administrowanie
domami czynszowymi, 41 pisanie blogów, publikowanie, w tym
on‑line, usługi wydawania książek i publikacji w postaci elektronicz‑
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nej, elektroniczna publikacja tekstów w Internecie, publikowanie
on‑Iine elektronicznych książek i czasopism, prowadzenie serwisu
internetowego, prowadzenie blogów, dostarczanie newsletterów,
usługi szkoleniowe i edukacyjne w zakresie dostarczania informacji
lub treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu lub innych
sieci komunikacyjnych, usługi szkoleniowe i edukacyjne obejmują‑
ce media elektroniczne, treści multimedialne, wideo, filmy, zdjęcia,
obrazy, teksty, fotografie, treści udostępniane przez użytkowników,
treści audio oraz informacje pokrewne, za pośrednictwem Internetu
lub innych sieci komunikacyjnych, usługi w zakresie publikowania
cyfrowych materiałów multimedialnych, audio i wideo o charak‑
terze szkoleniowym i edukacyjnym, organizowanie i prowadzenie
konferencji, warsztatów, szkoleń, seminariów, kursów, kongresów,
sympozjów, webinariów, organizowanie i prowadzenie forów eduka‑
cyjnych, kształcenie praktyczne (pokazy), usługi w zakresie oświaty
[nauczanie].

(111) 318082
(220) 2018 06 19
(210) 487312
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 03
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BIOTINELLA
(510), (511) 3 kosmetyki, środki do pielęgnacji skóry, włosów i pa‑
znokci, 5 produkty lecznicze dla ludzi, suplementy diety dla ludzi,
ekstrakty roślinne i ziołowe do celów leczniczych, słodycze do celów
leczniczych, preparaty ziołowe do celów medycznych, dietetyczne
napoje przystosowane do celów medycznych, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, herbaty ziołowe do celów leczniczych żyw‑
ność dietetyczna do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne
oraz dietetyczne środki spożywcze wzbogacające organizm w nie‑
zbędne witaminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne,
mieszanki i ekstrakty ziołowe do celów leczniczych.
(111) 318083
(220) 2018 06 21
(151) 2019 01 24
(441) 2018 07 23
(732) INSTANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żory, PL.
(540) Grazia
(510), (511) 30 kawa.
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(540) P JASNOWSKI
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.17, 27.05.22, 26.01.03, 26.01.19
(510), (511) 41 usługi: działalności edukacyjnej i nauczania w zakre‑
sie medycyny, kosmetyki oraz kosmetologii, chirurgii, opieki pielę‑
gniarskiej, opieki i pomocy medycznej oraz zdrowotnej, organizowa‑
nia i prowadzenia konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, nauczanie, publikowanie książek oraz tekstów innych niż
teksty reklamowe, kształcenie praktyczne, pokazy, 42 analizy che‑
miczne, 44 analizy medyczne, chirurgia plastyczna, opieka pielę‑
gniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady w zakresie
farmakologii, salony piękności, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi w zakresie medy‑
cyny estetycznej, usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w dzie‑
dzinie zdrowia.
(111) 318086
(220) 2018 06 22
(210) 487467
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 03
(732) JASNOWSKI PRZEMYSŁAW GABINET LEKARSKI,
Częstochowa, PL.
(540) PRSP PIĘKNE RÓWNE SYMETRYCZNE PIERSI
(540)

(210) 487385

(111) 318084
(220) 2018 06 22
(210) 487460
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 03
(732) JASNOWSKI PRZEMYSŁAW GABINET LEKARSKI,
Częstochowa, PL.
(540) chirurgia piersi
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski
(531) 27.05.04, 27.05.05, 29.01.13, 02.09.25
(510), (511) 41 usługi: działalności edukacyjnej i nauczania w zakre‑
sie medycyny, kosmetyki oraz kosmetologii, chirurgii, opieki pielę‑
gniarskiej, opieki i pomocy medycznej oraz zdrowotnej, organizowa‑
nia i prowadzenia konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, nauczanie, publikowanie książek oraz tekstów innych niż
teksty reklamowe, kształcenie praktyczne, pokazy, 42 analizy che‑
miczne, 44 analizy medyczne, chirurgia plastyczna, opieka pielę‑
gniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady w zakresie
farmakologii, salony piękności, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi w zakresie medy‑
cyny estetycznej, usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w dzie‑
dzinie zdrowia.
(111) 318085
(220) 2018 06 22
(210) 487464
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 03
(732) JASNOWSKI PRZEMYSŁAW GABINET LEKARSKI,
Częstochowa, PL.

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.23, 26.02.07
(510), (511) 41 usługi: działalności edukacyjnej i nauczania w zakre‑
sie medycyny, kosmetyki oraz kosmetologii, chirurgii, opieki pielę‑
gniarskiej, opieki i pomocy medycznej oraz zdrowotnej, organizowa‑
nia i prowadzenia konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów,
zjazdów, nauczanie, publikowanie książek oraz tekstów innych niż
teksty reklamowe, kształcenie praktyczne, pokazy, 42 analizy che‑
miczne, 44 analizy medyczne, chirurgia plastyczna, opieka pielę‑
gniarska, ośrodki zdrowia, pomoc medyczna, porady w zakresie
farmakologii, salony piękności, usługi doradcze w zakresie zdrowia,
usługi klinik medycznych, usługi medyczne, usługi w zakresie medy‑
cyny estetycznej, usługi opieki zdrowotnej, usługi doradcze w dzie‑
dzinie zdrowia.
(111) 318087
(220) 2018 06 25
(210) 487486
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 17
(732) NOVOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Komorniki, PL.
(540) NOVOFLOOR
(510), (511) 19 nieprofilowane samopoziomujące materiały podło‑
gowe z żywic poliuretanowych, epoksydowych lub akrylowych do
wykonywania posadzek samopoziomujących do celów przemysło‑
wych i sportowych.
(111) 318088
(220) 2018 06 25
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) KRYSIAK ROBERT, Naruszewo, PL.
(540) Zespół Horyzonty
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 26.04.18, 24.15.01

(210) 487507
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(510), (511) 35 reklama, reklamy prasowe, radiowe, telewizyjne, kore‑
spondencyjne i za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajem cza‑
su reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajem miejsc
i powierzchni na umieszczanie ogłoszeń lub reklam, dystrybucja ma‑
teriałów reklamowych takich jak: ulotki, broszury, bilbordy, foldery,
plakaty, afisze, usługi impresariów w działalności artystycznej, zarzą‑
dzanie działalnością artystyczną, 38 usługi w zakresie telekomunikacji,
w szczególności usługi przekazywania informacji, dźwięku, obrazu,
także on‑line w sieciach komunikacyjnych w tym w Internecie, pu‑
blikacji elektronicznych, wypożyczanie urządzeń do przekazywania
informacji, dźwięku, obrazu, zapewnianie czatów (chat) on‑line i elek‑
tronicznych forum informacyjnych, 41 muzyczna działalność koncer‑
towa, organizowanie, prowadzenie i obsługa koncertów muzycznych
i tanecznych, imprez rozrywkowych, festiwali, usługi w zakresie or‑
ganizowania przedstawień, widowisk, spektakli, przyjęć, wesel, ba‑
lów, usługi związane z organizowaniem i obsługą dyskotek i imprez
okolicznościowych, informacja o imprezach rozrywkowych, usługi
koncertowo‑estradowe, nagrywanie, kopiowanie, konfekcjonowanie
sygnału na dyskach i kasetach magnetofonowych i wideo, produkcja
i dystrybucja płyt CD, dostarczanie programów rozrywkowych na ta‑
śmach filmowych, wideokasetach i płytach telewizyjnych do odtwa‑
rzania w kinach, telewizji i innych środkach przekazu, informacja o ze‑
spole repertuarze, zamieszczanie ich na stronach internetowych.

(111) 318089
(220) 2018 06 02
(151) 2019 01 29
(441) 2018 10 01
(732) RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Człuchów, PL.
(540) MULTImine
(540)

(210) 486626

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 rury wodociągowe do instalacji sanitarnych,
17 kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, 19 kształtki rurowe
rozgałęzieniowe niemetalowe, rurociągi zasilające, niemetalowe,
rury drenażowe niemetalowe, rury wodociągowe niemetalowe.
(111) 318090
(220) 2018 06 05
(210) 486720
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 27
(732) SYMPHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) symflusal
(510), (511) 5 produkty i preparaty farmaceutyczne, suplementy die‑
ty, substancje dietetyczne do celów leczniczych, środki dietetyczne
i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego o działaniu leczni‑
czym, produkty dietetyczne dla osób chorych, probiotyki, prebioty‑
ki, preparaty witaminowe, wyroby medyczne do celów leczniczych,
środki sanitarne do celów medycznych, plastry, materiały opatrunko‑
we, 10 aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne.
(111) 318091
(220) 2018 06 05
(210) 486771
(151) 2019 01 22
(441) 2018 08 06
(732) KLIMCZAK JANUSZ, KLIMCZAK PIOTR FIRMA HANDLOWA
KOSMYK SPÓŁKA CYWILNA, Węgrzce Wielkie, PL.
(540) DROGERIA Kosmyk
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna kosmetyków do maki‑
jażu, produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, produkty do pielęgnacji
włosów, produktów do stylizacji i koloryzacji włosów, akcesoriów do
włosów takich jak gumki i spinki, lakierów do paznokci, lakierów do
włosów, kremów, środków czystości, środków higienicznych, środ‑
ków do mycia i kąpieli, szamponów do włosów, past do zębów, farb
do koloryzacji włosów, dezodorantów, perfum, akcesoriów do ma‑
kijażu w tym pędzli, gąbeczek, środków do demakijażu. zarządzanie
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personelem zajmującym się sprzedażą, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi doradcze dotyczące promocji sprzedaży, doradztwo
w zakresie promocji sprzedaży, udzielanie informacji dotyczących
sprzedaży handlowej, usługi w zakresie promocji sprzedaży, usługi
sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków
odzieżowych, usługi sprzedaży hurtowej wyrobów kosmetycznych,
usługi sprzedaży detalicznej wyrobów kosmetycznych, usługi sprze‑
daży detalicznej dotyczące kosmetyków do pielęgnacji ludzi, usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące przedmiotów użytku domowego.

(111) 318092
(220) 2018 06 06
(151) 2019 01 16
(441) 2018 08 13
(732) TIME SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) murator.pl
(540)

(210) 486826

Kolor znaku: czarny, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne [ła‑
dowalne], publikacje elektroniczne, do pobrania, publikacje w formie
elektronicznej do pobrania, publikacje elektroniczne do pobrania
w postaci magazynów, gazety elektroniczne do pobrania, 16 publi‑
kacje reklamowe, publikacje periodyczne, publikacje promocyjne,
publikacje edukacyjne, katalogi, 35 reklama, reklama koresponden‑
cyjna, reklama i marketing, reklamy on‑line, organizacja promocji przy
użyciu mediów audiowizualnych, organizacja konkursów w celach
reklamowych, prenumeraty dzienników elektronicznych, administro‑
wanie prenumeratą gazet [dla osób trzecich], usługi reklamy prasowej,
przygotowywanie reklam prasowych, reklamy prasowe (przygotowy‑
wanie-), usługi reklamowe dotyczące gazet, prenumerata gazet [dla
osób trzecich], usługi reklamowe i promocyjne przy wykorzystaniu te‑
lewizji, radia, poczty, 38 udostępnianie forów internetowych on‑line,
przesyłanie wiadomości, przesyłanie zamówień drogą elektroniczną,
przesyłanie informacji drogą on‑line, bezprzewodowe elektroniczne
przesyłanie danych, przesyłanie danych za pośrednictwem środków
elektronicznych, transmisja danych za pomocą urządzeń audiowi‑
zualnych, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych,
udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego, forum dyskusyj‑
ne (udostępnianie Internetu dla-), usługi agencji prasowych, usługi
transmisji strumieniowej w zakresie treści wideo, audio i telewizji,
emisja programów telewizyjnych za pomocą usług wideo na życze‑
nie [VOD] i telewizji za opłatą [pay‑per‑view], usługi nadawania inte‑
raktywnej telewizji i radia, nadawanie informacji za pośrednictwem
telewizji, interaktywne przesyłanie treści wideo przez sieci cyfrowe
Interaktywne usługi nadawania programów i łączności, 41 publikacje
multimedialne, publikacja broszur, udostępnianie publikacji on‑line,
udostępnianie publikacji elektronicznych (niepobieralnych), przygo‑
towywanie tekstów do publikacji, publikacja gazet elektronicznych
on‑line, publikowanie materiałów multimedialnych on‑line, usługi pre‑
zentacji audiowizualnych do celów rozrywkowych, usługi prezentacji
audiowizualnych do celów edukacyjnych‑organizowanie konkursów,
prowadzenie konkursów w Internecie, organizowanie gier i konkur‑
sów, organizacja konkursów edukacyjnych, organizowanie konkursów
edukacyjnych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
multimedialne wydania gazet, publikowanie multimedialne magazy‑
nów, czasopism i gazet, publikowanie gazety dla klientów w Interne‑
cie, rozrywka interaktywna, 42 doradztwo projektowe, projektowanie
budowlane, projektowanie konstrukcji, projektowanie umeblowania,
projektowanie urbanistyczne, usługi projektowania, przygotowywa‑
nie projektu architektonicznego, opracowywanie projektów budow‑
lanych, opracowywanie projektów technicznych, projektowanie archi‑
tektoniczne, profesjonalne doradztwo w zakresie architektury, usługi
architektoniczne w zakresie projektowania budynków, usługi profe‑
sjonalne związane z projektami architektonicznymi, usługi doradcze
w zakresie architektury, usługi w zakresie architektury i projektowania
wnętrz, dostarczanie informacji w dziedzinie projektowania architek‑
tonicznego za pośrednictwem strony internetowej, doradztwo eks‑
perckie dotyczące technologii.
(111) 318093
(151) 2019 01 28

(220) 2018 06 08
(441) 2018 10 01

(210) 486889
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(732) GRYNKIEWICZ AGNIESZKA, Warszawa, PL.
(540) DOGFULNESS
(510), (511) 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe, sportowe, usługi
instruktażowe, organizowanie i prowadzenie warsztatów szkole‑
niowych, szkolenia w zakresie behawiorystyki, szkolenie psów, tre‑
ning posłuszeństwa dla zwierząt, treningi w zakresie modyfikacji
zachowań niepożądanych u psów, treningi dla psów z problemami
behawioralnymi, szkolenie psów nadpobudliwych, szkolenie psów
wykazujących zachowania lękowe lub agresję, szkolenie psów prze‑
wodników dla osób niewidomych, tresura zwierząt dla osób trzecich,
organizowanie imprez sportowych i konkursów z udziałem zwierząt,
pokazy psów, organizowanie konkursów dla psów, szkolenie w ob‑
chodzeniu się z psami, nauczanie o opiece nad psami, nauczanie
pielęgnacji zwierząt domowych, organizowanie szkoleń dotyczą‑
cych praw zwierząt i szacunku do zwierząt, kształcenie instruktorów
szkolących psy pracujące, w tym psy asystujące osobom niepełno‑
sprawnym, nauka tresury zwierząt, doradztwo w zakresie poprawy
relacji pomiędzy psem a opiekunem, usługi instruktora w zakresie
behawioryzmu zwierząt, usługi publikacji, publikacje multimedial‑
ne, publikacje materiałów edukacyjnych, udostępnianie publikacji
elektronicznych on‑line, publikowanie tekstów (innych niż teksty re‑
klamowe), produkcja filmów instruktażowych, doradztwo w zakresie
ww. usług, informacja o ww. usługach, w tym prezentowana w Inter‑
necie.
(111) 318094
(220) 2018 06 11
(210) 486946
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) DZIENNIK PAWEŁ MAGNETIC POINT, Szczecin, PL.
(540) magneticpoint
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.01.03, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usłu‑
gi w zakresie kontaktów biznesowych, usługi w zakresie wycen han‑
dlowych, usługi w zakresie zamówień dla osób trzecich, doradztwo,
konsultacje i informacje w zakresie wymienionych usług, 42 tworze‑
nie i projektowanie indeksów informacji opartych na stronach inter‑
netowych dla osób trzecich [usługi informatyczne], usługi w zakresie
technologii informacyjnych, a mianowicie rozwój, programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego, rozwój sprzętu kom‑
puterowego, hosting, oprogramowanie, jako usługa, doradztwo,
konsultacje i informacja w zakresie technologii informacyjnych, usłu‑
gi w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i odzyskiwania systemów
informatycznych, usługi w zakresie kopiowania i konwersji danych,
usługi analiz i diagnostyki komputerowej, badania, rozwój i wdraża‑
nie w zakresie komputerów i systemów komputerowych, usługi w za‑
kresie zarządzania projektami komputerowymi, eksploracja danych,
cyfrowe znakowanie wodne, usługi komputerowe, usługi technolo‑
giczne w zakresie komputerów, usługi w zakresie sieci komputero‑
wych, aktualizacja banków pamięci w systemach komputerowych,
usługi w zakresie migracji danych, aktualizacja stron internetowych
dla osób trzecich, monitorowanie systemów komputerowych za po‑
średnictwem zdalnego dostępu, usługi naukowe i technologiczne,
testowanie, stwierdzanie autentyczności i kontrola jakości, usługi
projektowania, wynajmowanie, wypożyczanie oraz leasing w zakre‑
sie wymienionych usług, zawarte w tej klasie, doradztwo, konsultacje
i informacje w zakresie wymienionych usług.
(111) 318095
(220) 2018 06 13
(210) 487081
(151) 2019 02 12
(441) 2018 09 24
(732) Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd., Hangzhou, CN.
(540) dahua
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 24.17.17, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 7 instalacje do przesiewania, maszyny do sortowania
dla przemysłu, przesiewacze, sortownice [do przetwarzania che‑
micznego], automaty do sprzedaży, platformy powietrzne do użyt‑
ku z podnośnikami, etykieciarki, roboty przemysłowe, manipulatory
przemysłowe [maszyny], maszyny przeładunkowe, piloty‑urządzenia
do zdalnego sterowania, wyciągi [dźwigi], akumulatory, pakowarki,
urządzenia podnośnikowe, stopniowe i segmentowane przenośniki,
silniki, rozruszniki silników, 9 kamery internetowe, magnetowidy pół‑
przewodnikowe, pamięci do sprzętu do przetwarzania danych, ser‑
wery sieciowe, pamięci komputerowe, kamery wideo, magnetowidy,
urządzenia i przyrządy kodujące i dekodujące, urządzenia do deko‑
dowania, monitory wideo, odbiorniki wideo, odbiorniki audiowizu‑
alne, tuby do głośników, mikrofony do urządzeń łączności, baterie
do ponownego ładowania, osłony obiektywów, soczewki optyczne,
materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable], kable, mate‑
riały na przewody elektryczne, materiały na przewody elektryczne
[druty], przewody, radary, szafy przeznaczone do zainstalowania
w nich komputerów, lampy optyczne, wideofony, elektroniczne
systemy kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, cyfrowe zamki do
drzwi, zamki do drzwi na odcisk palca, alarmy, alarmy pożarowe,
wykrywacze dymu, elektryczne instalacje przeciwwłamaniowe, in‑
stalacje do zabezpieczenia przed kradzieżą, elektryczne urządzenia
do detekcji podczerwieni, gaśnice, urządzenia do ochrony osobistej
przed wypadkami, sprzęt peryferyjny do komputerów, routery sie‑
ciowe, sprzęt komputerowy, monitory [sprzęt komputerowy], moni‑
tory, projektory wideo, wyświetlacze wielkoformatowe LCD, interak‑
tywne terminale z ekranami dotykowymi, mikroprocesory, monitory
radiowe do odtwarzania dźwięków i sygnałów, klawiatury, ekrany
wideo, dyski półprzewodnikowe (SSD), kamery cofania do pojazdów,
przenośne kamery wideo z wbudowanymi urządzeniami do odtwa‑
rzania kaset wideo, elektroniczne automaty do wydawania biletów
parkingowych, tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne,
tablice sygnalizacyjne, tablice sygnalizacyjne świetlne, panele wy‑
świetlające do digital signage, aplikacje komputerowe do pobrania,
aplikacje do pobrania do użytku z telefonami komórkowymi, dzwon‑
ki [urządzenia ostrzegające], urządzenia ostrzegawcze, elektryczne
dzwonki do drzwi, karty chipowe, cyfrowe aparaty fotograficzne do
użytku przemysłowego, aparaty fotograficzne z liniowym czujnikiem
obrazu, roboty do nadzoru bezpieczeństwa, roboty humanoidalne
wyposażone w sztuczną inteligencję, 12 pojazdy lotnicze, samoloty
amfibie, drony cywilne, pojazdy do poruszania się drogą lądową, po‑
wietrzną, wodną lub kolejową, pojazdy do użytku na lądzie, pojazdy
lądowe, powietrzne i wodne, pojazdy szynowe, rowery, samochody,
drezyny, łodzie, tapicerka do pojazdów, samochody bez kierowcy [sa‑
mochody autonomiczne], pojazdy kierowane automatycznie, samo‑
chody bez kierowcy, bezzałogowe statki powietrzne, automatycznie
sterowane [bez operatora] wózki do przeładunku materiałów, wózki
do przeładunku materiałów, drony powietrzne niebędące zabawka‑
mi, aparaty, maszyny i urządzenia aeronautyczne, drony wojskowe,
drony wyposażone w kamerę, 35 rozmieszczanie ogłoszeń reklamo‑
wych, prezentacja produktów we wszelkich środkach przekazu, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, organizowanie
targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie handlo‑
we w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich,
outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc w zakresie działalności
gospodarczej, usługi outsourcing, udostępnianie informacji o dzia‑
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
agencji importowo‑eksportowych, usługi marketingowe, zapewnia‑
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie persone‑
lem, usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, systematy‑
zacja danych w komputerowych bazach danych, audyt działalności
gospodarczej, wynajem dystrybutorów automatycznych, poszuki‑
wania w zakresie patronatu, wypożyczanie stoisk handlowych, wy‑
najmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, usługi w zakresie
rekrutacji i przydzielania stanowisk pracy, znajdowanie zatrudnienia
dla personelu, rekrutacja, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, 37 informacja o naprawach, montaż i naprawa insta‑
lacji alarmowych przeciwpożarowych, instalowanie alarmów prze‑
ciwpożarowych, naprawy, instalowanie i naprawa alarmów prze‑
ciwwłamaniowych, instalowanie alarmów przeciwwłamaniowych,
naprawa aparatów fotograficznych, naprawa i konserwacja projek‑
torów filmowych, naprawa projektorów filmowych, usługi konser‑
wacyjne, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalo‑
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wanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biurowych,
usługi konserwacyjne i naprawy, instalacja sprzętu, instalacja, kon‑
serwacja i naprawa maszyn, usługi instalacji maszyn, instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu
komputerowego, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego,
usługi instalacyjne, usługi montażu, konserwacji, regeneracja ma‑
szyn zużytych lub częściowo zniszczonych, instalowanie oraz napra‑
wa urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa urządzeń do klimatyzacji,
naprawa lub konserwacja alarmów przeciwpożarowych, konserwa‑
cja i naprawa budynków, konserwacja budynków, naprawa i kon‑
serwacja pojazdów elektrycznych, konserwacja samochodów elek‑
trycznych, zabezpieczanie przed korozją, usługi doradcze dotyczące
instalacji sprzętu audiowizualnego, instalowanie, konserwowanie
i naprawianie komputerów oraz komputerowego sprzętu peryferyj‑
nego, usługi konserwacji komputerów, instalacja i naprawa sprzętu
komputerowego, 38 transmisja programów radiowych, przesyłanie
wiadomości, usługi w zakresie wideokonferencji, udostępnianie
forów internetowych online, zapewnianie dostępu do baz danych,
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości, wspomaga‑
ne komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapewnianie
dostępu do globalnych sieci komputerowych, komunikacja radio‑
wa, usługi telekonferencyjne, transfer strumieniowy danych, trans‑
misja wideo na żądanie, 42 miernictwo [pomiary], opracowywanie
projektów technicznych, kontrola jakości, konserwacja oprogramo‑
wania komputerowego, projektowanie i opracowywanie systemów
bezpieczeństwa danych elektronicznych, projektowanie, doradz‑
two w zakresie projektowania i rozbudowy sprzętu komputerowe‑
go, rozwój sprzętu komputerowego, usługi doradcze w dziedzinie
technologii komputerowej, monitoring systemów komputerowych
przy użyciu dostępu zdalnego, chmura obliczeniowa, usługi migracji
danych, instalacja, naprawa i utrzymanie oprogramowania kompu‑
terowego, naprawy i konserwacja oprogramowania komputerowe‑
go, doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa danych, testowanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie, usługi doradztwa w dziedzinie rozwoju
technologicznego, opracowywanie projektów budowlanych, prace
badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
badania, rozwój nowych produktów dla osób trzecich, oprogramo‑
wanie jako usługa [SaaS], usługi oprogramowania jako usługi (SAAS),
utrzymanie i unowocześnianie oprogramowania komputerowego,
ulepszanie oprogramowania komputerowego, 45 monitoring alar‑
mów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, doradztwo w zakresie
bezpieczeństwa fizycznego, usługi w zakresie ochrony, monitoring
of system bezpieczeństwa, ochrona obiektów i sprzętu, usługi ser‑
wisów społecznościowych online, wypożyczanie alarmów przeciw‑
pożarowych, licencjonowanie oprogramowania komputerowego
[usługi prawne], usługi prawne, otwieranie zamków zabezpieczają‑
cych, usługi związane z gaszeniem pożaru, usługi stróży nocnych,
licencjonowanie własności intelektualnej.

nastawne, lewarki uruchamiane ręcznie, narzędzia ręczne sterowa‑
ne ręcznie, piły (narzędzia), wiertła, tarcze szlifierskie, cęgi do cięcia
drutu, tarcze cierne, szlifierskie, gwintownice, imadła, 9 urządzenia
do ładowania akumulatorów, urządzenia do spawania łukiem elek‑
trycznym, miarki, taśmy miernicze, prostowniki prądu, maski spawal‑
nicze, suwmiarki, dystrybutory paliwa, sprzęt kontrolno‑pomiarowy,
w tym multimetry, pirometry, dalmierze, poziomnice laserowe, czuj‑
niki, w tym czujniki tlenku węgla prostowniki prądu, przetwornice
elektryczne, urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych,
11 automatyczne zraszacze do trawników, rozpylacze do podlewania
będące instalacjami automatycznymi, instalacje do automatycznego
podlewania, zraszacze ogrodowe, rozpylacze (instalacje automa‑
tyczne) do podlewania, zraszacze do nawadniania, systemy nawad‑
niania kropelkowego, systemy zraszające do nawadniania, końcówki
wylotowe rozpylające do nawadniania, urządzenia nawadniające do
celów ogrodniczych, urządzenia nawadniające [automatyczne] do
stosowania w ogrodzie.

(111) 318096
(220) 2018 02 21
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) WIDOMSKI MICHAŁ, Chmielnik, PL.
(540) VE
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski
(531) 02.01.30, 03.01.16, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 41 kształcenie praktyczne (pokazy), montaż taśm wideo,
nauczanie indywidualne, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowa‑
dzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, or‑
ganizowanie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), organizowanie
konkursów (edukacja lub rozrywka), organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie książek, publikowanie
on‑line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, produkcja filmów innych niż reklamo‑
we, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), tresura
zwierząt, udostępnianie filmów on‑line nie do pobrania, wypożycza‑
nie nagrań dźwiękowych.		
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 482646

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 narzędzia ręczne o napędzie innym niż ręczny, maszy‑
ny do ostrzenia, palniki gazowe do lutowania, piły (maszyny), pod‑
nośniki, pompy, maszyny na powietrze sprężone, kompresory, akce‑
soria pneumatyczne, przecinarki (narzędzia mechaniczne), pompy
smarownicze, spawarki elektryczne, maszyny do ubijania, palniki
gazowe do cięcia, generatory prądu, przewody ciśnieniowe jako czę‑
ści narzędzi, narzędzia ogrodowe mechaniczne, elektryczne pompy
ogrodowe, kosy (maszyny), kosy spalinowe, glebogryzarki, aeratory,
zagęszczarki do gruntu i betonu, frezy do frezarek, pompy wodne,
8 kamienie szlifierskie, klucze maszynowe (stałe), klucze maszynowe

(111) 318097
(220) 2018 03 12
(210) 483422
(151) 2018 10 23
(441) 2018 06 11
(732) ALKEMIE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL.
(540) Foa‑m my god!
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skó‑
ry, kremy kosmetyczne, mleczka kosmetyczne, oliwki, lotiony, balsa‑
my, płyny, żele, preparaty do mycia, szampony, 5 kosmetyki o działa‑
niu leczniczym: lecznicze balsamy, lecznicze kremy, lecznicze olejki,
lecznicze maści, lecznicze balsamy, lecznicze toniki, lecznicze płyny
do pielęgnacji skóry, lecznicze spraye, lecznicze płyny do włosów,
lecznicze pudry dla niemowląt, lecznicze oliwki dla niemowląt, lecz‑
nicze kremy dla dzieci, lecznicze nawilżane chusteczki higieniczne,
preparaty higieniczne do użytku medycznego, lecznicze antybakte‑
ryjne preparaty do mycia skóry, płyny medyczne do skóry, lecznicze
żele do higieny jamy ustnej i płyny do płukania ust, medyczne prepa‑
raty do leczenia skóry, suplementy diety, produkty higieniczne.
(111) 318098
(220) 2018 06 14
(210) 487098
(151) 2019 02 07
(441) 2018 07 23
(732) WOJTKÓW PIOTR DOGADAJCIE SIĘ, Podkowa Leśna, PL.;
KANIEWSKA AGNIESZKA DOGADAJCIE SIĘ, Warszawa, PL.;
WOJTKÓW AGNIESZKA DOGADAJCIE SIĘ, Warszawa, PL.; DUDA
GRZEGORZ DOGADAJCIE SIĘ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) DOGadajcie się
(540)

(111) 318099
(220) 2018 06 13
(210) 487111
(151) 2019 02 12
(441) 2018 09 24
(732) Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd., Hangzhou, CN.
(540) DAHUA
(510), (511) 7 przesiewanie (instalacje do-), maszyny do sortowania dla
przemysłu, przesiewacze, sortownice [do przetwarzania chemicznego],
automaty do sprzedaży, platformy powietrzne do użytku z podnośni‑
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kami, etykieciarki, roboty przemysłowe, manipulatory przemysłowe
[maszyny], maszyny przeładunkowe, piloty (urządzenia do zdalnego
sterowania), wyciągi [dźwigi], akumulatory, pakowarki, urządzenia pod‑
nośnikowe, stopniowe i segmentowane przenośniki, silniki, rozruszniki
silników, 12 pojazdy lotnicze, samoloty amfibie, drony cywilne, pojazdy
do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub kolejową, po‑
jazdy do użytku na lądzie, pojazdy lądowe, powietrzne i wodne, pojazdy
szynowe, rowery, samochody, drezyny, łodzie, tapicerka do pojazdów,
samochody bez kierowcy [samochody autonomiczne], pojazdy kiero‑
wane automatycznie, samochody bez kierowcy, bezzałogowe statki
powietrzne, automatycznie sterowane [bez operatora] wózki do przeła‑
dunku materiałów, wózki do przeładunku materiałów, drony powietrz‑
ne niebędące zabawkami, aparaty, maszyny i urządzenia aeronautycz‑
ne, drony wojskowe, drony wyposażone w kamerę, 35 rozmieszczanie
ogłoszeń reklamowych, prezentacja produktów we wszelkich środkach
przekazu, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży
detalicznej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodarczą, organi‑
zowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trze‑
cich, outsourcing [doradztwo biznesowe], pomoc w zakresie działalno‑
ści gospodarczej, usługi outsourcing, udostępnianie informacji o dzia‑
łalności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
agencji importowo‑eksportowych, usługi marketingowe, zapewnianie
platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, zarządzanie personelem, usługi
związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, audyt działalności gospodarczej,
wynajem dystrybutorów automatycznych, poszukiwania w zakresie
patronatu, wypożyczanie stoisk handlowych, wynajmowanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, usługi w zakresie rekrutacji i przydzielania
stanowisk pracy, znajdowanie zatrudnienia dla personelu, rekrutacja,
reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej, 37 informacja
o naprawach, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożaro‑
wych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, naprawy, instalowa‑
nie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie alarmów
przeciwwłamaniowych, naprawa aparatów fotograficznych, naprawa
i konserwacja projektorów filmowych, naprawa projektorów filmowych,
usługi konserwacyjne, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń biuro‑
wych, usługi konserwacyjne i naprawy, instalacja sprzętu, instalacja,
konserwacja i naprawa maszyn, usługi instalacji maszyn, instalowanie,
konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa sprzętu kom‑
puterowego, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, usługi in‑
stalacyjne, usługi montażu, konserwacji, regeneracja maszyn zużytych
lub częściowo zniszczonych, instalowanie oraz naprawa urządzeń kli‑
matyzacyjnych, naprawa urządzeń do klimatyzacji, naprawa lub konser‑
wacja alarmów przeciwpożarowych, konserwacja i naprawa budynków,
konserwacja budynków, naprawa i konserwacja pojazdów elektrycz‑
nych, konserwacja samochodów elektrycznych, zabezpieczanie przed
korozją, usługi doradcze dotyczące instalacji sprzętu audiowizualnego,
instalowanie, konserwowanie i naprawianie komputerów oraz kompu‑
terowego sprzętu peryferyjnego, usługi konserwacji komputerów, in‑
stalacja i naprawa sprzętu komputerowego, 38 transmisja programów
radiowych, przesyłanie wiadomości, usługi w zakresie wideokonferen‑
cji, udostępnianie forów internetowych online, zapewnianie dostępu
do baz danych, wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości,
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, zapew‑
nianie dostępu do globalnych sieci komputerowych, komunikacja radio‑
wa, usługi telekonferencyjne, transfer strumieniowy danych, transmisja
wideo na żądanie, 42 miernictwo [pomiary], opracowywanie projektów
technicznych, kontrola jakości, konserwacja oprogramowania kompu‑
terowego, projektowanie i opracowywanie systemów bezpieczeństwa
danych elektronicznych, projektowanie, doradztwo w zakresie projek‑
towania i rozbudowy sprzętu komputerowego, rozwój sprzętu kom‑
puterowego, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej,
monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostępu zdalne‑
go, chmura obliczeniowa, usługi migracji danych, instalacja, naprawa
i utrzymanie oprogramowania komputerowego, naprawy i konserwa‑
cja oprogramowania komputerowego, doradztwo w dziedzinie bez‑
pieczeństwa danych, testowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie oprogramowania komputerowego, tworzenie, usługi
doradztwa w dziedzinie rozwoju technologicznego, opracowywanie
projektów budowlanych, prace badawczo
‑rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, badania, rozwój nowych produktów dla
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osób trzecich, oprogramowanie jako usługa [SaaS], usługi oprogramo‑
wania jako usługi (SAAS), utrzymanie i unowocześnianie oprogramo‑
wania komputerowego, ulepszanie oprogramowania komputerowego,
45 monitoring alarmów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, doradz‑
two w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, usługi w zakresie ochrony,
monitoring of system bezpieczeństwa, ochrona obiektów i sprzętu,
usługi serwisów społecznościowych online, wypożyczanie alarmów
przeciwpożarowych, licencjonowanie oprogramowania komputerowe‑
go [usługi prawne], usługi prawne, otwieranie zamków zabezpieczają‑
cych, usługi związane z zgaszeniem pożaru, usługi stróży nocnych, licen‑
cjonowanie własności intelektualnej.

(111) 318100
(220) 2018 06 14
(210) 487116
(151) 2019 02 12
(441) 2018 09 24
(732) ATENDE SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) besmart.energy
(510), (511) 4 energia elektryczna, energia elektryczna wytwarzana
z energii słonecznej, energia elektryczna wytwarzana z energii wiatru,
energia elektryczna ze źródeł odnawialnych, 9 akumulatory energii
fotowoltaicznej, analizatory energii elektrycznej, aparatura do kondy‑
cjonowania energii, aparatura i urządzenia do sterowania przepływu
energii elektrycznej, aparatura i urządzenia do gromadzenia i przecho‑
wywania energii elektrycznej, banki energii, elektryczne urządzenia
sterownicze do zarządzania energią, fotowoltaiczne urządzenia i in‑
stalacje do wytwarzania energii elektrycznej ze słońca, fotowoltaiczne
urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej z energii
słonecznej, instalacje fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycz‑
nej [elektrownie fotowoltaiczne], kolektory słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, liczniki energii elektrycznej wykorzystujące czę‑
stotliwość radiową, liczniki energii elektrycznej, ogniwa słoneczne do
wytwarzania energii elektrycznej, panele słoneczne do wytwarzania
energii elektrycznej, przyrządy do pomiaru energii elektrycznej, prze‑
mienniki [inwertory] do dostaw energii elektrycznej, regulatory na‑
pięcia do energii elektrycznej, urządzenia do magazynowania energii
elektrycznej, urządzenia do monitorowania zużycia energii elektrycz‑
nej, urządzenia do pomiaru energii elektrycznej, urządzenia do pomia‑
ru, monitorowania i analizowania zużycia energii elektrycznej, urządze‑
nia do sterowania energią elektryczną, urządzenia fotowoltaiczne do
przekształcania promieniowania słonecznego na energię, urządzenia
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, stacje ładowa‑
nia dla pojazdów elektrycznych, oprogramowanie, oprogramowanie
sprzętowe, oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie symu‑
lacyjne, oprogramowanie do zarządzania siecią, oprogramowanie do
inżynierii elektrycznej, 35 śledzenie i monitorowanie zużycia energii na
rzecz innych osób do celów badania sprawozdań finansowych, usługi
porównywania cen energii, usługi w zakresie rozliczeń świadczone
w sektorze energetycznym, 36 agencje pobierające opłaty za gaz lub
energię elektryczną, agencje pobierające opłaty z tytułu korzystania
z energii elektrycznej, konsultacje dotyczące finansowania projektów
energetycznych, konsultacje finansowe w sektorze energetyki, 39 do‑
starczanie energii elektrycznej, dostawa energii elektrycznej, dostawa
i dystrybucja energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, dys‑
trybucja energii elektrycznej do gospodarstw domowych, dystrybucja
energii odnawialnej, magazynowanie energii elektrycznej, transmisja
energii elektrycznej, przechowywanie energii i paliw, usługi doradztwa
związane z dystrybucją energii elektrycznej, usługi informacyjne i do‑
radcze w związku z dystrybucją energii, usługi komunalne w postaci
dystrybucji energii elektrycznej, 40 produkcja energii hydroelektrycz‑
nej, usługi doradcze związane z wytwarzaniem energii elektrycznej,
usługi informacyjne i doradcze związane z wytwarzaniem energii
elektrycznej z energii fal, usługi wytwarzania energii, wypożyczanie
sprzętu wytwarzającego energię, wytwarzanie elektryczności z ener‑
gii słonecznej, wytwarzanie energii, wytwarzanie energii elektrycznej,
wytwarzanie energii elektrycznej z energii fal, wytwarzanie energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, wytwarzanie energii elektrycznej
z energii wiatru, 42 analizy technologiczne związane z zapotrzebo‑
waniem na energię i prąd osób trzecich, audyt energetyczny, badania
w dziedzinie energii, doradztwo technologiczne w zakresie produkcji
i używania energii, doradztwo w zakresie oszczędności energii, doradz‑
two związane z usługami technologicznymi w dziedzinie zaopatrzenia
w prąd i energię, opracowywanie systemów do zarządzania energią
i prądem, porady techniczne związane z działaniami mającymi na celu
oszczędzanie energii, programowanie komputerowe dla branży ener‑
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getycznej, programowanie oprogramowania do zarządzania energią,
projektowanie i opracowywanie sieci dystrybucji energii, projektowa‑
nie i opracowywanie oprogramowania do sterowania, regulacji i mo‑
nitorowania systemów energii słonecznej, projektowanie i opracowy‑
wanie oprogramowania do zarządzania energią, prowadzenie badań
i opracowywanie projektów technicznych, związane z wykorzystywa‑
niem naturalnych źródeł energii, rejestrowanie danych dotyczących
zużycia energii w budynkach, udzielanie informacji związanych z ba‑
daniami i opracowaniami projektów technicznych dotyczących wyko‑
rzystywania naturalnych źródeł energii, udzielanie porad technicznych
związanych ze środkami oszczędności energii, usługi doradcze doty‑
czące zużycia energii, usługi doradcze związane z wydajnością ener‑
getyczną, usługi inżynieryjne w dziedzinie technologii energetycznej,
usługi inżynieryjne związane z systemami zaopatrzenia w energię,
oprogramowanie jako usługa [SaaS].

(111) 318101
(220) 2017 10 24
(210) 478144
(151) 2019 02 11
(441) 2018 10 15
(732) PGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) JAZDA POLSKA
(510), (511) 33 wódki, likiery, koniaki, wina, napoje alkoholowe.
(111) 318102
(220) 2017 11 17
(151) 2018 04 17
(441) 2017 12 27
(732) PKP TELKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PKPTELKOL
(540)

(210) 479110

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy
(531) 26.03.01, 26.03.04, 24.15.21, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budowa i konserwacja rurociągów, układanie kabli,
instalowanie i naprawa sieci telekomunikacyjnych, naprawa lub
konserwacja maszyn i urządzeń telekomunikacyjnych, konserwacja
sprzętu łącznościowego, 38 usługi łączności.
(111) 318103
(220) 2017 12 08
(210) 479942
(151) 2019 01 24
(441) 2018 09 17
(732) NIEPSUJ SZYMON PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
‑HANDLOWE SPORT PLUS, Myślenice, PL.
(540) sport plus
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 6 metalowe wyposażenie obiektów sportowych, meta‑
lowe trybuny, przenośne trybuny metalowe do użytku przez widzów,
19 niemetalowe wyposażenie obiektów sportowych, trybuny nieme‑
talowe, przenośne trybuny niemetalowe do użytku przez widzów,
20 wyposażenie obiektów sportowych zawarte w klasie 20, tablice
wyników sportowych, przegrody rozdzielające przesuwne do hal
sportowychstojaki na sprzęt do fitnessu, ławki do boisk sportowych,
28 artykuły i sprzęt sportowy, sprzęt do treningów sportowych, do‑
pasowane pokrowce na sprzęt sportowy, zabawkowy sprzęt sporto‑
wy, wyposażenie stałe i ruchome do gier sportowych, kosze, słupki,
siatki, kurtyny, bramki, piłki, skrzynie, kozły, wyposażenie sportowe
siłowni i klubów fitness, bieżnie, rower treningowe, atlasy, przyrządy
gimnastyczne, drążki do ćwiczeń, urządzenia i przyrządy do lekko‑
atletyki, siatki do celów sportowych, siatki ochronne i osłonowe do
celów sportowych, wózki na sprzęt sportowy, 35 usługi sprzedaży
hurtowej i detalicznej tradycyjnej oraz za pośrednictwem Internetu
w związku z artykułami i sprzętem sportowym, wyposażeniem sta‑
łym i ruchomym obiektów sportowych, wyposażeniem stałym i ru‑
chomym do gier sportowych, odzieżą, obuwiem, torbami, plecakami
i akcesoriami sportowymi.
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(111) 318104
(220) 2017 12 18
(210) 480250
(151) 2019 02 08
(441) 2018 10 15
(732) SOKOŁOWSKI ZDROJEWSKI ŚCIBISZ RADCY PRAWNI SPÓŁKA
PARTNERSKA, Poznań, PL.
(540) SZS PARTNERS RADCY PRAWNI
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 24.17.25, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów
w zakresie wyboru nabywanych towarów, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, zarządzanie i administrowanie działalno‑
ścią gospodarczą, 45 usługi prawne.
(111) 318105
(220) 2017 12 21
(210) 480407
(151) 2019 01 17
(441) 2018 02 12
(732) OGRODNIK TADEUSZ TROPICAL, Chorzów, PL.
(540) WE FEED WE CARE WE LOVE
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 16 publikacje promocyjne drukowane, plakaty i ulotki re‑
klamowe, kalendarze promocyjne, promocyjne torby ekologiczne i tor‑
by na zakupy, 31 produkty i preparaty zawarte w tej klasie do hodowli:
ryb, ptaków, gadów, płazów, psów, kotów oraz innych drobnych zwie‑
rząt domowych, w tym dla królików, tchórzofretek, świnek morskich,
szczurów, pokarmy dla zwierząt ozdobnych i innych drobnych zwierząt
domowych w postaci płatków, granulatów, ekstrudatów, tabletek, zia‑
ren i ich mieszanek, płynów, żeli, past i premiksów, suszone i liofilizowa‑
ne pokarmy naturalne dla zwierząt, pokarmy dla zwierząt zawierające
środki odżywcze nie do celów leczniczych, kości i jadalne nagrody do
żucia i gryzienia dla psów i kotów, ściółka, żwirek i piasek dla zwierząt
domowych, 35 reklama w czasopismach, broszurach i ulotkach, reklama
banerowa, reklama na billboardach, reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej, reklama poprzez prywatne i publiczne środki ko‑
munikacji i transportu, spoty reklamowe produktowe i wizerunkowe, or‑
ganizowanie, prowadzenie i nadzorowanie programów lojalnościowych
dla klientów, organizowanie losowania nagród w celach promocyjnych,
organizowanie imprez w celach promocyjnych, wszystkie wyżej wymie‑
nione usługi w ramach promocji działalności gospodarczej w dziedzinie
akwarystyki, terrarystyki, w szczególności w związku z hodowlą ryb,
skorupiaków, żółwi, ptaków, gadów, płazów, psów, kotów i innych drob‑
nych zwierząt domowych, w tym dla królików, tchórzofretek, świnek
morskich, szczurów, oraz w związku z hodowlą roślin.
(111) 318106
(220) 2018 01 03
(151) 2019 01 18
(441) 2018 07 09
(732) WYSOCKI TOMASZ, Dźwirzyno, PL.
(540) KRÓWKA KOŁOBRZESKA
(540)

(210) 480746

Kolor znaku: granatowy, biały, brązowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 03.04.13, 21.03.25
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze i słodycze.
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(111) 318107
(220) 2018 01 11
(210) 481045
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) MOSZCZYŃSKI MARCIN, Olsztyn, PL.
(540) Septonidex
(510), (511) 5 środki dezynfekujące do użytku medycznego, środki
antyseptyczne, farmaceutyki.
(111) 318108
(220) 2018 01 12
(210) 481069
(151) 2019 01 24
(441) 2018 07 23
(732) COOL SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Modlniczka, PL.
(540) SUPERSKLEP
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 organizacja sprzedaży detalicznej drogą tradycyjną,
wysyłkową oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie następują‑
cych towarów: odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, obu‑
wie, wkładki do butów, sprzęt sportowy, plecaki, torebki, saszetki,
torby podróżne, torby miejskie, kosmetyczki, piórniki, pokrowce na
tablety, pokrowce na laptopy, pokrowce na deski snowboardowe,
paski, portfele, słuchawki, kamery, zegarki, okulary przeciwsłonecz‑
ne, gogle, impregnaty i środki piorące, breloczki, zabawki, fingerbo‑
ardy (zabawki).
(111) 318109
(220) 2018 01 30
(210) 481623
(151) 2019 01 25
(441) 2018 09 24
(732) MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE
(W ORGANIZACJI), Ostrołęka, PL.
(540) Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, brązowy
(531) 24.15.08, 24.15.15, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, programy komputerowe,
wydawnictwa multimedialne, wydawnictwa na nośnikach elektro‑
nicznych, oprogramowanie szkoleniowe i dydaktyczne, magnetycz‑
ne, optyczne i elektroniczne nośniki danych, nagrania dźwiękowe
i audiowizualne, kasety, płyty, magnesy dekoracyjne, 14 biżuteria,
breloczki, budziki, emblematy z metali szlachetnych, figurki z metali
szlachetnych, kamienie półszlachetne i szlachetne, medaliony, mo‑
nety, ozdoby ze srebra, pojemniki i pudełka z metali szlachetnych,
spinki do mankietów i krawatów, zegarki, zegary, 16 papier, tektura
i wyroby z tych materiałów, afisze, albumy, plakaty, akwarele (obrazy,
malarstwo), albumy, almanachy, artykuły biurowe z wyjątkiem mebli,
bilety, bloczki do pisania, bloki do pisania, bloki listowe stosowane
w papeteriach, bloki rysunkowe, broszury, arkusze do pakowania,
chorągiewki papierowe, chromolitografie, czasopisma, periodyki,
diagramy, emblematy, pieczęcie papierowe, etykiety nie z materiału
tekstylnego, figurki z papieru, folia z tworzywa sztucznego do pako‑
wania, formularze, druki, formy do gliny modelarskiej stosowane jako
materiały dla artystów, fotografie, gazety, glina do modelowania,
gumki do ścierania, indeksy, skorowidze, kalendarze, kartki z życze‑
niami, karty indeksowe, karty pocztowe, papeteria, katalogi, komik‑
sy, koperty, książki, litografie, mapy, materiały do introligatorstwa,
materiały do modelowania, materiały do rysowania, materiały dru‑
kowane, materiały piśmienne, modele z papieru lub tektury o tema‑
tyce historycznej i militarnej, makiety architektoniczne, naklejki adre‑
sowe, nalepki, naklejki, notatniki, notesy, obrazy, obrusy papierowe,
obwoluty, okładki, okólniki, ołówki, opakowania do butelek z tektury
lub papieru, oprawy, papier do pakowania, papier do pisania, papier
do zawijania, papierowe podstawki, pasta do modelowania, kred‑
ki ołówkowe, pastele, świecowe, pędzle, stemple, pióra stosowane
w artykułach biurowych, pióra wieczne, pióra ze stali, piórka do ryso‑
wania, piórniki, wzorce pisma do kopiowania, plansze, płytki grawer‑
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skie, plany, płótno do malarstwa, płótno introligatorskie, podpórki
do utrzymywania książek, podręczniki, podstawki do długopisów
i ołówków, podstawki pod kufle do piwa, portrety, prospekty, przy‑
bory do pisania, przybory szkolne, przyciski do papieru, przyrządy
do pisania, przyrządy do rysowania, publikacje, pudełka kartonowe
lub papierowe, ramki do fotografii, rejestry, księgi, reprodukcje gra‑
ficzne, drukowane rozkłady, repertuary, rury tekturowe, ryciny sto‑
sowane w grawerowaniu, rysiki, rysunki, ryciny, zestawy rysunkowe,
segregatory, serwetki stołowe papierowe, serwety na stół papiero‑
we, skoroszyty, stemple, szablony, sztalugi, sztychy, ryty, szyldy z pa‑
pieru lub z kartonu, śpiewniki, teczki, teczki, temperówki, torebki do
pakowania z papieru lub tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne
do modelowania, wierszowniki, winkielaki, datowniki, wkładki pa‑
pierowe, wydruki graficzne, wyroby z kartonu, wzory do kalkowania,
zakładki do książek, karty zawiadomienia, zeszyty, znaczki pocztowe,
papierowe czapki z daszkiem, 25 odzież, obuwie, koszulki, nakrycia
głowy, koszule, koszulki, t‑shirty, odzież, chusty, bandany, opaski, pa‑
ski[odzież], paski skórzane, paski tekstylne, szaliki, rękawiczki, czapki,
35 reklama, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, w tym
Internetu, publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie
ogłoszeń reklamowych, wynajmowanie przestrzeni i nośników na
umieszczanie ogłoszeń lub reklam, zarządzanie zbiorami informa‑
tycznymi, usługi impresariów w działalności artystycznej, rozlepianie
plakatów reklamowych, reklama billboardowa, tworzenie reklam
i sponsorowanych tekstów, reklamy korespondencyjne, przygoto‑
wywanie reklam prasowych, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
zgromadzenie na rzecz osób trzecich następujących towarów: towa‑
rów spożywczych, jubilerskich, kolekcjonerskich, książek, upomin‑
ków, gadżetów, plakaty, litografie, mapy, publikacje wydawnicze,
pamiątki, monety, numizmaty, czasopisma, periodyki, koszulki, na‑
krycia głowy, t‑shirty, replik przedmiotów historycznych, muzealnych
materiałów promocyjnych w postaci książek, zdjęć, druków, ulotek,
kalendarzy, magnesów i plakatów, reprodukcji dzieł sztuki pozwala‑
jące nabywcy na ich swobodne oglądanie i kupowanie, 41 działal‑
ność kulturalna, działalność sportowa, działalność rozrywkowa, na‑
uczanie i kształcenie, usługi w zakresie wyszukiwania, gromadzenia
i przechowywania przedmiotów oraz dokumentów historycznych,
katalogowania, naukowego opracowywania oraz archiwizacji zbio‑
rów przedmiotów oraz dokumentów, edukacja, pozaszkolne formy
kształcenia, kształcenie praktyczne, nauczanie korespondencyjne,
kursy edukacyjne, nauczanie, organizowanie i prowadzenie szko‑
leń, konferencji, zjazdów, sympozjów, kongresów, usługi związane
z organizowaniem i obsługą wystaw, pokazów, konferencji, usługi
wydawnicze, usługi wydawnicze książkowe, elektroniczne i interne‑
towe, publikowanie książek, tekstów innych niż reklamowe, mała po‑
ligrafia dla osób trzecich, a mianowicie wydawanie książek i druków
o małym nakładzie, tłumaczenia, konkursy edukacyjne, kursy szko‑
leniowe, lekcje pokazowe, multimedialne prezentacje edukacyjne,
fotografowanie, fotoreportaże, obsługa gier w systemie on‑line, ob‑
sługa sal gier, informacja o imprezach rozrywkowych, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, usługi w zakresie muzeów,
organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowa‑
dzenie pracowni specjalistycznych, organizowanie spektakli, orga‑
nizowanie wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, usługi artystów
teatralnych, usługi muzealne, wypożyczanie książek, przedmiotów
i dokumentów, usługi powielania dokumentów, 42 usługi w zakresie
prac naukowo‑badawczych, badania archeologiczne i historyczne.

(111) 318110
(220) 2018 02 01
(151) 2019 01 24
(441) 2018 08 20
(732) KT & G Corporation, Daejeon, KR.
(540) designed for LIL
(540)

(210) 481845

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 baterie do papierosów elektronicznych, ładowarki do pa‑
pierosów elektronicznych, etui do ładowania papierosów elektronicz‑
nych, wtyczki, adaptery do wtyczek, adaptery USB do papierosów elek‑
tronicznych, 11 urządzenia do prażenia tytoniu, chłodnicze instalacje
do tytoniu, parowe sauny do twarzy, urządzenia do wytwarzania pary,
grzejniki elektryczne, żarniki elektryczne do ogrzewania, 34 tytoń, pa‑
pierosy, cygara, tabaka, bibułki papierosowe, fajki do palenia tytoniu, nie
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z metalu szlachetnego, filtry do papierosów, papierośnice nie z metali
szlachetnych, woreczki na tytoń, zapalniczki do papierosów, nie z metali
szlachetnych, zapałki, przybory do czyszczenia fajek, popielniczki dla
palaczy, nie z metali szlachetnych, gilotynki do cygar, papierosy elektro‑
niczne, kasetki do papierosów elektronicznych, nikotyna do papierosów
elektronicznych, roztwory nikotyny do użytku w papierosach elektro‑
nicznych, ciekłe roztwory do użytku w papierosach elektronicznych,
środki aromatyzujące do stosowania w papierosach elektronicznych,
inne niż olejki eteryczne, łańcuszki na szyję do noszenia papierosów
elektrycznych, atomizery do papierosów elektronicznych.

(111) 318111
(220) 2018 02 08
(210) 482194
(151) 2019 01 16
(441) 2018 08 13
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka, PL.
(540) gastrovit
(510), (511) 5 leki stosowane w chorobach układu pokarmowego,
preparaty farmaceutyczne do leczenia chorób związanych z trawie‑
niem, niestrawnością, problemami gastrycznymi, suplementy diety
wspomagające trawienie, środki ułatwiające trawienie, produkty
lecznicze zawierające substancje pochodzenia naturalnego, w tym
przetwory roślinne i substancje wyodrębnione z roślin, suplementy
diety zawierające substancje pochodzenia naturalnego, w tym prze‑
twory roślinne i substancje wyodrębnione z roślin, produkty leczni‑
cze w postaci płynów, toników, syropów, tabletek, kapsułek, kropli,
suplementy diety w postaci płynów, toników, syropów, tabletek,
kapsułek, kropli.
(111) 318112
(220) 2018 02 12
(151) 2019 01 24
(441) 2018 09 17
(732) P2SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) P2solutions
(540)

(210) 482301

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.06, 26.04.16, 26.04.18, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, materiały konstrukcyj‑
ne metalowe i metalowy osprzęt do drzwi, zaciski metalowe, okucia
metalowe, kątowniki metalowe, zaciski stalowe do mocowania szkła
w systemie bezramowym, zaciski stalowe do mocowania szkła ognio‑
chronnego w systemie bezramowym, łączniki metalowe, łączniki
stalowe do zastosowania w bezramowym systemie szklenia, łączniki
stalowe do zastosowania w bezramowym systemie szklenia ognio‑
chronnego, zawiasy metalowe, zawiasy metalowe do drzwi, zawiasy
drzwiowe metalowe, 17 materiały służące do izolacji, artykuły i mate‑
riały ogniotrwałe i zabezpieczające przed ogniem, płyty dźwiękochłon‑
ne, płyty dźwiękochłonne do sufitów [izolatory], płyty dźwiękochłonne
do użytku w budownictwie, ścianki dźwiękochłonne, 19 budowlane
materiały niemetalowe, ściana z przeszkleniem bezramowym, ściana
z elementów gipsowych z przeszkleniem bezramowym, ściana z ele‑
mentów gipsowych z przeszkleniem bezramowym szkłem ognio‑
chronnym, ściana gipsowo‑kartonowa z przeszkleniem bezramowym,
ściana gipsowo
‑kartonowa z przeszkleniem bezramowym szkłem
ogniochronnym, szkło, szkło budowlane, szkło konstrukcyjne, szkło
zbrojone, szkło ogniochronne, szkło bezodpryskowe, szkło i szkło izo‑
lacyjne oraz elementy oszkleń odporne na ciepło, w szczególności dla
przemysłu, budownictwa, budownictwa mieszkaniowego, zaprawy
ogniotrwałe, drewno ogniotrwałe, niemetalowe ogniotrwałe formy,
ogniotrwałe powłoki cementowe, bloczki ogniotrwałe, niemetalowe,
niemetalowe ogniotrwałe zaprawy murarskie, ceramiczne ognio‑
trwałe przedmioty obrabiane, ogniotrwałe materiały budowlane, nie‑
metalowe, ogniotrwałe wyłożenia pieca [niemetalowe], ogniotrwałe
materiały nie z metalu, produkty ogniotrwałe w postaci cegieł, cegły
ogniotrwałe, nie z metalu, niemetalowe panele ogniotrwałe do użyt‑
ku w budownictwie, ogniotrwałe mieszanki mas lejnych, nie z metalu,
ceramiczne masy ogniotrwałe do okładania pieców metalurgicznych,
bloki ogniotrwałe do użytku jako wykładzina do pieców, drzwi szklane,
drzwi przeszklone, drzwi ochronne niemetalowe, drzwi ognioodporne
niemetalowe, drzwi oszklone, niemetalowe, ekrany przeciwhałasowe
wykonane ze szkła, elementy konstrukcyjne ze szkła, elementy szkla‑
ne do okien, elementy ze szkła do szklenia, elementy szklane do paneli
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budowlanych, elementy konstrukcyjne ze szkła, elementy szklane do
okien, elementy szklane do paneli budowlanych, elementy ze szkła do
szklenia, ognioodporne uszczelki w postaci materiałów budowlanych,
ogniotrwałe formy niemetalowe, ogniotrwałe formy szklane, oszklenie
niemetalowe posiadające właściwości ognioodporne, płytki szklane do
użytku w budownictwie, płytki szklane, przeszklone panele ścienne
ogniotrwałe, ściany wewnętrzne z materiałów niemetalowych, ściany
osłonowe z materiałów niemetalowych, szkło chroniące przed ciepłem
do budownictwa, szklane panele ścienne (niemetalowa konstrukcja),
szklane panele obramowanie niemetalowe do użytku w budownic‑
twie, szklane panele z obramowaniem niemetalowym do budownic‑
twa, szkło budowlane ognioodporne, niemetalowe szkło budowlane,
szkło ognioodporne do celów budowlanych, szkło izolacyjne, szkło
izolacyjne do budownictwa, szkło odbijające ciepło do budownictwa,
szkło izolacyjne do celów budowlanych, szkło opóźniające palenie się
do użytku w budownictwie, szkło termoizolacyjne do użytku w bu‑
downictwie, ścianki akustyczne, 37 konserwacja i serwisowanie drzwi
ogniotrwałych, montaż drzwi ogniotrwałych, konserwacja i serwiso‑
wanie ekranów przeciwhałasowych, montaż ekranów przeciwhała‑
sowych, konserwacja i serwisowanie drzwi szklanych ogniotrwałych,
montaż drzwi szklanych ogniotrwałych, montaż płyt dźwiękochłon‑
nych, konserwacja i serwisowanie płyt dźwiękochłonnych, montaż
ścianek dźwiękochłonnych, konserwacja i serwisowanie ścianek dźwię‑
kochłonnych, montaż ścian gipsowo‑kartonowych z przeszkleniem
bezramowym szkłem ogniochronnym, konserwacja i serwisowanie
ścian gipsowo‑kartonowych z przeszkleniem bezramowym szkłem
ogniochronnym, montaż ekranów dźwiękochłonnych, serwisowanie
i konserwacja ekranów dźwiękochłonnych.

(111) 318113
(220) 2016 06 09
(210) 457628
(151) 2019 02 08
(441) 2016 10 10
(732) POLINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Różyniec, PL.
(540) POliner
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 26.01.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 17 włókna nasycone żywicami syntetycznymi do izolacji,
tkaniny nasączone żywicami do wytwarzania komponentów, tkaniny
z włókna węglowego nasączone żywicami, włókna nasycone żywica‑
mi syntetycznymi do użytku w produkcji, taśmy z włókien szklanych
impregnowanych żywicą epoksydową, do izolacji, panele kompo‑
zytowe posiadające właściwości izolacyjne, kompozyty z tworzyw
sztucznych po recyklingu, żywica naturalna w stanie surowym lub
półobrobionym, 35 usługi prowadzenia sklepu, usługi prowadzenia
hurtowni, oferowanie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego
oraz prowadzenie sprzedaży wysyłkowej obejmującej artykuły i ma‑
teriały izolacyjne i zabezpieczające, włókna nasycone żywicami syn‑
tetycznymi do izolacji, tkaniny nasączone żywicami do wytwarzania
komponentów, tkaniny z włókna węglowego nasączone żywicami,
włókna nasycone żywicami syntetycznymi do użytku w produkcji,
taśmy do izolacji z włókien szklanych impregnowanych żywicą epok‑
sydową, panele kompozytowe posiadające właściwości izolacyjne,
kompozyty z tworzyw sztucznych po recyklingu, żywicę naturalną
w stanie surowym lub półobrobionym.
(111) 318114
(220) 2017 07 27
(210) 474674
(151) 2019 02 11
(441) 2018 05 07
(732) RACHFAŁ ADAM RSTECHNOLOGY, Gniewczyna Tryniecka, PL.
(540) RS TECHNOLOGY
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 konstrukcje metalowe, zbiorniki pionowe i poziome,
zbiorniki filtracyjne, rurociągi, 7 maszyny i urządzenia do produk‑
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cji żywności, transportery, seperatory, młynki, 11 urządzenia i linie
do pasteryzacji i obróbki termicznej żywności, podgrzewacze, wy‑
twornice i zasobniki pary, wymienniki rurowe i płaszczowo‑rurowe,
40 obróbka skrawaniem metali, 42 projektowanie, badania i analizy
techniczne próby, ekspertyzy techniczne, doradztwo techniczne
i technologiczne w zakresie budowy urządzeń.

(111) 318115
(220) 2017 08 09
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) OLEBA DARIUSZ, Warszawa, PL.
(540) ST SALLOYTECH
(540)

(210) 475186

Kolor znaku: szary, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.03.02, 26.03.03, 26.03.04, 26.03.18,
26.03.23
(510), (511) 40 chromowanie, cynowanie, frezowanie, informacje
o obróbce materiałów, obróbka metali, szlifowanie, lutowanie, niklo‑
wanie, powlekanie galwaniczne, powlekanie metalu, piaskowanie.
(111) 318116
(220) 2018 05 29
(210) 486521
(151) 2019 01 16
(441) 2018 08 13
(732) STARPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ZDROWY LIZAK MNIAM MNIAM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, ekstrakty roślinne i zio‑
łowe do celów leczniczych, aerozole chłodzące do celów medycz‑
nych, uzupełniające dodatki do żywności do celów medycznych,
czopki, środki zmniejszające apetyt do celów medycznych, słodycze
do celów leczniczych, spraye antybakteryjne, lecznicze pastylki do
ssania, spraye do jamy ustnej do użytku medycznego, maści o wła‑
ściwościach leczniczych, toniki [lecznicze], toniki do skóry [lecznicze],
preparaty ziołowe do celów medycznych, płyny dezynfekujące [inne
niż mydło], krople do uszu, spraye lecznicze do gardła, roztwory do
płukania soczewek kontaktowych, guma do żucia do celów medycz‑
nych, krople do oczu, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, suplementy diety i preparaty dietetyczne, pastylki do
ssania na gardło, maści lecznicze do stosowania na skórę, żele nawil‑
żające do użytku osobistego, roztwory nawilżające do soczewek kon‑
taktowych, pastylki na kaszel do użytku medycznego, maść do oczu
do użytku medycznego, spraye ziołowe do celów medycznych, żele
do ciała do użytku farmaceutycznego, spraye antyalergiczne, spraye
do nosa do użytku leczniczego, pastylki do ssania do celów farma‑
ceutycznych, herbaty ziołowe do celów leczniczych, czopki przeciw
hemoroidom, maści przeciwzapalne, mineralne suplementy diety,
żele przeciwzapalne, żywność dietetyczna do celów leczniczych,
żele do stosowania miejscowego do użytku medycznego i terapeu‑
tycznego, maści do celów farmaceutycznych, farmaceutyczne oraz
dietetyczne środki spożywcze wzbogacające organizm w niezbędne
witaminy i mikroelementy, dietetyczne preparaty medyczne, mie‑
szanki i ekstrakty ziołowe do celów leczniczych, 30 produkty zbożo‑
we w postaci batonów, preparaty ziołowe do sporządzania napojów,
preparaty ziołowe do sporządzania napojów, wyroby cukiernicze,
słodycze nielecznicze, produkty zbożowe w postaci batonów.
(111) 318117
(220) 2018 06 14
(210) 487121
(151) 2019 02 12
(441) 2018 09 24
(732) GOLAD ADAR, Hattem, NL.
(540) Tańcząca Gąsienica
(510), (511) 28 gry, przedmioty do zabawy, gry planszowe, towa‑
rzyskie, edukacyjne, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokry‑
stalicznymi, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przenośne
[podręczne] gry komputerowe, przenośne [podręczne] gry wideo,
elektroniczne gry edukacyjne, elektroniczne gry planszowe, gry do‑
stępne na platformach elektronicznych, artykuły sportowe i gimna‑
styczne nie ujęte w innych klasach.

1737

(111) 318118
(220) 2018 06 14
(210) 487122
(151) 2019 02 12
(441) 2018 09 24
(732) GOLAD ADAR, Hattem, NL.
(540) Kaczuszki Kwa Kwa
(510), (511) 28 gry, przedmioty do zabawy, gry planszowe, towa‑
rzyskie, edukacyjne, gry przenośne z wyświetlaczami ciekłokry‑
stalicznymi, przenośne [podręczne] gry elektroniczne, przenośne
[podręczne] gry komputerowe, przenośne [podręczne] gry wideo,
elektroniczne gry edukacyjne, elektroniczne gry planszowe, gry do‑
stępne na platformach elektronicznych, artykuły sportowe i gimna‑
styczne nie ujęte w innych klasach.
(111) 318119
(220) 2018 06 17
(210) 487187
(151) 2019 02 12
(441) 2018 09 24
(732) KUCHARZAK BŁAŻEJ KAWIARNIA DELICJE, Leszno, PL.
(540) Delicje Rok założenia 1977
(540)

(531) 08.01.18, 07.01.08, 07.01.24, 26.04.03, 26.11.02, 26.11.08,
27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 43 usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, kawiar‑
nie, lodziarnie, cukiernie, restauracje, restauracje samoobsługowe,
zajazdy, stołówki, catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary
szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywno‑
ści i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 318120
(220) 2018 06 17
(210) 487189
(151) 2019 02 12
(441) 2018 09 24
(732) KUCHARZAK BŁAŻEJ KAWIARNIA DELICJE, Leszno, PL.
(540) LUKIER
(540)

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 26.04.01, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi restauracyjne i usługi gastronomiczne, kawiar‑
nie, lodziarnie, cukiernie, restauracje, restauracje samoobsługowe,
zajazdy, stołówki, catering i obsługa przyjęć, usługi barowe, bary
szybkiej obsługi, usługi związane z przygotowywaniem dań (żywno‑
ści i napojów) na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 318121
(220) 2012 05 21
(210) 400653
(151) 2019 02 11
(441) 2012 08 27
(732) MARKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bierutów, PL.
(540) M Markus B.M. BRATOSIEWICZ Hotel Restauracja
(540)

(531) 25.01.25, 26.04.02, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 43 usługi w zakresie: hoteli, moteli, pensjonatów, eksplo‑
atacji terenów kempingowych, z możliwością rezerwacji noclegów
oraz innych usług hotelowych.

(111) 318122
(220) 2018 03 20
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 03
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Acatar ACTI‑TABS
(540)

(210) 483796

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, szary
(531) 26.04.02, 26.04.03, 26.04.04, 29.01.14, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.24
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze pro‑
dukty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do
higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro‑
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineral‑
ne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, pre‑
paraty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki
spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów
medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze
do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do
celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochod‑
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe
do celów medycznych, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby me‑
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, tera‑
peutyczne plastry.
(111) 318123
(220) 2018 03 20
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 03
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Acatar ZATOKI
(540)

(210) 483797

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, fioletowy,
szary
(531) 26.04.02, 26.04.03, 26.04.04, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.15
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze pro‑
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dukty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do
higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro‑
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineral‑
ne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, pre‑
paraty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki
spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów
medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze
do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do
celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochod‑
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe
do celów medycznych, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby me‑
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, tera‑
peutyczne plastry.

(111) 318124
(220) 2017 09 16
(151) 2019 01 24
(441) 2018 09 17
(732) Vovk Volodymyr Lvovycz, Lwów, UA.
(540) WINSO
(540)

(210) 476525

(531) 27.05.01
(510), (511) 1 dodatki uszlachetniające do benzyny, dodatki uszla‑
chetniające do oleju napędowego, odmrażacze, płyny do odmraża‑
nia, środki odmrażające do zamków drzwiowych, płyny do odmraża‑
nia przednich szyb samochodowych, płyny hamulcowe, płyny
szczelinujące, płyny przeciwko zamarzaniu, dwuskładnikowe kleje
epoksydowe do stali, dwuskładnikowe kleje epoksydowe do plastiku,
dwuskładnikowe uniwersalne kleje epoksydowe, kleje do lusterek
wstecznych w pojazdach, szybkoschnące kleje proszkowe do pojaz‑
dów, dwuskładnikowe kleje epoksydowe do pojazdów, uszczelniacze
do pojazdów, spoiwa do użytku w pojazdach, 2 smary przeciwrdzew‑
ne, smary antykorozyjne, środki antykorozyjne, preparaty antykoro‑
zyjne, mieszanki antykorozyjne, 3 środki czyszczące, ścierne, odtłusz‑
czające i polerskie do pojazdów, mydło do mycia pojazdów, preparaty
musujące do czyszczenia pojazdów szampony do mycia samocho‑
dów, środki do czyszczenia tapicerki, środki do usuwania rdzy, prepa‑
raty czyszczące do pojazdów, roztwory czyszczące do pojazdów,
szampony do pojazdów, preparaty do zewnętrznego czyszczenia sil‑
ników, felg, szyb, deski rozdzielczej, karoserii i innych części pojaz‑
dów, preparaty do wewnętrznego mycia silników, chłodnic, układów
paliwowych, karburatorów, wtryskiwaczy, oleje czyszczące do pojaz‑
dów, środki myjące do pojazdów, wosk samochodowy, środki
nabłyszczająco‑ochronne do lakierów pojazdów, pasty do polerowa‑
nia lakieru samochodowego, 4 smary, smary penetrujące, smary
w sprayu, smary do pojazdów, smary do pojazdów silnikowych, 5 sa‑
mochodowe odświeżacze powietrza, odświeżacze powietrza, 6 nity
metalowe, kanistry metalowe, butle oraz pojemniki metalowe do
sprężonego gazu lub ciekłego powietrza, pojemniki, kasety oraz paki
metalowe, pojemniki do pakowania metalowe, pojemniki metalowe
do magazynowania i transportu, klamry i zaciski metalowe, metalowe
klamry pasów maszynowych, złącza kabli metalowe, nieelektryczne,
złącza metalowe do łańcuchów, kable metalowe nieelektryczne, me‑
talowe przewody nieelektryczne, liny metalowe, druty z metali nie‑
szlachetnych, przewody metalowe do instalacji wentylacji i klimaty‑
zacji, przewody metalowe nieelektryczne, liny stalowe, przewody
stalowe, belki stropowe metalowe, stropy metalowe, stropy metalo‑
we do przemieszczania ciężarów, sufity metalowe, znaki drogowe
nieświecące, niemechaniczne, metalowe, suwnice jako konstrukcje
metalowe, metalowe opaski zaciskowe, 7 suwnice pomostowe, pasy
napędowe do podnośników, łańcuchy do podnośników jako części
maszyn, podnośniki jako windy, podnośniki pneumatyczne, podno‑
śniki zębatkowe, świece zapłonowe, elektryczne cewki zapłonowe,
elektroniczne zapłony do pojazdów, przewody do świec zapłono‑
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wych, pompy, kompresory, wentylatory, kompresory gazowe, tłoki do
kompresorów, kompresory powietrza do pojazdów, kompresory jako
części maszyn i silników, pompy powietrza, pompy osiowe, pompy
paliwowe, pompy jako maszyny, pompy jako części maszyn lub silni‑
ków, pompy elektryczne, pompy wtryskowe paliwa, pompy odpro‑
wadzające olej, rozruszniki, rozruszniki do silników, wciągarki, wcią‑
garki elektryczne, odkurzacze, odkurzacze samochodowe,
odkurzacze elektryczne, torby do odkurzaczy, filtry do odkurzaczy,
instalacje ssące pył, urządzenia do ssania powietrza, wkrętarki, klucze
zaciskające jako części maszyn, dźwigi do pojazdów, dźwigi samocho‑
dowe jako samochody ciężarowe, błotniki jako części maszyn, narzę‑
dzia mechaniczne, elektryczne narzędzia wiertnicze, narzędzia pneu‑
matyczne, narzędzia elektryczne, narzędzia hydrauliczne, narzędzia
napędzane silnikowo, narzędzia do wytłaczania, modułowe narzę‑
dzia [maszyny], świdry [narzędzia elektryczne], narzędzia ogrodnicze
[maszyny], narzędzia podręczne mechaniczne, narzędzia obrotowe
[maszyny], wiertarki [narzędzia elektryczne], narzędzia do obrabiarek,
przenośne narzędzia elektryczne, narzędzia wiertnicze [obrabiarki],
elektryczne narzędzia kuchenne, elektryczne narzędzia ręczne, elek‑
tryczne narzędzia ogrodnicze, narzędzia elektryczne do polerowania,
narzędzia do frezowania [maszyny], wiertarki pionowe [narzędzia
elektryczne], narzędzia modularne do maszyn, narzędzia do podcięć
[maszyny], narzędzia szlifierskie do szlifierek, narzędzia tnące do uży‑
cia w zasilanych elektrycznie narzędziach ręcznych, tarcze ścierne [na‑
rzędzia do maszyn], narzędzia do cięcia metali [gazowe], narzędzia
ręczne z napędem elektrycznym, narzędzia ręczne o napędzie me‑
chanicznym, mechaniczne i pneumatyczne narzędzia do podnosze‑
nia, narzędzia ścierne do użytku z maszynami, narzędzia szlifierskie
[maszyny lub części maszyn], maszyny, narzędzia i urządzenia do mo‑
cowania i łączenia, obrotowe narzędzia ścierne w kształcie tarczy
[części maszyn], elektryczne narzędzia obsługiwane ręcznie, piły [ma‑
szyny], maszyny do zszywania, nitownice, pistolety do kleju termoto‑
pliwego, pompy, kompresory i wentylatory, kompresory jako części
maszyn i silników, generatory prądu, maszyny do czyszczenia ciśnie‑
niowego, maszyny do mycia ciśnieniowego, pistolety natryskowe, pi‑
stolety do malowania, lutownice elektryczne, filtry olejowe, filtry bęb‑
nowe, filtry do silników, filtry do maszyn, filtry oleju [części maszyn],
filtry powietrza do silników, filtry powietrza do celów mechanicznych,
oczyszczacze powietrza [filtry] do silników, filtry [części maszyn lub
silników], podnośniki pneumatyczne, podnośniki hydrauliczne, pod‑
nośniki samochodowe, wciągarki z napędem elektrycznym, 8 podno‑
śniki jako narzędzia ręczne, lewarki uruchamiane ręcznie, klucze do
świec zapłonowych, pompki ręczne, wkrętarki jako narzędzia ręczne,
klucze maszynowe jako narzędzia, klucze płaskie, klucze imbusowe,
klucze do pojazdów, klucze nasadowe, klucze francuskie, klucze na‑
stawne, klucze oczkowe, klucze dynamometryczne, klucze do filtrów
oleju, klucze do rozkręcania filtrów, klucze do kół, klucze nasadkowe,
klucze typu grzechotka, klucze trzpieniowe, klucze do wkręcania zaci‑
sków hamulcowych, klucze do alternatorów, klucze przekładniowe,
klucze do świec, klucze krzyżakowe, zestawy kluczy samochodo‑
wych, wkrętaki, śrubokręty, szczypce, kleszcze, obcęgi, szczypce do
cięcia drutu, przecinaki, gumowe wycieraczki do okien jako narzędzia
obsługiwane ręcznie, gumowe wycieraczki do szyb samochodowych
jako narzędzia obsługiwane ręcznie, narzędzia obrotowe [narzędzia
obsługiwane ręcznie], narzędzia ręczne, narzędzia skrawające [narzę‑
dzia ręczne], ściernice [narzędzia ręczne], stojaki na narzędzia, narzę‑
dzia ścierne (ręczne), tarniki, tarki [narzędzia ręczne], przyrządy tnące
[narzędzia ręczne], ręczne narzędzia do wiercenia, ręczne narzędzia
do rąbania, topory ciesielskie [narzędzia ręczne], narzędzia do wycią‑
gania gwoździ, narzędzia skrawające [ręcznie obsługiwane], nożyce
[narzędzia obsługiwane ręcznie], szczypce, kleszcze [narzędzia ręcz‑
ne], wyciąganie gwoździ (narzędzia do-), szlifierki kątowe (narzędzia
ręczne), tarcze ścierne (narzędzia ręczne), narzędzia ogrodnicze (ste‑
rowane ręcznie), pistolety ręczne do wytłaczania masy uszczelniają‑
cej narzędzia szlifierskie, obsługiwane ręcznie, narzędzia ścierne
[przyrządy ręczne], imadła kątowe (narzędzia ręczne), narzędzia
ogrodnicze o napędzie ręcznym, obcęgi stolarskie [narzędzia do wy‑
ciągania gwoździ], tarcze ścierne do użytku z narzędziami ręcznymi,
ręczne narzędzia do obcinania, wiercenia, ostrzenia i obróbki po‑
wierzchni, wkładki tnące do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, tar‑
cze szlifierskie do użytku wraz z narzędziami ręcznymi, młotki, młotki
miękkie i młoty, topory, łomy, imadła, zaciski stolarskie, piły ręczne,
świdry, wiertła, nitownice ręczne, pistolety [narzędzia ręczne], pistole‑
ty do uszczelniania, ręczne pistolety do zszywek [inne niż do użytku
chirurgicznego lub papierniczego], pasy na narzędzia, torby na narzę‑
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dzia [wyposażone], torby na narzędzia przypinane do pasów na na‑
rzędzia, zestawy narzędzi ręcznych, podnośniki, podnośniki ręczne,
zestawy końcówek narzędzi do narzędzi ręcznych, zestawy kluczy
nasadowych [narzędzia obsługiwane ręcznie], szpachle [narzędzia
ręczne], noże, noże do obkrawania, mieszadła [narzędzia ręczne],
podnośniki, podnośniki jako części maszyn, podnośniki jako urządze‑
nia, 9 bezpieczniki, bezpieczniki topikowe, druty ze stopów metali,
druty ze stopów metali jako bezpieczniki topikowe, bezpieczniki ukła‑
dowe, bezpieczniki ceramiczne, bezpieczniki elektryczne, bezpiecz‑
niki do pojazdów, elektryczne bezpieczniki stykowe, bezpieczniki
termiczne prądowe, siatki zabezpieczające przed wypadkami, obu‑
wie zabezpieczające przed wypadkami, promieniowaniem i ogniem,
zaciski przewodów elektrycznych, gniazdka, wtyczki i inne kontakty,
złącza elektryczne, złączki elektryczne, złącza do przewodów elek‑
trycznych, rozgałęźniki, przedłużacze i wtyczki elektryczne, kable za‑
płonowe, przewody zapłonowe, akumulatory zapłonowe, baterie za‑
płonowe, złącza wysokiego napięcia do świec zapłonowych,
podstawki i uchwyty pod telefony komórkowe i urządzenia mobilne,
uchwyty na deskę rozdzielczą do telefonów komórkowych oraz urzą‑
dzeń nawigacyjnych, sznureczki i łańcuszki do sprzętu elektroniczne‑
go, rozruszniki akumulatorowe, kable elektryczne, kable elektronicz‑
ne, kable koncentryczne, kable optyczne – światłowody, kable
rozruchowe do silników, kable zapłonowe, kable zapłonowe do pojaz‑
dów, kable USB, opaski zaciskowe do kabli, kable uruchamiające, ka‑
ble rozruchowe do akumulatorów, osłony przeciwodblaskowe, tarcze
odblaskowe noszone na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom
drogowym, odzież odblaskowa do zapobiegania wypadkom, ele‑
menty odblaskowe do zapobiegania wypadkom, termometry, termo‑
staty do pojazdów, aerometry, szyldy i znaki mechaniczne, szyldy
i znaki świecące, anteny, anteny samochodowe, akumulatory elek‑
tryczne, akumulatory elektryczne do pojazdów, celki akumulatorowe,
grodzie akumulatorów elektrycznych, kwasomierze do akumulato‑
rów, płyty do akumulatorów elektrycznych, skrzynki akumulatorowe,
urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, dzwonki jako
urządzenia ostrzegające, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki sy‑
gnalizacyjne, trójkąty ostrzegające o niesprawnym samochodzie,
alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe, samochodowe
zestawy audio, opaski ostrzegawcze, poziomice [przyrządy do ustala‑
nia linii poziomej], poziomice stolarskie, miarki [przyrządy miernicze],
taśmy miernicze, suwmiarki, mikrometry, urządzenia pomiarowe, cy‑
frowe urządzenia pomiarowe, urządzenia do sprawdzania fazy, okula‑
ry ochronne, ochronna odzież robocza [chroniąca przed wypadkami
lub urazami], ochronna odzież termiczna chroniąca przed wypadkami
lub urazami, rękawice do ochrony przed wypadkami lub urazami, ma‑
ski przeciwpyłowe, ochronne obuwie robocze, ochronne nakrycia
głowy, osłony ochronne na twarz, maski ochronne przed zanieczysz‑
czeniem do ochrony układu oddechowego, słuchawki [zakładane na
głowę], odblaskowe kamizelki ochronne, baterie elektryczne, baterie
do oświetlania, ładowarki, ładowarki do baterii, ładowarki dla akumu‑
latorów, klamry, zaciski i klemy do akumulatorów samochodowych,
11 żarówki oświetleniowe, latarki, 12 zapalniczki samochodowe,
pompki do rowerów, pompy powietrzne jako akcesoria samochodo‑
we, rozruszniki do pojazdów lądowych, alarmy antywłamaniowe do
pojazdów, aparatura i urządzenia do transportu za pomocą lin, prze‑
wody paliwowe do pojazdów, przewody sprzęgła jako części pojaz‑
dów, bagażniki do pojazdów, bagażniki na narty do samochodów,
siatki bagażowe do pojazdów, bagażniki na rowery do pojazdów, wy‑
cieraczki do szyb pojazdów, kierownice pojazdów, pokrowce na kie‑
rownice samochodowe, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do
pojazdów, sygnały dźwiękowe do pojazdów, pokrowce na pojazdy,
pokrowce na koła zapasowe, pokrowce na siedzenia pojazdów, sy‑
gnalizatory jazdy wstecz do pojazdów, wycieraczki przednich świateł,
uchwyty do wycieraczek, lusterka wsteczne, łańcuchy przeciwpośli‑
zgowe, akcesoria samochodowe na zimę, a mianowicie skrobaczki do
szyb samochodowych, szczotki samochodowe ze skrobaczkami do
szyb, szczotki samochodowe do odśnieżania, rolety i osłony przeciw‑
słoneczne do pojazdów, korki i nakrętki do zbiorników paliwa oraz
gazu w pojazdach, skrobaczki do szyb samochodowych, urządzenia
przeciwodblaskowe do pojazdów, urządzenia przeciwoślepieniowe
do pojazdów, alarmy antywłamaniowe do pojazdów, urządzenia an‑
tywłamaniowe do pojazdów, urządzenia antypoślizgowe do opon
pojazdów, pasy bezpieczeństwa do siedzeń w pojazdach, klocki
i szczęki hamulcowe do pojazdów, koła pojazdów, kołpaki, części sa‑
mochodowe, błotniki do pojazdów, uchwyty do mocowania kół zapa‑
sowych w bagażniku, narzędzia do naprawy pojazdów, zestawy na‑
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rzędzi do naprawy pojazdów, 16 pędzle, wałki do malowania ścian,
taśmy zabezpieczające z tworzyw sztucznych, zszywacze [nieelek‑
tryczne], 17 taśmy samoprzylepne do celów technicznych, taśmy
z włókna szklanego do celów izolacyjnych, 18 rzemienie do mocowa‑
nia ładunków, etui na klucze, etui na kluczyki do samochodu, kufry
bagażowe, pasy skórzane, plecaki, skórzane pasy na ramię, opaski
skórzane, 20 nity, niemetalowe, 21 sprzęt i akcesoria do czyszczenia
pojazdów, ściereczki do czyszczenia, ściereczki do mycia podłóg,
szmatki do czyszczenia, ircha do czyszczenia, ściereczki do czyszcze‑
nia i polerowania pojazdów, gąbki, gąbki do czyszczenia i polerowa‑
nia pojazdów, termosy, termoizolacyjne pojemniki na żywność, skro‑
baczki do szyb, ściągaczki do wody, 22 liny niemetalowe, liny
holownicze do samochodów, pasy niemetalowe do zabezpieczania
ładunków, niemetalowe pasy do transportu ładunków, pasy ściągają‑
ce do mocowania ładunków, linki mocujące do bagażników, gumy
mocujące do bagażników, szelki do transportu ładunków niemetalo‑
we, uprzęże niemetalowe do przewożenia ładunków, zawiesia do
transportu ładunków, niemetalowe, nosidła do transportu ładunków
niemetalowe, pokrowce na pojazdy, taśmy do związywania niemeta‑
lowe, niemetalowe sznury i sznurki, niemetalowe opaski zaciskowe,
worki do transportu i przechowywania materiałów luzem, 27 dywa‑
niki samochodowe, wycieraczki samochodowe, maty samochodo‑
we, 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, agencje
importowo‑eksportowe, agencje informacji handlowej, analizy kosz‑
tów, badania w dziedzinie działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, dys‑
trybucja materiałów reklamowych w szczególności próbek, druków,
prospektów, broszur, informacja o działalności gospodarczej, kolpor‑
taż próbek, oferowanie w mediach produktów dla handlu detalicz‑
nego, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie sprzedaży w trybie aukcji i przetargów publicznych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, orga‑
nizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, outsour‑
cing jako doradztwo handlowe, pokazy towarów, pomoc w zarzą‑
dzaniu działalnością gospodarczą, wyceny handlowe, zarobkowe
zarządzanie w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie w zakresie zamówień handlowych, sprzedaż
detaliczna, hurtowa oraz za pośrednictwem Internetu: przewodów,
kabli, lin, linek, drutów, drobnych wyrobów żelaznych, pojemników
metalowych, klamr, zacisków, złączy metalowych, podnośników, le‑
warków, świec zapłonowych, przewodów do świec zapłonowych,
pomp, kompresorów, wentylatorów, separatorów, odkurzaczy, na‑
rzędzi ręcznych, kluczy do naprawy pojazdów, zestawów narzędzi
samochodowych, bezpieczników, akcesoriów zabezpieczających
miejsca wypadku, kabli i przewodów zapłonowych, rozgałęźników,
przedłużaczy i wtyczek elektrycznych, podstawek i uchwytów pod
telefony komórkowe i urządzenia mobilne, kabli elektrycznych, ele‑
mentów odblaskowych, odzieży odblaskowej do zapobiegania wy‑
padkom, akumulatorów, alarmów antywłamaniowych, urządzeń do
oświetlania, urządzeń do wentylacji, instalacji klimatyzacyjnych do
pojazdów, lamp, reflektorów do pojazdów, żarówek, akcesoriów sa‑
mochodowych, urządzeń samochodowych, zapalniczek samocho‑
dowych, akcesoriów zabezpieczających transport ładunków, linek
i taśm mocujących ładunki, pokrowców na pojazdy oraz kierownice
i siedzenia pojazdów, bagażników do pojazdów, wycieraczek do szyb
pojazdów, lusterek wstecznych, części zamiennych do pojazdów,
klaksonów i sygnałów dźwiękowych do pojazdów, łańcuchów prze‑
ciwpoślizgowych, rolet i osłon przeciwsłonecznych do pojazdów,
skrobaczek do szyb, alarmów i urządzeń antywłamaniowych do po‑
jazdów, pasów do transportu ładunków, etui na klucze, sprzętu i ak‑
cesoriów do czyszczenia pojazdów, ściereczek do czyszczenia i pole‑
rowania pojazdów, pojemników na żywność i napoje, lin
niemetalowych, lin holowniczych, urządzeń i akcesoriów do przewo‑
żenia ładunków, dywaników i wycieraczek samochodowych, sprze‑
daż detaliczna, hurtowa oraz za pośrednictwem Internetu części sa‑
mochodowych, preparatów do czyszczenia części samochodowych,
preparatów do pielęgnacji pojazdów, sprzedaż detaliczna, hurtowa
oraz za pośrednictwem Internetu narzędzi ręcznych, elektronarzę‑
dzi, odzieży ochronnej.
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(540)

Kolor znaku: zielony, szary, biały, różowy
(531) 26.01.12, 26.01.18, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.21, 26.15.09,
27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi w zakresie importu i eksportu, w tym doty‑
czące paczek i przesyłek, usługi w zakresie reklamy na rzecz osób
trzecich, w szczególności udostępnianie powierzchni reklamowych,
wymienione usługi świadczone również za pomocą Internetu i bez‑
przewodowych sieci komunikacji elektronicznej, 39 usługi transpor‑
towe, w tym w zakresie transportu lądowego, wodnego i powietrz‑
nego, w tym w odniesieniu do paczek, przesyłek oraz towarów,
usługi kurierskie, w tym zwrotne usługi kurierskie, usługi w zakresie
magazynowania, przechowywania, pakowania i dostarczania towa‑
rów, usługi dostarczania, w tym zwrotnego, paczek, przesyłek oraz
towarów, w tym zamówionych korespondencyjnie.
(111) 318126
(220) 2014 05 02
(151) 2019 02 13
(441) 2014 08 18
(732) SIG PLC, SHEFFIELD, GB.
(540) SIG
(540)

(210) 428081

(531) 27.05.01
(510), (511) 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania
pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia
w wodę oraz instalacje sanitarne, urządzenia klimatyzacyjne, czajniki
elektryczne, kuchenki gazowe i elektryczne, światła do pojazdów
i elementy klimatyzacyjne do pojazdów, urządzenia i osprzęt do
oświetlenia elektrycznego, części i osprzęt do wyżej wymienionych
towarów, urządzenia i sprzęt do energii odnawialnej w formie sprzę‑
tu do zbierania i generowania energii zasilanego ze źródeł natural‑
nych takich jak biomasy, biopaliwa, światło słoneczne, woda, wiatr,
deszcze, pływy i ciepło geotermalne do użytku w instalacjach grzew‑
czych, napowietrzacze do kranów (armatura hydrauliczna), filtry do
kranów (armatura hydrauliczna), ręcznie obsługiwane zawory hy‑
drauliczne, rozpylacze nazlewowe (armatura hydrauliczna), elementy
wylotowe kranów (armatura hydrauliczna), zawory kontrolne do wa‑
nien (armatura hydrauliczna), zawory (armatura hydrauliczna), ża‑
rówki do oświetlania, oświetlenie wystawowe, urządzenia elektrycz‑
ne do oświetlania, oświetlenie elektryczne, elektryczne urządzenia
oświetleniowe, osprzęt do oświetlenia elektrycznego, elektryczny
osprzęt oświetleniowy, oświetlenie, osprzęt oświetleniowy, urządze‑
nia oświetleniowe, oświetlenie kopułowe, części i osprzęt do wszyst‑
kich wyżej wymienionych towarów zawarte w klasie 11, żaden z po‑
wyższych towarów nie dotyczy instalacji solarnych, żaden
z powyższych towarów nie dotyczy oświetlenia ulic zasilanego solar‑
nie, 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych mate‑
riałów zawarte w klasie 17, tworzywa sztuczne wyprofilowane stoso‑
wane w produkcji, półprzetworzone materiały z tworzyw sztucznych
do dalszego przetwarzania, materiały wypełniające i izolacyjne, rury
elastyczne niemetalowe, izolacje stosowane w budownictwie, bu‑
dowlane produkty i materiały izolacyjne, przylepne materiały [inne
niż do użytku domowego, medycznego, biurowego], podkładki i pa‑
ski izolacyjne, izolacyjna tkanina klejąca stosowana w pracach kon‑
strukcyjnych, taśmy do izolacji i mające zastosowanie w budownic‑
twie, szczeliwa, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły,
materiały izolacyjne, formy z tworzyw sztucznych, profile z tworzyw
sztucznych, izolacje dachowe (materiały izolacyjne), w szczególności
do dachów skośnych, dachy płaskie, mianowicie materiały izolacyjne,
materiały izolacyjne, rury giętkie nie z metalu, budowlane produkty
i materiały izolacyjne, produkty do izolacji ścian, materiały izolacyjne
do dachów, arkusze izolacyjne do dachów, materiały wyścielające do
wygłuszania podłóg, podpodłogowe arkusze z gumy, szczeliwa bu‑
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dowlane, materiały uszczelniające do połączeń, maty izolacyjne,
włókna do zbrojeń, wodoodporne folie z tworzyw sztucznych inne
niż do owijania, wodoodporne folie z tworzyw sztucznych inne niż
do pakowania, materiały izolacyjne wykonane z tworzyw sztucz‑
nych, materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych, materiały izolacyj‑
ne wytworzone z tworzyw sztucznych, materiały z tworzyw sztucz‑
nych na izolacje, uszczelnienia z tworzyw sztucznych, folie z tworzyw
sztucznych zapobiegające wzrostowi chwastów, materiały izolacyjne
z tworzyw sztucznych, termiczne materiały izolacyjne z tworzyw
sztucznych, włókna polimerowe do betonu, panele kompozytowe
o właściwościach izolacyjnych, złącza kompensacyjne do stosowania
w konstrukcjach ścian, farby izolacyjne do ścian, izolatory wykonane
z cementu włóknistego, tuleje gumowe wzmacniające rury, tkaniny
izolacyjne, tkaniny termoodporne do izolacji, izolacje do celów bu‑
dowlanych, wstępnie ukształtowane komponenty izolacyjne, guma
do izolacji elektrycznej, materiały termoizolacyjne, guma do izolacji
dźwiękowej, guma do izolacji cieplnej, arkusze izolacyjne, folia meta‑
lowa do izolacji, izolacje do celów budowlanych, dachowe materiały
izolacyjne, materiały izolacyjne z tworzyw sztucznych, pianka do izo‑
lacji cieplnej, pianka do izolacji dźwiękowej, tkaniny izolacyjne, izola‑
cje z włókna szklanego, taśmy przylepne nie do użytku biurowego,
medycznego czy domowego, zaciski z gumy do kabli, uszczelnienia
płaskie, mianowicie siatki bitumiczne, uszczelnienia płynne, uszczel‑
nienia z tworzyw sztucznych, części i osprzęt do wszystkich wyżej
wymienionych towarów, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bi‑
tum, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, nie‑
metalowe konstrukcje ramowe do werand i szklarni, niemetalowe
drzwi i okna, geotkaniny, niemetalowe materiały wodoodporne za‑
warte w klasie 19, cegły, kamień naturalny i sztuczny, cement, wapno,
zaprawa murarska, kreda dla celów budowlanych, tynk, żwir, asfalt,
smoła i bitum oraz preparaty z tych materiałów inne niż farby stoso‑
wane w budownictwie i w pracach konstrukcyjnych, płyty niemeta‑
lowe stosowane w budownictwie, niemetalowe płyty ścienne, zaci‑
ski niemetalowe, niemetalowe płyty stosowane w budownictwie
i w pracach konstrukcyjnych, zaślepki niemetalowe, drobne wyroby
niemetalowe stosowane w budownictwie i w pracach konstrukcyj‑
nych, cement, materiały budowlane wykonane z gipsu lub tynku,
tynk i mieszanki tynku stosowane w konstrukcjach budowlanych,
niemetalowe przegrody i niemetalowe materiały przegradzające,
niemetalowe elementy działowe, części, osprzęt i akcesoria do
wszystkich wyżej wymienionych towarów, ale z wyłączeniem rur,
tub, złączek, połączeń do wszystkich wyżej wymienionych towarów
zawarte w klasie 19, osprzęt nie z metalu do budynków zawarty
w klasie 19, osprzęt do drzwi i ograniczniki do drzwi nie z metalu za‑
warte w klasie 19, osprzęt do okien i ograniczniki do okien nie z me‑
talu zawarte w klasie 19, profile niemetalowe, profile drewniane, nie‑
metalowe profile wyciskane, żaluzje niemetalowe i nietekstylne,
żaluzje drewniane, żaluzje z tworzyw sztucznych, niemetalowe
ścianki działowe, niemetalowe instalacje rozdzielające, niemetalowe
instalacje sufitowe, niemetalowe panele sufitowe, niemetalowe okła‑
dziny ścienne, niemetalowe panele ścienne, drewniane panele ścien‑
ne, drzwi niemetalowe, drzwi drewniane, budowlane błyszczące
elementy niemetalowe, budowlane błyszczące panele niemetalowe,
szkło budowlane, szkło drukowane do celów budowlanych, elemen‑
ty szklane wycinane i kształtowane dla budownictwa, szkło trawione
do zastosowań w budynkach, szklane elementy architektoniczne,
architektoniczne instalacje szklane, budowlane dekoracyjne elemen‑
ty szklane, budowlane dekoracyjne instalacje szklane, niemetalowe
stojaki ekspozycyjne, znaki niemetalowe, znaki drewniane, znaki
z tworzyw sztucznych, dachy płaskie nie z metalu, zawarty w klasie
19 osprzęt dachów płaskich nie z metalu, w szczególności osprzęt do
kopuł, systemy obramowania dachów, pokrycia tarasów, drewno,
mianowicie drewno konstrukcyjne, drewno budowlane, drewno pro‑
filowane, płyty drewniane, fasady niemetalowe, w szczególności
okładziny fasad, w tym dachówki łupkowe, cement włóknisty, płyty
wiórowe, komponenty z tworzywa sztucznego, pokrycia dachowe
nie z metalu, w szczególności dachówki gliniane, płytki dachowe be‑
tonowe, dachówka łupkowa, cement włóknisty, panele z podwójną
siatką, bitum, materiały na dachy nie z metalu, orynnowanie nieme‑
talowe, w szczególności rynny, rury spustowe, osprzęt nie z metalu
do dachów skośnych, w szczególności siatki podpodłogowe, mem‑
brany izolacyjne, schody strychowe zawarte w klasie 19, dachy zielo‑
ne nie z metalu, materiały budowlane nie z metalu, niemetalowe rury
sztywne dla budownictwa, drzwi i okna, podłogi, dachy i materiały
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na dachy, dachówki, niemetalowe materiały wodoodporne, cegły,
kamień naturalny i sztuczny, cement, wapno, zaprawa murarska,
tynk, żwir, asfalt, smoła i bitum oraz preparaty wykonane z tych ma‑
teriałów inne niż farby do zastosowań w budownictwie i pracach
konstrukcyjnych, płyty niemetalowe dla budownictwa, płyty ścien‑
ne, wewnętrzne ściany, sufity i ściany działowe, płyty dla budownic‑
twa i prac konstrukcyjnych, zaślepki niemetalowe, drobne przedmio‑
ty niemetalowe stosowane w budownictwie i w pracach
konstrukcyjnych, cement, materiały budowlane z gipsu lub z tynku,
tynk i mieszanki tynku do zastosowań w budowlanych pracach kon‑
strukcyjnych, niemetalowe przegrody i niemetalowe materiały prze‑
gradzające, niemetalowe przegrodzenia, niemetalowe materiały da‑
chowe, niemetalowe materiały budowlane o właściwościach
izolacyjnych, budowlane produkty na dachy, listwy przypodłogowe,
orynnowanie, rury spustowe, okładziny, wszystkie wykonane z PCV,
wewnętrzne przegrody wykonane z materiałów niemetalowych, nie‑
metalowe materiały na przedzielenia, bloki niemetalowe stosowane
w konstrukcjach podłogowych, płytki ceramiczne na podłogi i okła‑
dziny, płytki ceramiczne do podłóg i pokryć, płytki ceramiczne na
podłogi w budynkach, podłogi z drewna, materiały na podłogi nie
z metalu, podłogi niemetalowe, płytki podłogowe niemetalowe,
podłogi z płyt wiórowych, syntetyczne materiały podłogowe lub
syntetyczne okładziny ścienne, płytki ścienne nie z metalu, podłogi
drewniane, wypełnienia do naprawy ścian, mieszanki do obrzutek
tynkowych do zastosowań w budownictwie, mieszanki do obrzutek
tynkowych do zastosowań w pracach konstrukcyjnych, zaprawy bu‑
dowlane, niemetalowe włókna, maty i arkusze do ochrony przed
erozją‑geotekstylia, tkaniny do użytku w inżynierii wodno‑lądowej
(geotekstylia), włókna stabilizacyjne niemetalowe stosowane w pra‑
cach konstrukcyjnych (geotekstylia), włókna do ochrony przed erozją
dla budownictwa, arkusze lub włókna do ochrony przed erozją do
celów budowlanych, konstrukcje osłonowe drzew niemetalowe, nie‑
metalowe produkty nawierzchniowe, bruk, syntetyczne mieszanki
nawierzchniowe, wyściółki z materiałów z tworzyw sztucznych, nie‑
metalowe konstrukcje osłonowe trawników, włókniny do stabilizacji
gruntu, włókniny do stabilizacji gleby, niemetalowe włókna stabiliza‑
cyjne – geotekstylia dla budownictwa, niemetalowe włókna stabili‑
zacyjne do prac konstrukcyjnych, niemetalowe płyty wodoodporne,
niemetalowe instalacje odwadniające, włókniny do osuszania ziemi,
odpowietrzenia niemetalowe, płyty budowlane z materiałów z two‑
rzyw sztucznych, materiały budowlane z materiałów z tworzyw
sztucznych, elementy konstrukcyjne z tworzywa sztucznego, spie‑
nione tworzywa sztuczne do prac konstrukcyjnych, spienione two‑
rzywa sztuczne dla budownictwa, transparentne panele z tworzywa
sztucznego dla konstrukcji budowlanych, transparentne panele
z tworzywa sztucznego dla budownictwa, transparentne dachówki
z tworzywa sztucznego, materiały kruszywowe do betonu, beton,
elementy budowlane z betonu, elementy budowlane wykonane
z betonu, betonowe elementy budowlane, materiały budowlane be‑
tonowe, panele betonowe, słupy betonowe, rury betonowe, polime‑
robeton, beton zbrojony, beton syntetyczny, kanały odwadniające
jako drenażowe konstrukcje betonowe, niemetalowe materiały kom‑
pozytowe, przenośne ścianki działowe z materiałów niemetalowych,
ścianki przenośne z materiałów niemetalowych, niemetalowe pane‑
le okładzinowe do ścian, panele ścienne niemetalowe, panele ścien‑
ne nie z metalu, płyty ścienne, płyty ścienne z tworzywa sztucznego,
cement włóknisty, elementy dystansowe będące elementami bu‑
dowlanymi wykonane z cementu wzmocnionego włóknami, zapra‑
wy klejowe do celów budowlanych, preparaty poziomujące – ce‑
ment lub zaprawa, kotwy niemetalowe dla budownictwa, kotwy
niemetalowe podtrzymujące izolację pomiędzy ścianami wewnętrz‑
nymi i zewnętrznymi w budynkach, niemetalowe płytki sufitowe po‑
siadające właściwości izolacji dźwiękowej, szkło izolacyjne dla bu‑
downictwa, przeciwwilgociowe membrany dachowe (niemetalowe),
części i osprzęt do wszystkich wyżej wymienionych towarów zawar‑
te w klasie 19, 37 usługi budowlane, naprawy, usługi instalacyjne, in‑
stalacja, konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego, malowanie
i dekorowanie budynków, usługi czyszczenia przemysłowego, sprzą‑
tanie budynków biurowych i lokali handlowych, czyszczenie budyn‑
ków od wewnątrz i zewnątrz, sprzątanie nieruchomości, usługi kon‑
strukcyjne i budowlane, naprawa betonu i konstrukcji betonowych,
instalacja ścianek działowych, płyt gipsowo‑kartonowych oraz syste‑
mów suchej zabudowy, doradztwo, konsultacje i usługi informacyjne
dotyczące wyżej wymienionych usług, usługi konsultacyjne dotyczą‑
ce montażu okien dachowych, w szczególności okien w pokojach
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dziennych, dachowych okien wyłazowych, usługi konstrukcyjne i bu‑
dowlane, budowa ścian działowych, usługi w zakresie stabilizacji
gruntu poprzez wkładanie wzmocnionych prętów, usługi w zakresie
instalowania kotew do murów szczelinowych, usługi instalacyjne
w zakresie budownictwa, instalowanie wyposażenia budynków, izo‑
lacja budynków, żadna z powyższych usług nie dotyczy konserwacji
i napraw instalacji fotowoltaicznych, 42 badania oraz usługi naukowe
i techniczne, oraz związane z nimi projektowanie, analizy przemysło‑
we i usługi badawcze, projektowanie, wykonywanie rysunków tech‑
nicznych i pisanie na zamówienie programów komputerowych,
oprogramowania i kodu w celu kompilacji stron internetowych, two‑
rzenie, konserwacja i hosting stron internetowych na rzecz osób trze‑
cich, usługi w zakresie projektowania zawarte w klasie 42, usługi
w zakresie miernictwa, doradztwo, konsultacje i usługi informacyjne
dotyczące wydajności energetycznej i produktów przyjaznych śro‑
dowisku, profesjonalne usługi konsultacyjne dotyczące wydajności
energetycznej w budynkach, ochrona środowiska naturalnego
i usługi konsultacyjne w tym zakresie, badania w dziedzinie ochrony
środowiska naturalnego, doradztwo dotyczące zagadnień związa‑
nych ze środowiskiem, architektoniczne usługi doradcze, usługi ar‑
chitektoniczne i inżynieryjne, konsultacyjne usługi architektoniczne,
architektoniczne usługi projektowe, projektowanie architektoniczne
dla celów dekoracji powierzchni zewnętrznych, projektowanie archi‑
tektoniczne dla celów dekoracji wnętrz, zarządzanie projektami ar‑
chitektonicznymi, usługi architektoniczne, usługi architektoniczne
dla celów projektowania budynków handlowych, usługi konsultacyj‑
ne dotyczące planowania architektonicznego, doradztwo technicz‑
ne, inżynieria techniczna, przeglądy techniczne, badania techniczne,
usługi doradcze dotyczące wydajności energetycznej, usługi dorad‑
cze dotyczące użycia energii, żadne z wyżej wymienionych usług nie
dotyczą monitoringu technicznego instalacji fotowoltaicznych, żad‑
na z wyżej wymienionych usług nie dotyczy czujników i systemów
czujników optoelektronicznych i elektronicznych stosowanych w au‑
tomatyce zakładów przemysłowych i logistyki oraz w procesach au‑
tomatycznych, 45 usługi prawne, usługi związane z przeniesieniem
tytułu własności, usługi bezpieczeństwa w zakresie ochrony mienia
i osób, usługi w zakresie prac socjalnych, usługi konsultacyjne doty‑
czące bezpieczeństwa osób i mienia, zindywidualizowane usługi do‑
radztwa w zakresie mody, stawianie tarota osobom indywidualnym,
usługi w zakresie pośrednictwa w zawieraniu znajomości, usługi po‑
grzebowe, usługi w zakresie gaszenia pożarów, usługi agencji detek‑
tywistycznych, usługi w zakresie wydawania świadectw wydajności
energetycznej w budynkach, usługi certyfikacji w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, wydajności energetycznej oraz w odniesie‑
niu do emisji szkodliwych dla środowiska, usługi w dziedzinie certyfi‑
kacji spółek, osób, procesów, produktów i usług w celu udostępnie‑
nia odbiorcom norm pomiarowych i komunikacyjnych w odniesieniu
do konsumpcji energii, wydajności energetycznej, emisji dwutlenku
węgla, emisji gazów wywołujących efekt cieplarniany lub innych
norm środowiskowych, usługi certyfikacji dotyczące konsumpcji
energii, oszczędzania energii, wydajności energetycznej, emisji wę‑
gla i redukcji emisji węgla.

(111) 318127
(220) 2014 11 19
(210) 434060
(151) 2019 02 15
(441) 2015 03 02
(732) ICAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ICAN LEADERSHIP LAB
(510), (511) 41 edukacja, informacja o edukacji, konferencje [organi‑
zowanie i obsługa], książki (publikowanie), kształcenie praktyczne,
nagrywanie filmów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko‑
lenia], organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, zjaz‑
dów, organizowanie konkursów [edukacja], publikacje elektroniczne
on‑line książek i periodyków, publikowanie książek, tłumaczenia,
teksty (publikowanie), teksty (pisanie), usługi edukacyjne, zawodowe
poradnictwo [porady w zakresie edukacji lub kształcenia].
(111) 318128
(220) 2014 11 26
(151) 2019 02 15
(441) 2015 03 16
(732) ONE DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ONE DESIGN

(210) 436068
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(540)

Kolor znaku: jasnoszary, czerwony
(531) 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 37 budownictwo, budownictwo przemysłowe, instalo‑
wanie drzwi i okien, informacja budowlana, izolowanie budynków,
montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, mon‑
taż i naprawy instalacji grzewczych, montaż urządzeń kuchennych,
murowanie, nadzór budowlany, stolarstwo meblowe (naprawy), ta‑
petowanie, tapicerowanie mebli, tynkowanie, usługi hydrauliczne,
42 architektura, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji
wnętrz, doradztwo budowlane, opracowywanie projektów technicz‑
nych, planowanie urbanistyczne, stylizacja jako wzornictwo przemy‑
słowe, testowanie materiałów.
(111) 318129
(220) 2015 08 04
(210) 445541
(151) 2019 07 24
(441) 2015 11 09
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNO
‑WETERYNARYJNEGO CENTROWET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL.
(540) CENTROWET
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 26.02.07, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej
lub za pośrednictwem Internetu następujących produktów:produk‑
ty farmaceutyczne, produkty weterynaryjne, środki sanitarne do
celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych,
plastry, materiały opatrunkowe, środki odkażające, środki do zwal‑
czania robactwa, fungicydy, herbicydy, leki do celów weteryna‑
ryjnych, szczepionki, środki sanitarne do celów weterynaryjnych,
środki bakteriobójcze, kultury mikroorganizmów do celów wetery‑
naryjnych, preparaty bakteryjne i biologiczne do celów weteryna‑
ryjnych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, dodatki
mineralne do żywności, środki odżywcze i dietetyczne do celów
weterynaryjnych, dodatki do pasz do celów leczniczych, sprzęt we‑
terynaryjny, pasze, pokarm dla zwierząt, proteiny dla zwierząt, sub‑
stancje odżywcze wzmacniające dla zwierząt, produkty do hodowli
zwierząt, artykuły jadalne do żucia dla zwierząt, napoje dla zwierząt
domowych, produkty na ściółkę dla zwierząt, środki mineralne dla
zwierząt, usługi sklepów internetowych on‑line, mianowicie usługi
sprzedaży ww. produktów przez Internet, gromadzenie ofert, sor‑
towanie ofert w bazach danych, prezentowanie towarów dla celów
sprzedaży detalicznej, prezentowanie opisów towarów dla celów
sprzedaży detalicznej, promowanie towarów poprzez ich wyróżnie‑
nie w ofercie, zarządzanie administracyjne zamówieniami w ramach
usług świadczonych przez firmy wysyłkowe, dostarczanie informacji
handlowych w celu przeprowadzenia transakcji, przetwarzanie da‑
nych do celów administrowania obsługi sklepu, administrowanie
i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, usługi odbierania zamó‑
wień, w tym telefonicznych, skomputeryzowane kompilacje list za‑
mówień, zarządzanie zamówieniami, gromadzenie informacji zwią‑
zanych z reklamą i zarządzenie reklamami, zarządzanie programami
lojalnościowymi, motywacyjnymi lub promocyjnymi, sporządzanie
informacji statystycznych w zakresie sprzedaży, informacje handlo‑
we w zakresie oceny i opinii dotyczących zakupionych towarów, wy‑
stawionych ocen, gromadzenie informacji w bazach danych w tym
prowadzenie księgi gości, usługi prezentacji oferty handlowej w In‑
ternecie, reklama, reklama radiowa, telewizyjna i prasowa, reklama
na stronach internetowych, promocja sprzedaży, pokazy towarów
dla celów handlowych, prezentowanie produktów w mediach dla ce‑
lów sprzedaży, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, infor‑
macja o ww. usługach, w tym udostępniana za pośrednictwem Inter‑
netu, 39 usługi dystrybucyjne, składowanie i dostarczanie towarów,
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organizowanie i świadczenie usług w zakresie dostarczania towarów
zamówionych korespondencyjnie.

(111) 318130
(220) 2018 02 07
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 24
(732) RESTAURATORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) pasta&basta, makarony zRęcznie robione
(540)

(210) 482152

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 11.01.03, 11.01.04
(510), (511) 30 placki, łazanki, kluski, ciasta, gotowe desery jako wy‑
roby cukiernicze, gotowe desery jako wyroby piekarnicze, potrawy
z makaronem, potrawy na bazie mąki, esencje artykułów żywnościo‑
wych inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, kawa, napoje na
bazie kawy, herbata, wyroby cukiernicze, kanapki, mięso w cieście,
naleśniki, paszteciki, sosy przyprawowe, tarty z mięsem, tarty z owo‑
cami, tarty z nadzieniem różnym, pizze, potrawy i wypieki na bazie
mąki, gofry, czekolada‑przetwory, puddingi, słodycze, 41 organizo‑
wanie i obsługa przyjęć okolicznościowych, spotkań biznesowych
i imprez rozrywkowych.
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konserwy, owoce, napoje bezalkoholowe, artykuły dla palących,
kwiaty, 36 usługi ubezpieczeniowe, wymiana walut, obsługa cze‑
ków podróżnych, usługi depozytów sejfowych, usługi kantorów,
39 organizacja przejazdów turystycznych, prowadzenie biur po‑
dróży, wynajem miejsc parkingowych i pojazdów, rezerwacja wy‑
najmu samochodów, pośrednictwo w zakresie biletów lotniczych,
kolejowych, promowych, autokarowych oraz sprzedaży wycieczek
krajowych i zagranicznych (pobytowych i objazdowych), 41 organi‑
zowanie szkoleń, seminariów, odczytów, usług rozrywkowych i klu‑
bowych, spotkań towarzyskich, organizowanie imprez kulturalno
‑oświatowych i zawodów sportowych, tłumaczenia, 43 rezerwacja
miejsc hotelowych, noclegowych, usługi hotelarskie, gastronomicz‑
ne, prowadzenie restauracji, barów, kawiarni, barów szybkiej obsługi,
zaopatrywanie w żywność (katering), 44 prowadzenie salonów fry‑
zjerskich, salonów piękności.

(111) 318133
(220) 2018 03 20
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 03
(732) Unilab, LP, Rockville, US.
(540) Acatar CONTROL
(540)

(210) 483795

(111) 318131
(220) 2013 09 13
(210) 418993
(151) 2019 01 30
(441) 2013 12 23
(732) POTĘPA HENRYK P. H. SERWIS, Bielany Wrocławskie, PL.
(540) GATEWAY
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 10 aparaty i instrumenty medyczne (z wyłączeniem cew‑
ników medycznych), aparaty i przyrządy do wykonywania usług ko‑
smetycznych, części zamienne do wymienionych towarów, 35 usługi
w zakresie: sprzedaży detalicznej, hurtowej i przez internet przybo‑
rów kuchennych i gospodarstwa domowego, mebli, mebli metalo‑
wych, części zamiennych do wymienionych towarów, różnych rodza‑
jów reklam i marketingu wymienionych towarów.
(111) 318132
(220) 2016 01 29
(151) 2019 01 25
(441) 2016 05 09
(732) KOMOROWSKI BURT ART‑DECO, Kraków, PL.
(540) KOMOROWSKI Luxury Guest Rooms
(540)

(210) 451823

Kolor znaku: czarny, biały, żółty, niebieski, czerwony, srebrny
(531) 24.01.08, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe i promocyjne na rzecz osób trze‑
cich, pośredniczenie w zawieraniu transakcji handlowych, usługi
menedżerskie, prowadzenie sklepów dla towarów jak: produkty ko‑
smetyczne, toaletowe środki sanitarne, wyroby jubilerskie, zegary,
papier, karton, wyroby z tych materiałów, artykuły biurowe, czaso‑
pisma, obrazy, skóra i imitacja skóry, odzież z tworzyw naturalnych
i sztucznych, bielizna, gry i zabawki, żywność, używki, przyprawy,

Kolor znaku: biały, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, szary
(531) 26.04.03, 26.04.02, 26.04.04, 29.01.14, 27.05.05, 27.05.10,
27.05.24
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym kremy do twarzy i ciała, serum do
twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała,
mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody kosmetycz‑
ne, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, pre‑
paraty do pielęgnacji włosów, preparaty do opalania, produkty per‑
fumeryjne, perfumy, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
preparaty do depilacji, środki sanitarne, takie jak nielecznicze pro‑
dukty toaletowe, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do
higieny osobistej, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, pro‑
dukty lecznicze, witaminy, minerały do celów medycznych, mineral‑
ne dodatki do żywności, mineralne wody do celów leczniczych, pre‑
paraty wspomagające leczenie, suplementy diety, dietetyczne środki
spożywcze, substancje dietetyczne, preparaty ziołowe do celów
medycznych, zioła lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze
do celów medycznych, produkty biologiczne, bakteriobójcze do
celów medycznych, szczepionki, surowice, produkty krwiopochod‑
ne, produkty biotechnologiczne do celów medycznych, preparaty
farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty przeciwtrądzikowe
do celów medycznych, środki i materiały dentystyczne, płyny farma‑
ceutyczne, kosmetyki lecznicze, żywność dla niemowląt, materiały
opatrunkowe, okłady, środki sanitarne do celów medycznych, środki
odkażające, produkty weterynaryjne, chemiczne preparaty i mate‑
riały diagnostyczne do celów medycznych, preparaty diagnostyczne
do celów medycznych, czopki lecznicze, preparaty enzymatyczne
do celów leczniczych, gumy do żucia do celów leczniczych, napoje,
zioła lecznicze, napary lecznicze, leki wzmacniające, 10 wyroby me‑
dyczne, takie jak aparaty i instrumenty medyczne, odzież medyczna,
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, tera‑
peutyczne plastry.
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(111) 318134
(220) 2016 09 28 K
(210) 485265
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) MEILLEURTAUX, Paryż, FR.
(540) preferate
(510), (511) 35 zarządzanie działalnością gospodarczą, administro‑
wanie działalnością gospodarczą, doradztwo w zakresie organizo‑
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej, ekspertyzy w zakresie dzia‑
łalności handlowej, informacje w zakresie prognoz ekonomicznych,
komputerowe zarządzanie plikami, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sie‑
ci komputerowej, bezpośrednia reklama pocztowa, publikowanie
tekstów reklamowych, wynajmowanie przestrzeni reklamowej,
rozpowszechnianie reklam, 36 usługi ubezpieczeniowe, transakcje
finansowe, sprawy monetarne, usługi bankowe, majątek nierucho‑
my, wycena majątku, wyceny fiskalne, ewaluacja finansowa, usługi
finansowania, doradztwo finansowe, analizy finansowe, tworzenie
lub inwestowanie środków kapitałowych, informacje w zakresie
finansów, informacje w sprawach ubezpieczeń, informacje w za‑
kresie nieruchomości, usługi konsultingu finansowego, doradztwo
ubezpieczeniowe, doradztwo dotyczące nieruchomości, inwestycje
finansowe, maklerstwo, maklerstwo finansowe, pośrednictwo ubez‑
pieczeniowe, pośrednictwo w zakresie pożyczek na nieruchomości,
42 naukowe i techniczne usługi i badania oraz związane z nimi pro‑
jektowanie, przemysłowe analizy i usługi badawcze, projektowanie
i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania.
(111) 318135
(220) 2014 10 24 K
(210) 473344
(151) 2019 02 18
(441) 2018 10 15
(732) Philip Morris Products S.A., Neuchatel, CH.
(540) HEAT DON’T BURN
(510), (511) 9 urządzenia zasilające, baterie do papierosów elektrycz‑
nych, baterie do urządzeń elektronicznych stosowanych do pod‑
grzewania i żarzenia tytoniu, ładowarki do urządzeń elektronicznych
stosowanych do podgrzewania i żarzenia tytoniu, ładowarki USB do
urządzeń elektronicznych stosowanych do podgrzewania i żarzenia
tytoniu, ładowarki samochodowe do papierosów elektronicznych,
ładowarki samochodowe do urządzeń stosowanych do podgrze‑
wania i żarzenia tytoniu, 11 elektroniczne aparaty wyparne, urzą‑
dzenia do podgrzewania płynów, urządzenia do wytwarzania pary,
odparowywacze zasilane elektrycznie, 34 tytoń surowy oraz tytoń
w stanie przetworzonym, wyroby tytoniowe, cygara, papierosy, cy‑
garetki, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń do fa‑
jek, papierosy kretek, substytuty tytoniu (nie do celów medycznych),
przybory dla palaczy, bibułka do papierosów, ustniki do papierosów,
filtry do papierosów, fajki, laseczki tytoniowe, grzane wyroby tyto‑
niowe, urządzenia elektroniczne do podgrzewania i żarzenia papie‑
rosów, przyrządy elektroniczne do palenia tytoniu, papierosy elek‑
troniczne, papierosy elektroniczne do stosowania jako zamiennik
dla papierosów tradycyjnych, urządzenia elektroniczne do inhalacji
nikotynowych, urządzenia do odparowywania tytoniu, wyrobów ty‑
toniowych i substytutów tytoniu, przybory dla palaczy papierosów
elektronicznych, ładunki, urządzenia do wygaszania oraz części i ak‑
cesoria stosowane do papierosów elektronicznych oraz urządzeń do
podgrzewania i żarzenia tytoniu, elektroniczne papierośnice z wy‑
mienialnymi ładunkami.
(111) 318136
(220) 2018 07 26
(210) 488669
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE OKNOPLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Libertów, PL.
(540) Morlite
(510), (511) 6 parapety metalowe, zamknięcia, zawiasy i akcesoria
metalowe do stolarki otworowej, 19 stolarka otworowa niemetalo‑
wa, okna, drzwi, bramy, bramki, witryny, naświetla, ścianki działowe
szklane, parapety niemetalowe oraz elementy, zamknięcia i akceso‑
ria niemetalowe do stolarki otworowej, 37 usługi budowlane, napra‑
wa, montaż, wymiana stolarki otworowej i ścianek działowych, bu‑
dowlane roboty wykończeniowe.
(111) 318137
(151) 2019 02 12

(220) 2018 07 26
(441) 2018 10 22

(210) 488679
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(732) ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA,
Kielce, PL.
(540) MIĘDZYNARODOWY HARCERSKI FESTIWAL KULTURY
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 21.01.17
(510), (511) 35 rozwijanie i koordynowanie projektów wolontariatu
dla organizacji charytatywnych, 41 organizacja i przeprowadzanie
aktywności kulturalnej, organizowanie imprez kulturalnych, usługi
sportowe i kulturalne, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi kon‑
certowe, usługi wydawnicze w zakresie utworów muzycznych, usługi
wydawnicze w zakresie książek, usługi edukacyjne.
(111) 318138
(220) 2018 07 26
(210) 488694
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 10
(732) THE WHISKY SHOP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) NQ
(510), (511) 33 wódka.
(111) 318139
(220) 2018 07 30
(210) 488765
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BYŁO NIE MINĘŁO‑KRONIKA ZWIADOWCÓW HISTORII
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha‑
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil‑
mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo‑
wego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do
nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyj‑
ne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry
telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do uży‑
cia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki,
wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, pe‑
riodyki 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, al‑
bumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz‑
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki
i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne],
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czuło‑
ścią], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry
i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry kom‑
puterowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produk‑
cja 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 wy‑
staw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public
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relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowa‑
nie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro‑
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i arty‑
kułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielo‑
branżowej 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 cy‑
frowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, sateli‑
tarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, roz‑
powszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku‑
mentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazy‑
wanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on‑line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotek‑
stowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udo‑
stępnianie on‑line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie
usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron inter‑
netowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tek‑
stów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on‑line książek
i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, or‑
ganizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, or‑
ganizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośred‑
nictwem 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 pro‑
jektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputero‑
we, projektowanie graficzne.

(111) 318140
(220) 2018 07 30
(210) 488766
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BYŁO NIE MINĘŁO
(510), (511) 9 magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, mecha‑
nizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, sprzęt
do przetwarzania danych, komputery, nagrania dźwięku, obrazu i fil‑
mowe utrwalone w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video,
taśmy magnetycznej, dysków optycznych, w formacie MP3, w wersji
przystosowanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych,
w odtwarzaczach CD, DVD, urządzenia do nagrywania, zapisywania,
odtwarzania i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmo‑
wego w formie analogowej i cyfrowej, audiowizualne urządzenia do
nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, programy telewizyj‑
ne, audycje, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry
telewizyjne, pobieralne gry komputerowe, programy komputerowe,
programy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów do uży‑
cia z odbiornikiem telewizyjnym, programy komputerowe do obsługi
interaktywnej telewizji, karty magnetyczne, suszarki do klisz, 16 druki,
wydawnictwa papierowe, czasopisma, książki, albumy, broszury, pe‑
riodyki 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, al‑
bumy fotograficzne i kolekcjonerskie, karty do albumów fotograficz‑
nych, fotografie kolekcjonerskie z zawodnikami sportowymi, ramki
i stojaki do fotografii, albumy do wklejania [albumy fotograficzne],
papier do drukowania fotografii [nie z chemicznie zwiększoną czuło‑
ścią], materiały piśmienne, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, 28 gry
i zabawki, gry komputerowe inne niż telewizyjne, przenośne gry kom‑
puterowe, gry planszowe, artykuły sportowe i gimnastyczne (nie ujęte
w innych klasach), ozdoby choinkowe, 35 usługi reklamowe, produk‑
cja reklam w systemie multimedialnym, organizacja i prowadzenie
kampanii reklamowych, wynajem i sprzedaż miejsca i czasu na cele
reklamowe w środkach masowego przekazu, tworzenie reklamowych
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i sponsorowanych tekstów, produkcja reklam radiowych oraz filmów
reklamowych dla telewizji, filmu, Internetu, organizacja pokazów i wy‑
staw w celach handlowych i reklamowych, usługi marketingu i public
relations, merchandising, reklamowy serwis ogłoszeniowy, zgrupowa‑
nie na rzecz osób trzecich towarów w rodzaju sprzętu, artykułów i pro‑
gramów multimedialnych, gier telewizyjnych i komputerowych, gier,
zabawek, wyrobów szklanych, porcelanowych i ceramicznych i arty‑
kułów, kosmetycznych, higienicznych i opatrunkowych, odzieżowych,
spożywczych, sportowych i wydawnictw, w sklepie, hurtowni wielo‑
branżowej 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 cy‑
frowym, poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, sateli‑
tarną, naziemną kablową, światłowodową i Internet, organizowanie
systemów transmisyjnych dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, roz‑
powszechnianie programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku‑
mentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz
audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi emisji i transmisji
telewizji interaktywnej, interaktywnej rozrywki, zbieranie i przekazy‑
wanie informacji poprzez sieci komunikacyjne, dostarczanie informacji
on‑line z komputerowych baz danych, usługi teletekstowe i audiotek‑
stowe, organizacja i prowadzenie serwisu ogłoszeniowego w tym udo‑
stępnianie on‑line interaktywnej tablicy ogłoszeniowej, realizowanie
usług teletekstowych i audiotekstowych, dostęp do treści, stron inter‑
netowych i portali, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, pisanie i publikacja tek‑
stów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on‑line książek
i periodyków, produkcja programów radiowych i telewizyjnych, or‑
ganizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych,
estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki
i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów, or‑
ganizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi
w zakresie interaktywnych programów i gier odtwarzanych za pośred‑
nictwem 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 pro‑
jektowania i tworzenia witryn internetowych, doradztwo komputero‑
we, projektowanie graficzne.

(111) 318141
(220) 2018 07 30
(210) 488795
(151) 2019 02 12
(441) 2018 09 17
(732) STOLECKA RÓŻA, MAŁECKA BEATA PPHU STOLLIMPEX
SPÓŁKA CYWILNA, Mikołów, PL.
(540) Stoll
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czerwony
(531) 26.01.02, 26.01.18, 26.04.02, 26.04.12, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 30 przyprawy.
(111) 318142
(220) 2018 07 30
(210) 488798
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) ZAKŁADY MIĘSNE HAGA PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jastrzębie Zdrój, PL.
(540) HAGA Wędliny od pokoleń
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, jasnobrązowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.24, 27.05.11,
26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.07, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.10
(510), (511) 29 mięso, wyroby z mięsa i podrobów, wyroby kiełbasia‑
ne, ekstrakty mięsne, drób, dziczyzna, konserwy.

1746

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(111) 318143
(220) 2018 07 30
(210) 488809
(151) 2019 02 12
(441) 2018 09 17
(732) PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków, PL.
(540) FORMAX
(510), (511) 6 szalunki do betonu metalowe, pręty zbrojeniowe sta‑
lowe, stalowe zbrojenia stropów na przebicie, stalowe połączenia
skrętne prętów zbrojeniowych, stalowe listwy kotwiące, łączniki ter‑
moizolacyjne z prętami stalowymi dla budownictwa, akcesoria stalo‑
we do żelbetu, 17 taśmy dylatacyjne i uszczelniające dla budownictwa,
19 dystanse z tworzyw sztucznych do zbrojenia, dystanse betonowe
do zbrojenia, łączniki termoizolacyjne ze styropianu dla budownictwa,
listwy z tworzyw sztucznych dla budownictwa, szalunki kartonowe.
(111) 318144
(220) 2018 01 19
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 19
(732) CALLEJA SERGIO, Warszawa, PL.
(540) Abu Walad Cheese
(540)

(210) 481351

Kolor znaku: niebieski, biały, jasnobrązowy, brązowy, czarny
(531) 02.01.01, 02.01.18, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 ser, dipy serowe, ser miękki, ser topiony, serki homo‑
genizowane, mleko, produkty mleczne, ser w proszku, mieszanki
serowe, paluszki serowe, substytuty serów, przekąski na bazie sera,
substytuty mleka, desery mleczne, produkty serowarskie.
(111) 318145
(220) 2018 07 30
(210) 488825
(151) 2019 02 13
(441) 2018 09 17
(732) SOKOŁOWSKA ANNA MARIA PRACOWNIA PROJEKTOWA
DRAGON ART, Gdynia, PL.
(540) Stodolove
(510), (511) 35 usługi reklamowe i marketingowe w zakresie architek‑
tury oraz projektowania i dekoracji wnętrz świadczone za pośrednic‑
twem bloga, usługi reklamowe i marketingowe dla architektów, pro‑
jektantów i dekoratorów wnętrz, usługi reklamowe i marketingowe,
usługi w zakresie promocji działalności gospodarczej świadczone za
pośrednictwem Internetu, 38 zapewnianie dostępu do blogów inter‑
netowych dotyczących architektury, projektowania i dekoracji wnętrz,
udostępnianie forów internetowych on‑line dotyczących architektury,
projektowania i dekoracji wnętrz, 42 projektowanie budynków, pro‑
jektowanie zewnętrznej części budynków, projektowanie wnętrz bu‑
dynków, usługi doradcze związane z projektowaniem budynków, wy‑
cena związana z projektowaniem budynków, usługi architektoniczne
i planowania urbanistycznego, usługi architektury wnętrz, usługi do‑
radcze z zakresu architektury, projektowanie dekoracji wnętrz, usługi
projektowe dotyczące nieruchomości mieszkalnych.
(111) 318146
(220) 2018 07 25
(210) 488622
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) CNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) CNT
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 15.07.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13

Nr 6/2019

(510), (511) 11 elektryczne oczyszczacze powietrza, elektryczne
wentylatory okienne, filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry do
użycia z urządzeniami do wentylacji, filtry powietrza do urządzeń
klimatyzacyjnych, filtry powietrza, instalacje do nawilżania, in‑
stalacje do recyrkulacji powietrza, instalacje do uzdatniania po‑
wietrza, instalacje filtrujące powietrze, instalacje wentylacyjne,
jonizatory do oczyszczania powietrza, lampy bakteriobójcze do
oczyszczania powietrza, lampy UV nie do celów medycznych,
oczyszczacze powietrza, oczyszczacze powietrza do samochodów,
oświetlenie elektryczne, przemysłowe urządzenia do oczyszcza‑
nia powietrza, przenośne urządzenia do wentylacji, przepustnice
ciągu hamujące rozprzestrzenianie się oparów, dymu, sterylizato‑
ry, sterylizatory powietrza, terminale wentylacyjne, urządzenia do
filtrowania pyłków, urządzenia do jonizacji powietrza, urządzenia
i instalacje oświetleniowe, urządzenia wentylacyjne, wyciągi wen‑
tylacyjne, 37 eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, in‑
stalacja sprzętu do automatyki budynkowej, instalacja systemów
do wentylacji i usuwania kurzu, instalacja systemów oświetlenia
elektrycznego i systemów elektroenergetycznych, instalacja
systemów oświetlenia elektrycznego i systemów elektroenerge‑
tycznych, instalacja urządzeń do oszczędzania energii, instalacja
urządzeń elektrycznych i generatorów prądu, instalacja, konser‑
wacja i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych, instalowanie i na‑
prawa urządzeń elektrycznych, konserwacja i naprawa systemów
ochrony przed piorunami, konserwacja urządzeń automatycz‑
nych, konserwacja, naprawa i odnowa urządzeń i instalacji foto‑
woltaicznych, modernizacja instalacji do klimatyzacji budynków,
modernizacja instalacji do wentylacji budynków, montaż bram,
montaż drzwi i okien, nakładanie osłon na kable, naprawa filtrów
powietrza, naprawa i konserwacja instalacji elektronicznych, na‑
prawa lub konserwacja elektrycznych urządzeń oświetleniowych,
renowacja instalacji elektrycznych, udzielanie informacji związa‑
nych z instalacją urządzeń elektrycznych, udzielanie informacji
związanych z naprawą lub konserwacją elektrycznych urządzeń
do oświetlania, usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych,
usługi dezodoryzacji, usługi układania przewodów elektrycznych,
usługi w zakresie napraw przewodów.

(111) 318147
(220) 2018 07 25
(151) 2019 01 07
(441) 2018 09 10
(732) ARPATEC SPÓŁKA JAWNA, Gdańsk, PL.
(540) ARPATEC
(540)

(210) 488623

Kolor znaku: czarny, szary, niebieski, zielony
(531) 01.15.24, 26.04.01, 26.11.03, 26.11.11, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 elektryczne oczyszczacze powietrza, elektryczne
wentylatory okienne, filtry do oczyszczaczy powietrza, filtry do
użycia z urządzeniami do wentylacji, filtry powietrza do urządzeń
klimatyzacyjnych, filtry powietrza, instalacje do nawilżania, instala‑
cje do recyrkulacji powietrza, instalacje do uzdatniania powietrza,
instalacje filtrujące powietrze, instalacje wentylacyjne, jonizatory
do oczyszczania powietrza, lampy bakteriobójcze do oczyszcza‑
nia powietrza, lampy UV nie do celów medycznych, oczyszczacze
powietrza, oczyszczacze powietrza do samochodów, przemysło‑
we urządzenia do oczyszczania powietrza, przenośne urządzenia
do wentylacji, przepustnice ciągu hamujące rozprzestrzenianie się
oparów, dymu, sterylizatory, sterylizatory powietrza, terminale wen‑
tylacyjne, urządzenia do filtrowania pyłków, urządzenia do jonizacji
powietrza, urządzenia wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne.
(111) 318148
(220) 2018 07 25
(210) 488639
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) ETREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) UZIMI

Nr 6/2019
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(540)

(531) 27.05.03, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 9 głośniki bezprzewodowe, bezprzewodowe słuchaw‑
ki nauszne, przenośne odtwarzacze muzyczne, słuchawki nauszne,
12 skutery elektryczne.
(111) 318149
(220) 2018 07 25
(210) 488645
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) JESTEM MAX, GŁOS SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
(510), (511) 9 automaty i roboty humanoidalne wyposażone
w sztuczną inteligencję, 38 usługi teleinformatyczne asystenta gło‑
sowego wykorzystywanego w komunikacji z klientami.
(111) 318150
(220) 2018 07 25
(210) 488648
(151) 2019 01 29
(441) 2018 10 15
(732) TOTALIZATOR SPORTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TotalCasino
(540)

Kolor znaku: grantowy, niebieski, złoty
(531) 01.01.04, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 gry komputerowe: interaktywne, kasynowe i gry hazar‑
dowe, oprogramowanie komputerowe do gier komputerowych i ha‑
zardowych, 16 kupony, losy, blankiety dotyczące gier liczbowych, lo‑
terii, videoloterii, zakładów wzajemnych, wydawnictwa periodyczne
i nieperiodyczne, foldery, prospekty, plakaty, afisze, zdjęcia, naklejki,
blankiety dotyczące wyścigów konnych, zakładów wzajemnych, bro‑
szury dotyczące gier, biuletyny w dziedzinie gier, książki z zasadami
do gier, poradniki strategiczne do gier w karty, książki z dziedziny
gier i grania, przewodniki strategiczne do gier karcianych w postaci
czasopism, katalogi dotyczące gier, zwłaszcza kasynowych, 28 gry
elektroniczne inne niż telewizyjne, gry automatyczne inne niż na że‑
tony oraz inne niż telewizyjne, gry towarzyskie, gry zręcznościowe,
bilardowe, zabawki, urządzenia do gier elektronicznych innych niż
telewizyjne, urządzenia służące rozrywce nie zawarte w innych kla‑
sach, elektrotechniczne i elektroniczne urządzenia losujące do prze‑
prowadzania gier liczbowych, loterii, videoloterii, zakładów wzajem‑
nych, lottomaty, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń
uruchamianych przez wrzucenie monety lub żetonu, automaty do
gier hazardowych, zdrapki do gier loteryjnych, żetony do gier, urzą‑
dzenia do gier hazardowych, urządzenia do gier komputerowych
i telewizyjnych, 38 zapewnianie dostępu do witryn internetowych
z grami hazardowymi i zwykłymi, udostępnianie forów online do
komunikacji w dziedzinie gier elektronicznych, transmisja materia‑
łów wideo, filmów, obrazów, tekstu, zdjęć, gier, treści generowanych
przez użytkownika, treści audio i informacji za pośrednictwem In‑
ternetu, 41 organizowanie i prowadzenie gier liczbowych, hazardo‑
wych, losowych, organizowanie i prowadzenie loterii pieniężnych,
loterii zdrapkowych, videoloterii, zakładów wzajemnych, obsługa
gier w systemie on line w sieci informatycznej, usługi związane z or‑
ganizowaniem i prowadzeniem salonów gier, kasyn, dyskotek, sal
kinowych, klubów edukacyjnych i rozrywkowych nocnych klubów,
usługi kasyn udostępnionych on‑line, poprzez Internet i Intranet, ob‑
sługa komputerowych salonów gier, usługi w zakresie edukacji i roz‑
rywki, usługi rozrywkowe w dziedzinie gier komputerowych, gier
video, gier interaktywnych, udostępnianie i obsługa gier komputero‑
wych, gier video, gier interaktywnych w trybie on‑line, organizowa‑
nie konkursów, zawodów i turniejów, w tym pomiędzy uczestnikami
gier komputerowych, prowadzenie klubów gier komputerowych,
hazardowych, gier video, gier interaktywnych, usługi wydawnicze,
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publikacje elektroniczne on‑line, działalność sportowa i rekreacyjna,
organizowanie zawodów sportowych, organizowanie i prowadze‑
nie wyścigów konnych, obsługa urządzeń sportowych, nauka jazdy
konnej, organizowanie imprez piknikowo‑festynowych (wystawy,
jarmarki, konkursy), imprezy dla dzieci, jazda konna, współtworzenie
i tworzenie telewizyjnych programów, rozrywkowych, filmów, wy‑
pożyczanie urządzeń do gier losowych, produkcja programów radio‑
wych i telewizyjnych, organizowanie wystaw z dziedziny kultury lub
edukacji rozrywka (widowiska), organizacja i prowadzenie koncer‑
tów, organizacja imprez kulturalnych, muzycznych, rozrywkowych,
organizowanie loterii, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych,
organizowanie konkursów, zjazdów, seminariów, kongresów, szko‑
leń, pokazy praktycznego kształcenia, nauczanie, organizowanie
obozów sportowych, organizowanie wydarzeń z dziedziny kultury
lub edukacji, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi w za‑
kresie sportu i kultury, publikowanie, edycja i dystrybucja książek,
wydawnictw, gazet, tekstów, periodyków i elektronicznych mediów,
obsługa publikacji elektronicznych on‑line, dostarczanie publikacji
elektronicznych on‑line, publikacja książek elektronicznych i czaso‑
pism on‑line, usługi publikacji elektronicznej, publikacja i wydawa‑
nie informacji o edukacji, imprezach, hazardzie, rozrywce, rekreacji,
także przez sieci danych lub w połączeniu z usługami świadczonymi
on‑line.

(111) 318151
(220) 2018 07 19
(210) 488413
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 24
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SZYNQWKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski mięsne,
wyroby na bazie mięsa, kabanosy, batony proteinowe, batony prote‑
inowe na bazie mięsa, kiełbasa, parówki, zupy.
(111) 318152
(220) 2018 07 19
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) BROWAR LATAJĄCY DYWAN
(540)

(210) 488435

(531) 27.05.01, 27.05.10
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(111) 318153
(220) 2018 07 19
(151) 2019 02 11
(441) 2018 10 08
(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) NUTRA D3
(540)

(210) 488436

Kolor znaku: pomarańczowy, granatowy
(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.11.12, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty witaminowe w postaci suplementów diety,
suplementy diety dla ludzi, witaminy i preparaty witaminowe, żyw‑
ność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczna żywność przy‑
stosowana do celów medycznych.
(111) 318154
(220) 2018 07 20
(210) 488449
(151) 2019 02 11
(441) 2018 10 08
(732) TORF CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kąty Wrocławskie, PL.
(540) natural age
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(540)

(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 kosmetyki, preparaty kosmetyczne, środki do pielę‑
gnacji twarzy, ciała, włosów i zębów.
(111) 318155
(220) 2018 07 20
(210) 488471
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 17
(732) HANWANG TECHNOLOGY CO., LTD., Pekin, CN.
(540) FaceGo
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski
(531) 02.01.01, 02.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 humanoidalne roboty wyposażone w sztuczną inteli‑
gencję, czujniki, komputerowe urządzenia peryferyjne, urządzenia
monitorujące nie do celów medycznych, zestawy na głowę do rze‑
czywistości wirtualnej, elektroniczne urządzenia antykradzieżowe,
programy komputerowe do monitorowania, komputerowe systemy
operacyjne, nagrane oprogramowanie komputerowe, karty inteli‑
gentne z układem scalonym, smartfony, telefony komórkowe, urzą‑
dzenia do rozpoznawania twarzy, urządzenia do rejestracji czasu
pracy, bankomaty, komputerowe oprogramowanie do pobrania, in‑
teligentne okulary, chipy, układy scalone, elektroniczne systemy kon‑
troli dostępu do drzwi ryglowanych, elektryczne zamki, urządzenia
do weryfikacji odcisków palców, 45 usługi konsultacyjne w zakresie
bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw, usługi kontroli fabryk dla celów
bezpieczeństwa, kontrola bezpieczeństwa bagażu, doradztwo w za‑
kresie własności intelektualnej, usługi w zakresie licencjonowania
własności intelektualnej, monitorowanie praw własności intelektu‑
alnej do celów doradztwa prawnego, monitorowanie systemów za‑
bezpieczeń i systemów przeciwwłamaniowych, wynajem nazw do‑
men internetowych, usługi stróżów nocnych, śledzenie skradzionych
przedmiotów.
(111) 318156
(220) 2018 07 20
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 03
(732) PAWLIK AGATA AGATA, Częstochowa, PL.
(540) my ogue
(540)

Nr 6/2019

(210) 488488

(531) 17.02.01, 17.02.02, 27.05.01
(510), (511) 25 bielizna osobista, bluzki, koszule, kurtki, nakrycia gło‑
wy, odzież, obuwie, paski, płaszcze, rękawiczki, skarpetki, spodnie,
spódnice, sukienki, swetry, szaliki, t‑shirty, żakiety, 35 usługi pro‑
wadzenia punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej z artykułami
odzieżowymi, nakryciami głowy, obuwiem, prowadzenie sprzedaży
wysyłkowej artykułów odzieżowych, nakryć głowy, obuwia.
(111) 318157
(220) 2018 07 23
(210) 488505
(151) 2019 02 01
(441) 2018 10 08
(732) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Niedźwiady, PL.
(540) POLSKA Smakowa

Kolor znaku: brązowy, złoty, jasnożółty
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.13
(510), (511) 33 alkohole, napoje alkoholowe, napoje alkoholowe
smakowe, wódka, wódka smakowa, ekstrakty alkoholowe.
(111) 318158
(220) 2018 07 23
(210) 488516
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 03
(732) CHRÓST ANDRZEJ CHEMIKAL PARTNERS,
Grabów n/Wisłą, PL.
(540) Chemikal Partners EUROPEAN MANUFACTURER
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 24.11.07, 26.04.02, 26.05.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, anty‑
perspiranty [przybory toaletowe], aromaty [olejki eteryczne], bal‑
samy do celów kosmetycznych, barwniki do celów kosmetycznych,
barwniki kosmetyczne, bazy do perfum kwiatowych, chusteczki na‑
sączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami
do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne, ekstrakty kwia‑
towe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, farby
do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], kleje do
celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania sztucznych rzęs,
kleje do przymocowywania sztucznych włosów, kosmetyki, kosme‑
tyki dla dzieci, kosmetyki dla zwierząt, kosmetyki do brwi, kosmetyki
do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do rzęs, kre‑
da malarska, krem do butów, kremy kosmetyczne, kremy wybielające
do skóry, lakiery (środki do usuwania-), lakiery do paznokci, mlecz‑
ko migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do
celów kosmetycznych, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek
bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendo‑
wy, olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat
odtłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum
i zapachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego,
płukanki do oczu, nie do celów medycznych, płyny do czyszczenia
przedniej szyby samochodowej, płyny do pielęgnacji włosów, płyny
do płukania ust do celów niemedycznych, preparaty do nadawania
połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odtłuszczania inne
niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do odymiania
[perfumy], preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty kolagenowe
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, prepa‑
raty kosmetyczne do odchudzania, preparaty odświeżające oddech
do higieny osobistej, preparaty ściągające do celów kosmetycznych,
preparaty toaletowe, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe my‑
dła, puder do twarzy, rzęsy sztuczne, soda wybielająca, soda krysta‑
liczna do czyszczenia, środki do polerowania podłóg i mebli, środ‑
ki do usuwania wosku z podłóg [preparaty do szorowania], środki
odświeżające powietrze [zapachowe], świece do masażu do celów
kosmetycznych, talk kosmetyczny, woda utleniona do celów ko‑
smetycznych, wosk do butów, wosk do depilacji, wosk do parkietów,
wosk do podłóg, wosk do włosów, wosk krawiecki, wosk szewski, wy‑
bielacze [odbarwiacze] do celów kosmetycznych, wybielacze stoso‑
wane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci,
żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żele do wybielania
zębów.
(111) 318159
(220) 2018 07 23
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 03
(732) DOCTOR BREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) warszawski Sen

(210) 488519
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(540)

(531) 11.07.99, 27.05.01
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(111) 318160
(220) 2018 07 23
(210) 488552
(151) 2019 02 11
(441) 2018 10 08
(732) HYDRO‑VACUUM SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) HV 1862 HYDRO‑VACUUM
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.07.01, 26.04.02, 26.04.04,
29.01.12
(510), (511) 7 pompy, pompy wodne, pompy próżniowe, 9 aparatura
łączeniowa i zabezpieczająca do układów sterowania pracą urządzeń
elektrycznych, 11 układy pompowe, urządzenia wodociągowe, urzą‑
dzenia grzewcze, instalacje wodociągowe, instalacje kanalizacyj‑
ne, pompy do ścieków, przepompownie ścieków, tłocznie ścieków,
42 usługi konstruktorskie, technologiczne w zakresie opracowania
procesów odlewnictwa i obróbki metali, ekspertyzy w zakresie pro‑
dukowanych wyrobów.
(111) 318161
(220) 2018 07 23
(210) 488553
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 15
(732) INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) 4RIDE
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.04, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 1 dodatki uszlachetniające do benzyny na bazie kwa‑
sów tłuszczowych, dodatki uszlachetniające do oleju napędowego
na bazie kwasów tłuszczowych, olej przekładniowy, olej do pro‑
wadnic łańcucha, płyny hamulcowe, dodatki chemiczne do ukła‑
dów chłodzenia silnika, 3 środki toaletowe, olejki esencjonalne
i ekstrakty aromatyczne, preparaty do czyszczenia i odświeżania,
środki zapachowe do pomieszczeń, środki do czyszczenia pojaz‑
dów, środki do czyszczenia tapicerki, preparaty do prania, prepara‑
ty do czyszczenia i polerowania skóry, środki konserwujące do skó‑
ry, środki ścierne i polerskie, środki do usuwania rdzy, środki do
polerowania w aerozolu, środki do nadawania połysku samocho‑
dom, środki do polerowania opon pojazdów, 4 oleje i tłuszcze prze‑
mysłowe, smary, smary w sprayu, smary przemysłowe, tłuszcze,
woski i płyny, smary będące olejami przekładniowymi, oleje do
smarowania, oleje silnikowe, oleje do silników samochodowych,
oleje smarujące do silników benzynowych, oleje do filtra powietrza,
dodatki niechemiczne do olejów silnikowych, dodatki niechemicz‑
ne do olejów przekładniowych, petrochemiczne dodatki do benzy‑
ny, dodatki niechemiczne do paliwa, paliwa i materiały oświetlenio‑
we, paliwo do pojazdów mechanicznych, świece i knoty do
oświetlenia, oleje do konserwacji skór, układ smarowania, 7 świece
zapłonowe, tłoki do maszyn, pierścienie tłokowe, sworznie tłoko‑
we, korbowody [części silników spalinowych wewnętrznego spala‑
nia], filtry powietrza do silników, wałki silnika, cylindry do silników,
klocki hamulcowe do maszyn, metalowe uszczelki silników do po‑
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jazdów, niemetalowe uszczelki silników do pojazdów, gaźniki,
uszczelki do gaźnika, uszczelki głowic cylindrów, uszczelki do
pomp wodnych, uszczelki do pokryw zaworów, uszczelki do pod‑
stawy cylindra, uszczelki do pokrywy sprzęgła, uszczelki do pokry‑
wy alternatora, uszczelki do misy olejowej, uszczelniacze zaworo‑
we, zespoły łożyskowe do kół, zawory, łańcuchy rozrządu, dysze,
pompy, wały napędowe i ich elementy, sprężyny [części maszyn],
tuleje do pojazdów, półksiężyce kopniaka, łożyska, sprzęgła do ma‑
szyn, jednokierunkowe sprzęgła do maszyn, sprzęgła odśrodkowe,
narzędzia mechaniczne, rury wydechowe do pojazdów lądowych,
rury nośne, fajki świecy zapłonowej, paski klinowe do silników po‑
jazdów, filtry paliwa, pompy paliwowe, pompy hamulcowe, pompy
cieczy chłodzącej, zawory iglicowe gaźnika, filtry oleju do silników,
cewki zapłonowe [części silników spalinowych wewnętrznego spa‑
lania], bendiks, kopniak, elementy układu rozruchowego, krućce
ssące, półoś, wiatraki wentylatora, drążki kierownicze, końcówki
drążka, głowice, inne elementy głowic i rozrządów, rolki wariatora,
rolki prowadzące łańcuch napędowy, stojany alternatora, rozrusz‑
niki, wałki rozrządu silnika, chłodnice do pojazdów, dźwignie zmia‑
ny biegów, dźwignie hamulca nożnego, dźwignie sprzęgła, śruby
przewodu hamulcowego, zestaw śrub tarczy hamulcowej, śruby
tuningowe kolorowe, podnośniki, 9 urządzenia i przyrządy: nauko‑
we, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne,
optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do rato‑
wania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do
przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, stero‑
wania i regulacji energii elektrycznej, gaśnice, baterie elektryczne,
ładowarki, syreny, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki prze‑
nośne, błyskowe światła bezpieczeństwa, okulary ochronne, okula‑
ry przeciwsłoneczne, osłony głowy, osłony przeciwodblaskowe,
gumowe osłony na lagi, parkometry, pasy bezpieczeństwa inne niż
do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, radary, radia
do pojazdów, urządzenia do pomiaru prędkości do pojazdów, pręd‑
kościomierze do pojazdów, odblaskowe kamizelki ochronne, kami‑
zelki asekuracyjne na narty wodne, buty [ochronne], wodoszczelne
kombinezony ratownicze zapobiegające przed utonięciem, ognio‑
odporne kombinezony do wyścigów samochodowych do celów
bezpieczeństwa, kominiarki ognioodporne, akumulatory do pojaz‑
dów, ładowarki do akumulatorów, lampy do użytku jako sygnały
ostrzegawcze, uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych
bez użycia rąk, uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórko‑
we, kamizelki ratunkowe, czujniki, przekaźniki, przekaźniki rozrusz‑
nika, błyskowe żarówki, przełączniki uniwersalne [elektroniczne],
włączniki dotykowe, ogniwa łączące, moduły, ładowarki do akumu‑
latorów do pojazdów silnikowych, ochraniacze na kierownicę, na‑
klejki termoczułe nie do użytku medycznego, gogle, okulary, akce‑
soria do kasków, lampy przednie, lampy tylne, membrany gaźnika,
regulatory napięcia, przerywacze kierunkowskazów, celowniki (sta‑
cyjki), zaciski hamulcowe, termostaty cieczy chłodzącej, łączniki
przewodów wysokiego napięcia, podkładki aluminiowe przewo‑
dów hamulcowych, kondensatory, termostaty, 12 silniki do pojaz‑
dów lądowych, alarmy antywłamaniowe, urządzenia chroniące
przed kradzieżą, pasy bezpieczeństwa, bagażniki, skrzynki do ba‑
gażników, siodełka, siedzenia kanapowe, opony, koła, korki wlewu
paliwa, łańcuchy, łańcuchy śniegowe do pojazdów mechanicznych,
łańcuchy napędowe do motocykli, części wykończenia wnętrza po‑
jazdów, felgi do kół, pojemniki do przechowywania przystosowane
do użytku w pojazdach, błotniki, ramy pojazdów, nóżki motocyklo‑
we, nóżki do rowerów, stojaki na pojazdy, sakwy boczne motocy‑
klowe, sakwy przystosowane do motocykli, spoilery, lusterka do
pojazdów, uchwyty na tablicę rejestracyjną, pokrowce na siedzenia
do pojazdów, torby na motocykl, dźwignie hamulcowe do pojaz‑
dów, klamki do drzwi pojazdów lądowych, kierownice, kierownice
do motocykli, pokrowce na kierownice pojazdów, dopasowane po‑
krowce na motocykle, pokrowce na siodełka motocyklowe, kierun‑
kowskazy do pojazdów, wskaźniki kierunkowskazów do pojazdów
[inne niż lampy], manetki obrotowe do motocykli, podnóżki moto‑
cyklowe, szyby do pojazdów, linki hamulców do pojazdów, tarcze
hamulcowe, tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, elementy
sprzęgła do pojazdów lądowych, przekładki sprzęgła, kosze sprzę‑
gła, sprężyny sprzęgła, dociski sprzęgła, skrzynie biegów [części do
pojazdów lądowych] i ich elementy, wariatory, amortyzatory [czę‑
ści pojazdów], linki hamulców do pojazdów, pozostałe linki, linki
prędkościomierzy, linki obrotomierza, końcówki rączek kierownicy
[części motocykli], pokrowce na opony, łańcuchy do motocykli, łań‑
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cuchy do samochodów, ciężarki do wyważania kół pojazdów, prze‑
wody paliwowe do pojazdów, zestawy naprawcze do: zawieszenia,
układu hamulcowego, pomy sprzęgła, siłownika sprzęgła, moco‑
wania amortyzatora, gaźnika, dętki, części nadwozia pojazdów,
szczęki hamulcowe do pojazdów, zębatki kierownicze do pojaz‑
dów, pływaki, podnóżki, urządzenia antywłamaniowe do pojaz‑
dów, szyby, pokrywy silnika, klaksony do pojazdów, przewody ha‑
mulcowe w stalowym oplocie, końcówki przewodu hamulcowego,
zewnętrzne koła wariatora, koła magnesowe, dźwignie, dźwignie
sprzęgła, przewody sprzęgła, zestawy zmieniające wysokość zawie‑
szenia, zbiorniki utrzymujące poziom płynów w układach hamulco‑
wych do pojazdów, odbojniki, stopery, crash pady, korki do chłod‑
nicy, mocowania chłodnic, gumy zabieraka, dźwignie ssania,
wentyle do opon, 16 katalogi, katalogi motocyklowe, 17 uszczel‑
niacze płynne, korozyjne, do uszczelniania złączy, uszczelniacze
olejowe przedniego zawieszenia, komplet uszczelniaczy przednie‑
go zawieszenia, uszczelniacze przeciwpyłowe przedniego zawie‑
szenia, uszczelniacze wału korbowego, 18 torby, zestawy podróż‑
ne, kufry i torby podróżne, torby bagażowe, torby wodoodporne,
sakwy, pasy skórzane, torby na narzędzia, torby sportowe, torby al‑
pinistyczne, laski, kijki marszowe i trekkingowe, plecaki sportowe,
plecaki dla alpinistów, pokrowce na buty i rękawice, 35 usługi
sprzedaży detalicznej, hurtowej, on‑line towarów takich jak: dodat‑
ki uszlachetniające do benzyny na bazie kwasów tłuszczowych, do‑
datki uszlachetniające do oleju napędowego na bazie kwasów
tłuszczowych, olej przekładniowy, olej do prowadnic łańcucha, pły‑
ny hamulcowe, dodatki chemiczne do układów chłodzenia silnika,
środki toaletowe, olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, pre‑
paraty do czyszczenia i odświeżania, środki zapachowe do po‑
mieszczeń, środki do czyszczenia pojazdów, środki do czyszczenia
tapicerki, preparaty do prania, preparaty do czyszczenia i polero‑
wania skóry, środki konserwujące do skóry, środki ścierne i poler‑
skie, środki do usuwania rdzy, środki do polerowania w aerozolu,
środki do nadawania połysku samochodom, środki do polerowania
opon pojazdów, oleje i tłuszcze przemysłowe, smary, smary
w sprayu, smary przemysłowe, tłuszcze, woski i płyny, smary będą‑
ce olejami przekładniowymi, oleje do smarowania, oleje silnikowe,
oleje do silników samochodowych, oleje smarujące do silników
benzynowych, oleje do filtra powietrza, dodatki niechemiczne do
olejów silnikowych, dodatki niechemiczne do olejów przekładnio‑
wych, petrochemiczne dodatki do benzyny, dodatki niechemiczne
do paliwa, paliwa i materiały oświetleniowe, paliwo do pojazdów
mechanicznych, świece i knoty do oświetlenia, oleje do konserwa‑
cji skór, układ smarowania, świece zapłonowe, tłoki do maszyn,
pierścienie tłokowe, sworznie tłokowe, korbowody [części silników
spalinowych wewnętrznego spalania], filtry powietrza do silników,
wałki silnika, cylindry do silników, klocki hamulcowe do maszyn,
metalowe uszczelki silników do pojazdów, niemetalowe uszczelki
silników do pojazdów, gaźniki, uszczelki do gaźnika, uszczelki gło‑
wic cylindrów, uszczelki do pomp wodnych, uszczelki do pokryw
zaworów, uszczelki do podstawy cylindra, uszczelki do pokrywy
sprzęgła, uszczelki do pokrywy alternatora, uszczelki do misy olejo‑
wej, uszczelniacze zaworowe, zespoły łożyskowe do kół, zawory,
łańcuchy rozrządu, dysze, pompy, wały napędowe i ich elementy,
sprężyny [części maszyn], tuleje do pojazdów, półksiężyce kopnia‑
ka, łożyska, sprzęgła do maszyn, jednokierunkowe sprzęgła do ma‑
szyn, sprzęgła odśrodkowe, narzędzia mechaniczne, rury wydecho‑
we do pojazdów lądowych, rury nośne, fajki świecy zapłonowej,
paski klinowe do silników pojazdów, filtry paliwa, pompy paliwowe,
pompy hamulcowe, pompy cieczy chłodzącej, zawory iglicowe
gaźnika, filtry oleju do silników, cewki zapłonowe [części silników
spalinowych wewnętrznego spalania], bendiks, kopniak, elementy
układu rozruchowego, krućce ssące, półoś, wiatraki wentylatora,
drążki kierownicze, końcówki drążka, głowice, inne elementy gło‑
wic i rozrządów, rolki wariatora, rolki prowadzące łańcuch napędo‑
wy, stojany alternatora, rozruszniki, wałki rozrządu silnika, chłodni‑
ce do pojazdów, dźwignie zmiany biegów, dźwignie hamulca
nożnego, dźwignie sprzęgła, śruby przewodu hamulcowego, ze‑
staw śrub tarczy hamulcowej, śruby tuningowe kolorowe, podno‑
śniki, urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fo‑
tograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe,
sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycz‑
nych, urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, prze‑
kształcania, gromadzenia, sterowania i regulacji energii elektrycz‑
nej, gaśnice, baterie elektryczne, ładowarki, syreny, ładowarki
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baterii elektrycznych, ładowarki przenośne, błyskowe światła bez‑
pieczeństwa, okulary ochronne, okulary przeciwsłoneczne, osłony
głowy, osłony przeciwodblaskowe, gumowe osłony na lagi, parko‑
metry, pasy bezpieczeństwa inne niż do siedzeń w pojazdach lub
wyposażenia sportowego, radary, radia do pojazdów, urządzenia
do pomiaru prędkości do pojazdów, prędkościomierze do pojaz‑
dów, odblaskowe kamizelki ochronne, kamizelki asekuracyjne na
narty wodne, buty [ochronne], wodoszczelne kombinezony ratow‑
nicze zapobiegające przed utonięciem, ognioodporne kombinezo‑
ny do wyścigów samochodowych do celów bezpieczeństwa, komi‑
niarki ognioodporne, akumulatory do pojazdów, ładowarki do
akumulatorów, lampy do użytku jako sygnały ostrzegawcze,
uchwyty do korzystania z telefonów komórkowych bez użycia rąk,
uchwyty na deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, kamizelki
ratunkowe, czujniki, przekaźniki, przekaźniki rozrusznika, błyskowe
żarówki, przełączniki uniwersalne [elektroniczne], włączniki doty‑
kowe, ogniwa łączące, moduły, ładowarki do akumulatorów do po‑
jazdów silnikowych, ochraniacze na kierownicę, naklejki termoczu‑
łe nie do użytku medycznego, gogle, okulary, akcesoria do kasków,
lampy przednie, lampy tylne, membrany gaźnika, regulatory napię‑
cia, przerywacze kierunkowskazów, celowniki (stacyjki), zaciski ha‑
mulcowe, termostaty cieczy chłodzącej, łączniki przewodów wyso‑
kiego napięcia, podkładki aluminiowe przewodów hamulcowych,
kondensatory, termostaty, silniki do pojazdów lądowych, alarmy
antywłamaniowe, urządzenia chroniące przed kradzieżą, pasy bez‑
pieczeństwa, bagażniki, skrzynki do bagażników, siodełka, siedze‑
nia kanapowe, opony, koła, korki wlewu paliwa, łańcuchy, łańcuchy
śniegowe do pojazdów mechanicznych, łańcuchy napędowe do
motocykli, części wykończenia wnętrza pojazdów, felgi do kół, po‑
jemniki do przechowywania przystosowane do użytku w pojaz‑
dach, błotniki, ramy pojazdów, nóżki motocyklowe, nóżki do rowe‑
rów, stojaki na pojazdy, sakwy boczne motocyklowe, sakwy
przystosowane do motocykli, spoilery, lusterka do pojazdów,
uchwyty na tablicę rejestracyjną, pokrowce na siedzenia do pojaz‑
dów, torby na motocykl, dźwignie hamulcowe do pojazdów, klamki
do drzwi pojazdów lądowych, kierownice, kierownice do motocy‑
kli, pokrowce na kierownice pojazdów, dopasowane pokrowce na
motocykle, pokrowce na siodełka motocyklowe, kierunkowskazy
do pojazdów, wskaźniki kierunkowskazów do pojazdów [inne niż
lampy], manetki obrotowe do motocykli, podnóżki motocyklowe,
szyby do pojazdów, linki hamulców do pojazdów, tarcze hamulco‑
we, tarcze sprzęgła do pojazdów lądowych, elementy sprzęgła do
pojazdów lądowych, przekładki sprzęgła, kosze sprzęgła, sprężyny
sprzęgła, dociski sprzęgła, skrzynie biegów [części do pojazdów lą‑
dowych] i ich elementy, wariatory, amortyzatory [części pojazdów],
linki hamulców do pojazdów, pozostałe linki, linki prędkościomie‑
rzy, linki obrotomierza, końcówki rączek kierownicy [części moto‑
cykli], pokrowce na opony, łańcuchy do motocykli, łańcuchy do sa‑
mochodów, ciężarki do wyważania kół pojazdów, przewody
paliwowe do pojazdów, zestawy naprawcze do: zawieszenia, ukła‑
du hamulcowego, pompy sprzęgła, siłownika sprzęgła, mocowania
amortyzatora, gaźnika, dętki, części nadwozia pojazdów, szczęki
hamulcowe do pojazdów, zębatki kierownicze do pojazdów, pły‑
waki, podnóżki, urządzenia antywłamaniowe do pojazdów, szyby,
pokrywy silnika, klaksony do pojazdów, przewody hamulcowe
w stalowym oplocie, końcówki przewodu hamulcowego, zewnętrz‑
ne koła wariatora, koła magnesowe, dźwignie, dźwignie sprzęgła,
przewody sprzęgła, zestawy zmieniające wysokość zawieszenia,
zbiorniki utrzymujące poziom płynów w układach hamulcowych
do pojazdów, odbojniki, stopery, crash pady, korki do chłodnicy,
mocowania chłodnic, gumy zabieraka, dźwignie ssania, wentyle do
opon, katalogi, katalogi motocyklowe, uszczelniacze płynne, koro‑
zyjne, do uszczelniania złączy, uszczelniacze olejowe przedniego
zawieszenia, komplet uszczelniaczy przedniego zawieszenia,
uszczelniacze przeciwpyłowe przedniego zawieszenia, uszczelnia‑
cze wału korbowego, torby, zestawy podróżne, kufry i torby po‑
dróżne, torby bagażowe, torby wodoodporne, sakwy, pasy skórza‑
ne, torby na narzędzia, torby sportowe, torby alpinistyczne, laski,
kijki marszowe i trekkingowe, plecaki sportowe, plecaki dla alpini‑
stów, pokrowce na buty i rękawice, materiały promocyjne i marke‑
tingowe, 37 serwis, konserwacja, naprawa opon i tankowanie po‑
jazdów, obsługa i naprawa pojazdów, odnawianie, instalacja części
i akcesoriów pojazdów lądowych i wodnych, mycie, malowanie,
smarowanie, czyszczenie i polerowanie pojazdów lądowych i wod‑
nych, usługi diagnostyczne i kontrolne (przed przeprowadzeniem
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naprawy lub konserwacji) pojazdów lądowych i wodnych, usługi
stacji obsługi pojazdów, usługi napraw awarii pojazdów, tuning sil‑
ników i pojazdów mechanicznych, udzielanie informacji w zakresie
konserwacji i naprawy pojazdów, informacje, konsultacje i doradz‑
two związane ze wszystkimi wyżej wymienionymi usługami, napra‑
wa sprzętu sportowego.

(111) 318162
(220) 2018 07 23
(210) 488554
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 15
(732) HYDRO‑VACUUM SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) HV
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 7 pompy, pompy wodne, pompy próżniowe, 9 aparatu‑
ra łączeniowa i zabezpieczająca do układów sterowania pracą urzą‑
dzeń elektrycznych, 11 układy pompowe, urządzenia wodociągowe,
urządzenia grzewcze, instalacje wodociągowe, instalacje kanaliza‑
cyjne, pompy do ścieków, przepompownie ścieków, tłocznie ście‑
ków, 42 usługi konstruktorskie, technologiczne w zakresie opraco‑
wania procesów odlewnictwa i obróbki metali, ekspertyz w zakresie
produkowanych wyrobów.
(111) 318163
(220) 2018 07 23
(210) 488559
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 15
(732) NOWA TARGOWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Targ, PL.
(540) NOWA Targowica Nowy Targ
(540)

Kolor znaku: brązowy, biały, zielony
(531) 26.11.01, 26.11.09, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.13
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie targów i jarmarków
w celach handlowych lub reklamowych, planowanie, promowanie
i przeprowadzanie targów handlowych, prowadzenie, przygotowy‑
wanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlowych
w celach komercyjnych i reklamowych, organizowanie imprez, wy‑
staw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyjnych i re‑
klamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, 36 wynajmowanie
powierzchni i pomieszczeń handlowych, dzierżawa powierzchni
i pomieszczeń handlowych, dzierżawa stoisk handlowych.
(111) 318164
(220) 2018 07 24
(210) 488581
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MIRAMONTI
(540)

Kolor znaku: czarny, złoty
(531) 27.05.01, 29.01.12, 25.01.15, 24.01.10
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, oliwa z oliwek.
(111) 318165
(151) 2019 02 15

(220) 2018 07 24
(441) 2018 10 29

(210) 488584
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(732) ZPC FLIS SPÓŁKA JAWNA, Kuranów, PL.
(540) FLIS Happy Maya orange ROLLS IN CHOCOLATE WITH
ORANGE
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, złoty, żółty, biały, brązowy, zielony,
czarny, czerwony, ciemnobrązowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15, 05.07.11, 24.09.02, 24.09.05, 08.01.19,
19.03.25
(510), (511) 30 słodycze, wyroby cukiernicze, wafle, rurki waflowe,
ciastka.
(111) 318166
(220) 2018 07 24
(210) 488587
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) BUKOWSKA ANETA, Warszawa, PL.
(540) STARYCH MEBLI CZAR
(510), (511) 20 meble, w tym meble dawne i antyki, akcesoria meblo‑
we do wyposażenia domu, lustra, ramy do obrazów, 37 konserwacja
mebli, renowacja mebli, naprawa mebli, tapicerowanie mebli, 41 or‑
ganizowanie i prowadzenie warsztatów (szkoleń).
(111) 318167
(220) 2018 07 24
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 03
(732) JAŹWIŃSKI JAROSŁAW, Warszawa, PL.
(540) LAWOR
(510), (511) 45 usługi prawnicze.

(210) 488613

(111) 318168
(220) 2015 05 04
(210) 442093
(151) 2019 01 07
(441) 2015 08 17
(732) Limited Liability Company „Molis”, Zaporoże, UA.
(540) MOLIS
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, jaja,
mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, pasta warzywna
ajvar, aloes spożywczy, białko dla celów kulinarnych, mleko albu‑
minowe, alginiany do celów kulinarnych, oliwa z oliwek, anchois,
ostrygi nieżywe, pasta z bakłażanu, białka mleka, boczek, bulion,
płatki ziemniaczane, placki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane,
musy warzywne, sałatki warzywne, zupa jarzynowa, preparaty,
soki roślinne do gotowania, daktyle, kiełbasy, kiełbaski w cieście,
langusty, nieżywe, kokosowe wiórki, ajerkoniak bezalkoholowy,
śmietana, łój do żywności, szpik zwierząt, pasta z ciecierzycy, ka‑
wior, dżem imbirowy, gniazda ptasie jadalne, jogurt, wodorosty,
małże, nieżywe, masło kakaowe, kefir, wątroby, pasty z wątroby,
pasztet z wątroby, wieprzowiny, wędliny, jaja, jaja w proszku, żółt‑
ko jaj, kimchi, olej kokosowy, tłuszcz kokosowy, masło kokosowe,
mięsa konserwowe, mięso konserwowe, ryby konserwowe, kon‑
serwy rybne, karczochy, czosnek, grzyby konserwowe, soczewica
konserwowa, cebula konserwowe, trufle konserwowe, konserwy
groch, konserwowe oliwki, fasola konserwowa, soja konserwowa,
korniszony, kaszanka, krewetki nieżywe, krokiety, olej kukurydzia‑
ny, szynki, kumys, napoje mleczne, łosoś nieżywy, dziczyzna nieży‑
wa, lecytyna do celów kulinarnych, smalec, tłuszcze jadalne, mar‑
garyny, marmolady, mięso, ekstrakty mięsne, mleko z migdałów
do celów kulinarnych, skorupiaki nieżywe, drób nieżywy, chipsy
ziemniaczane o niskiej zawartości tłuszczu, przecier jabłkowy, ho‑
mary nieżywe, olej palmowy do żywności, orzechy przetworzone,
orzeszki ziemne przetworzone, ikra ryb, nasiona słonecznika prze‑
tworzone, pektyna do celów kulinarnych, mleko fermentowane do
celów kulinarnych, napoje mleczne z przewagą mleka, serwatki,
koktajle mleczne, produkty mleczne, podpuszczki, piccalilli, ogór‑
ki, bita śmietana, koncentrat pomidorowy, przecier pomidorowy,
sok pomidorowy, olej rzepakowy do żywności, kapusta kiszona,
rodzynki, ryazhenka (rjażenka), substancje tłuszczowe do wytwa‑
rzania tłuszczów jadalnych, mieszanki dla kromki chleba zawiera‑
jący tłuszcz, kwaśne mleko, mleko ryżowe, sardynki nieżywe, sery,
produkty z sera, olej słonecznikowy do żywności, olej sezamowy,
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tahini, olej lniany do celów kulinarnych, olej, śledzie nieżywe, ka‑
ruk, tosty, migdały, mleko sojowe, tofu, sos żurawinowy, jaja jadal‑
ne ślimaków, zupy, koncentraty bulionów, preparaty do przygoto‑
wywania zup, bulion, bulion koncentrat, preparaty do produkcji
bulionu, mleko skondensowane, mięso solone, ser, masło, masło
orzechowe, tuńczyk nieżywy, przekąski na bazie owoców, miąższ
owoców, sałatki owocowe, chipsy owocowe, skórki owoców, oleje
jadalne, olej kostny jadalny, twarogi, skorupiaki nieżywe, raki nie‑
żywe, flaki, żelatyny, mleko orzechowe do celów kulinarnych, pyłek
przygotowany jako środek spożywczy, żywność przygotowana
z ryb, filety rybne, mączka rybna do spożycia, musy rybne, 30 ta‑
pioka, sago, lody, miód, melasa, drożdże, sól, musztarda, ocet,
sosy, przyprawy, lód, ziele angielskie, migdały, wyroby migdałowe
na bazie migdałów, anyż, aromaty do żywności, substytuty kawy,
soda oczyszczona do celów kulinarnych, ocet, piwo, środki wiążą‑
ce do lodów, lody, bułki, bułka tarta, lukier, cukierki do dekoracji
ciast, cukierki, kapary, karmelki, sól selerowa, przekąski na bazie
zbóż, cheeseburgery, cykoria, chipsy, musy czekoladowe, dekora‑
cje do ciast czekoladowych, orzechy w polewie czekoladowej,
przyprawa chow
‑chow, konfitura, cynamon, goździki, aromaty
kawy, przyprawy, sól do gotowania, kukurydza pieczona, płatki ku‑
kurydziane, kukurydza, mączka kukurydziana, kuskus, semoliny,
krem z dwuwinianu potasowego dla celów kulinarnych, pokruszo‑
ny owies, jęczmień kruszony, przyprawa curry, krem, desery, musy,
sosy do sałatek, aromaty do żywności, aromaty do ciast inne niż
oleje esencyjne, aromaty do napojów inne niż oleje esencyjne, aro‑
maty spożywcze inne niż oleje esencyjne, aromaty kawowe, kwia‑
ty lub liście do stosowania jako substytuty herbaty, pomadki, zioła
ogrodowe, konserwowany imbir, pierniki, glukoza do celów kuli‑
narnych, gluten do celów kulinarnych, syrop cukrowy, kasze, chał‑
wa, szynka, glazury, mamałyga, miód, owies łuskany, łuskany jęcz‑
mień, lód naturalny lub sztuczny, lód do napojów chłodzących,
lody, lody spożywcze, napary inne niż do celów leczniczych, ke‑
czup, zaczyn, olej lniany, lukrecja, makaron, makaroniki, słód, słód
do celów spożywczych, ekstrakt słodowy, maltoza, marynaty, mar‑
cepan, majonez, pasztety mięsne, preparaty do zmiękczania mię‑
sa, sosy mięsne, czosnek mielony, mięta do wyrobów cukierni‑
czych, melasa dla żywności, musztarda, mączka z gorczycy,
naturalne substancje słodzące, makarony, dania przygotowane na
bazie makaronu, makaron wstążki, mąka z orzechów, gałka musz‑
katołowa, płatki owsiane, owsianka, naleśniki, sos do makaronu,
pasty spożywcze, pasztety, orzeszki ziemne, pelmieni (pierogi
z mięsem), pieprz, miętowe cukierki, papryka, pesto, herbatniki,
herbatniki petit‑beurre, torty, pizze, prażona kukurydza, proszki
do lodów, pralinki, propolis, puddingi, zapiekanki, ravioli, przypra‑
wy poprawiające smak, pudding ryżowy, przekąski na bazie ryżu,
mleczko pszczele, sucharki, szafran, sago, sól do konserwowania
żywności, kanapki, sosy, zagęszczacze do kiełbasy, woda morska
do gotowania, przyprawy wodorostów, grysik, sorbety, pasta z soi,
sos sojowy, spaghetti, przyprawy, sajgonki, anyż gwiazdkowy,
skrobia do celów spożywczych, lukrecja preparaty usztywniające
do bitej śmietany, sushi, tabbouleh tacos, tapioka, tarty, napoje na
bazie herbaty, środki zagęszczające do gotowania żywności, sos
pomidorowy, tortille, kurkuma, aromaty wanilii, wanilina, vareniki
(nadziewane pierożki), roślinne preparaty do stosowania jako sub‑
stytuty kawy, ocet, gofry, kiełki pszenicy, drożdże, mrożony jogurt,
31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nieujęte w innych
klasach, żywe zwierzęta, nasiona, naturalne rośliny i kwiat, karma
dla zwierząt, słód, algi do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, wo‑
dorosty do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, algarobilla do spo‑
życia przez zwierzęta, migdały, aloes rośliny, produkty dla zwie‑
rząt, ściółka, preparaty i karmy dla zwierząt, żywe zwierzęta,
zapachowy piasek dla zwierząt, karczochy, świeże bagassa z trzci‑
ny cukrowej, surowa skóra, fasola, buraki, napoje dla zwierząt do‑
mowych, pokarm dla ptaków, nasiona zbóż, kasztany jadalne,
świeże, cykoria, świeże korzenie cykorii, świeże i surowe łupiny
orzecha kokosowego, kokosy, kopra, raki żywe, skorupiaki żywe,
ogórki świeże, ości mątwy dla ptaków, odpady gorzelniane do spo‑
życia przez zwierzęta, ciastka dla psów, preparaty zwiększające
niesienie się drobiu, zapłodnione ryby żywe, mączka rybna dla
zwierząt, przynęty dla wędkarstwa żywe, pasze dla bydła i zwie‑
rząt tucznych, bulwy cebulek kwiatowych, kwiaty suszone do de‑
koracji, kwiaty naturalne, pasze naturalne, pokarm dla zwierząt,
pożywienie dla zwierząt świeże, zioła ogrodowe świeże, czosnek
świeży, ziarna zbóż, ziarna do spożycia przez zwierzęta, winogrona
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świeże, kasze dla drobiu, siano, orzechy laskowe, śledzie żywe,
szyszki chmielu, jagody jałowca, orzeszki kola, por świeży, cytryny
świeże, soczewica świeża, sałata świeża, wapno do pasz, olej lnia‑
ny, siemię lniane jako posiłek dla zwierząt, torf na ściółkę, homary
żywe, ciasto kukurydziane dla bydła, kukurydza, słód dla piwowar‑
stwa i gorzelni, śruta do tuczu zwierząt gospodarczych, menażeria,
grzybnia do rozmnażania, pieczarki świeże, małże żywe, pokrzy‑
wy, orzechy, owies, makuchy, oliwki świeże, cebula, pomarańcze
świeże, ostrygi żywe, palmy, liście palmowe, ciasto orzechowe dla
zwierząt, mączki orzechowe dla zwierząt, orzeszki ziemne świeże,
groszek świeży, papryka, karmy dla zwierząt domowych, szyszki,
rośliny suszone do dekoracji, rośliny, pyłek (surowiec), ziemniaki
świeże, drób żywy, rabarbar świeży, korzenie jadalne, krzewy róż,
kora surowa, żyto, łosoś żywy, sól dla bydła, sardynki żywe, kiełki
nasion dla celów botanicznych, sadzonki roślin, nasiona, nasiona
sezamu jadalne, nieprzetworzone skorupiaki żywe, krzewy, jajecz‑
ka jedwabników, jedwabniki, szpinak, świeże langusty, świeże dy‑
nie, słoma, preparaty witaminowe dla zwierząt, trzcina cukrowa,
trufle, pnie drzew, tuńczyk żywy, darń naturalna, drewno w stanie
surowym, świeże rośliny, winorośl, pszenica i kiełki pszenicy, wióry
drewniane do wytwarzania masy celulozowej, wieńce z kwiatów
naturalnych, drożdże do spożycia przez zwierzęta.

(111) 318169
(220) 2015 09 17
(151) 2019 01 23
(441) 2015 12 21
(732) PAWLIKOWSKA KATARZYNA, Truskaw, PL.
(540) mizu
(540)

(210) 447112

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 25.07.20, 26.01.03, 26.01.01, 27.05.01, 28.03.99, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi restauracji, usługi barowe, bary szybkiej ob‑
sługi, przygotowywanie dań, przygotowywanie gotowej żywności,
przygotowywanie napojów, przygotowywanie dań na zamówienie
oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na spotkania biznesowe.
(111) 318170
(220) 2016 03 17
(210) 453770
(151) 2019 01 18
(441) 2016 06 20
(732) MARCZENKO AGNIESZKA, Warszawa, PL.
(540) FIBROCEL
(510), (511) 1 etery celulozy do celów przemysłowych, 31 dodatki do
pasz nie do celów leczniczych.
(111) 318171
(220) 2017 05 08
(210) 471338
(151) 2018 08 20
(441) 2017 12 11
(732) TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) JAKA TO MELODIA ?
(510), (511) 9 programy komputerowe do gier komputerowych,
gry wideo nagrane na dysku, oprogramowanie komputerowe gier
wideo, gry komputerowe w formie programów komputerowych
zapisanych na nośnikach danych, zaprogramowane gry wideo za‑
warte w kartridżach (oprogramowanie komputerowe), programy
gier komputerowych do pobrania z Internetu, programy interaktyw‑
nych multimedialnych gier komputerowych, interaktywne opro‑
gramowanie multimedialne do rozgrywania gier komputerowych,
oprogramowanie gier komputerowych do użytku na telefonach
komórkowych, programy komputerowe do telewizji interaktywnej
i do interaktywnych gier i/lub quizów, aplikacje mobilne, aplikacje
komputerowe do pobrania, aplikacje do pobrania na smartfony,
oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przenośnych, pobieralne
aplikacje na telefony komórkowe do transmisji danych, oprogra‑
mowanie medialne, programy i oprogramowanie komputerowe do
mobilnych urządzeń komunikacyjnych, nagrania muzyczne, nagra‑
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nia multimedialne, oprogramowanie multimedialne, interaktywne
multimedialne programy komputerowe, oprogramowanie multi‑
medialne zapisane na płytach CD‑ROM, oprogramowanie kompute‑
rowe do poszerzania zdolności audiowizualnych aplikacji multime‑
dialnych mianowicie do integracji tekstu, dźwięku, grafiki, obrazów
statycznych i obrazów ruchomych, oprogramowanie społeczno‑
ściowe, oprogramowanie komputerowe umożliwiające udostępnia‑
nie mediów elektronicznych za pośrednictwem Internetu, 28 prze‑
nośne (podręczne) gry komputerowe, gry quizowe, gry muzyczne,
35 usługi reklamowe i marketingowe świadczone za pomocą me‑
diów społecznościowych, doradztwo marketingowe w zakresie me‑
diów społecznościowych, usługi promocyjno‑marketingowe przy
użyciu mediów audiowizualnych, 38 transmisja treści multimedial‑
nych przez Internet, usługi wysyłania wiadomości multimedialnych
(MMS), zapewnienie dostępu do treści multimedialnych on‑line,
transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci multime‑
dialnych, transmisja plików danych, audio, wideo i multimedialnych,
transmisja dźwięku za pośrednictwem interaktywnych sieci multi‑
medialnych, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych
za pośrednictwem Internetu, przesyłanie treści audiowizualnych
za pośrednictwem satelity lub interaktywnych sieci multimedial‑
nych, nadawanie audio, wideo i multimedialne za pośrednictwem
Internetu i innych sieci łącznościowych, transmisja plików danych,
audio, wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i pli‑
ków udostępnianych za pomocą transmisji strumieniowej przez
światową sieć komputerową, fora (pokoje rozmów) dla serwisów
społecznościowych, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem
mediów audiowizualnych, usługi telekomunikacyjne świadczone
za pomocą platform i portali w Internecie i innych mediach, zapew‑
nienie dostępu do portali internetowych obejmującego programy
wideo na życzenie, 41 udostępnianie gry komputerowej dostępnej
w sieci dla użytkowników sieci, gry oferowane w systemie on‑line
z sieci komputerowej, udostępnianie gry komputerowej, do której
użytkownicy mają dostęp poprzez globalną sieć i/lub Internet, te‑
leturnieje o tematyce muzycznej, konkursy muzyczne, programy
muzyczne, produkcja muzycznych filmów wideo, koncerty muzycz‑
ne za pośrednictwem telewizji, organizowanie rozrywki wizualnej
i muzycznej, produkcja nagrań dźwiękowych i muzycznych, usługi
organizowania quizów muzycznych, publikacje multimedialne, pu‑
blikacja multimedialna materiałów drukowanych, multimedialne
wydania publikacji elektronicznych, publikowanie materiałów mul‑
timedialnych on‑line, usługi publikacji multimedialnego oprogra‑
mowania rozrywkowego, udostępnianie rozrywki multimedialnej
za pomocą strony internetowej, usługi publikowania cyfrowych
materiałów wideo, audio i rozrywki multimedialnej, produkcja na‑
grań audio i wideo oraz produkcja multimedialna i usługi fotogra‑
ficzne, udostępnianie multimedialnych programów rozrywkowych
za pośrednictwem usług telewizyjnych, szerokopasmowych, bez‑
przewodowych i on‑line, udostępnianie mediów audiowizualnych
za pośrednictwem sieci łączności, 42 programowanie aplikacji mul‑
timedialnych, opracowywanie interaktywnego oprogramowania
multimedialnego, hosting rozrywkowych treści multimedialnych,
projektowanie portali sieciowych, hosting portali internetowych,
programowanie oprogramowania do portali internetowych, chatro‑
omów, linii chatów i forów internetowych.

(111) 318172
(220) 2017 11 02
(210) 478534
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 17
(732) KOPANIA MICHAŁ, Wołomin, PL.
(540) Zioła Babci Jadzi
(510), (511) 30 herbata ziołowa, kawy ziołowe, koncentraty owoco‑
we jako ziołowe słodziki naturalne, ziołowe koncentraty warzywne
jako przyprawy, ziołowe wyroby cukiernicze, ziołowe słodycze, zioła
przetworzone, zioła suszone, przyprawy ziołowe, sól ziołowa, ocet
ziołowy, ziołowe sosy do sałat, ziołowe esencje do żywności i celów
spożywczych.
(111) 318173
(220) 2018 06 14
(210) 487105
(151) 2019 01 04
(441) 2018 08 13
(732) BZK TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MAGNAT SZTUKA ŁĄCZENIA SMAKÓW DWORY MAGNACKIE
Noblesse Oblige TRADYCJA POKOLEŃ
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(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, srebrny, biały
(531) 19.07.02, 02.01.04, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, gotowe napoje
alkoholowe, aperitify, koktajle, wódki, likiery, brandy, wina.
(111) 318174
(220) 2018 06 25
(210) 487514
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 03
(732) MARWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zławieś Wielka, PL.
(540) Ogrody Natury
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 27.05.05, 27.05.24, 29.01.12, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.20,
26.02.01
(510), (511) 29 owoce i warzywa konserwowane, puszkowane, mro‑
żone, suszone i gotowane, sałatki warzywne, miąższ owoców, owoce
lukrowane i kandyzowane, sałatki owocowe, 30 tarty, ciasta i ciast‑
ka z owocami, owocowe aromaty do ciast inne niż oleje esencyjne,
musztarda, ketchup, majonez, sosy, przyprawy, herbaty owocowe,
32 soki i nektary owocowe, soki warzywne, bezalkoholowe napoje
z soków owocowych i warzywnych, bezalkoholowe wyciągi i eks‑
trakty z owoców i warzyw, napoje gazowane i niegazowane.
(111) 318175
(220) 2018 06 28
(210) 487641
(151) 2019 01 08
(441) 2018 09 03
(732) KOMPRANET.PL SEBASTIAN MRÓZ SPÓŁKA JAWNA,
Pruszcz Gdański, PL.
(540) toys4boys
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 29.01.12, 27.07.01, 27.07.11, 27.07.21, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 35 usługi zarządzania informacjami związanymi z pro‑
wadzeniem biznesu, usługi reklamy i promocji za pośrednictwem
sieci internetowej, zarządzanie komputerowymi bazami danych i pli‑
kami, usługi zarządzania i administrowania działalnością handlową,
usługi udzielania informacji na temat sprzedawanych towarów oraz
prowadzenie i zarządzanie bazami danych na ich temat, sprzedaż de‑
taliczna, hurtowa, internetowa towarów: kosmetyki, mydła, produkty
perfumeryjne, produkty do kąpieli i prania, produkty do pielęgnacji
włosów, zębów i jamy ustnej, wyposażenie łazienek, sprzęt gospo‑
darstwa domowego, gry komputerowe, gry elektroniczne, konsole
do gier, urządzenia i przyrządy: elektryczne, elektroniczne, fotogra‑
ficzne, żeglarskie, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, urządzenia
do nagrywania, transmisji, i/lub reprodukcji dźwięku, krótkofalówki,
nawigacja satelitarna, urządzenia radiowo‑telewizyjne oraz osprzęt
do nich, zegary, zegarki, budziki, artykuły spożywcze, słodycze, wy‑
roby cukiernicze i ciasta, wyroby czekoladowe, artykuły dla psów do:
mycia, karmienia, wyprowadzania, domu oraz zabawy, rośliny żywe
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i sztuczne, lampy, ubrania, kotyliony, ubrania do przebierania się,
kostiumy przebierańców, gry i zabawki, zabawki elektroniczne, urzą‑
dzenia podłączane do komputera i osprzęt komputerowy, urządze‑
nia do gospodarstwa domowego, sprzęt i urządzenia do gier i zabaw,
artykuły sportowe i gimnastyczne, udzielanie informacji i pomocy
odnośnie sprzedaży drogą elektroniczną środkami elektroniczny‑
mi, 38 dostęp do treści stron internetowych i portali internetowych,
usługi on‑line, mianowicie przesyłanie wiadomości, udostępnienie
komunikacji on‑line pomiędzy użytkownikami serwisów społeczno‑
ściowych, satelitarna transmisja danych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej on‑line, 39 dystrybucja towarów i przesyłek,
realizacja przesyłek drogą pocztową na zlecenie, 42 projektowanie,
administrowanie oraz serwis: stron internetowych, wortali, portali.

(111) 318176
(220) 2018 07 03
(210) 487754
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 24
(732) CIRCULAR PACKAGING DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) circular packaging design
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.07, 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 16 artykuły papiernicze do pisania, biurowe artykuły pa‑
piernicze, papier i karton, tektura, materiały piśmienne i wyposaże‑
nie edukacyjne, folie do pakowania artykułów żywnościowych, folie
polietylenowe do zawijania lub pakowania, folie z polipropylenu do
pakowania, nadruki, materiały do introligatorstwa, etykiety nie z ma‑
teriału tekstylnego, papierowe obrusy, folie z bąbelkami z tworzywa
sztucznego do opakowywania, folie z pęcherzykami powietrza, folia
z tworzywa sztucznego do opakowywania, 17 tworzywa sztuczne
pół przetworzone, folie elastyczne z tworzyw sztucznych inne niż
do pakowania, folie izolacyjne, folia do laminowania (aktywowana
cieplnie) z nadrukiem, materiały izolacyjne z tworzywa sztucznego,
tkaniny izolacyjne, taśmy izolacyjne, izolatory, materiały wyściełające
z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały do pakowania [amortyza‑
cja, wypychanie] z gumy lub tworzyw sztucznych, laminowane mate‑
riały z tworzyw sztucznych do użytku w produkcji, folia laminowana
do nakładania na podłoże, termozgrzewalne laminaty z tworzyw
sztucznych do użytku w produkcji, folie z tworzyw sztucznych do
wypełniania i wyściełania [inne niż do zawijania], folie polipropyleno‑
we, inne niż do zawijania lub pakowania, folie z tworzyw sztucznych
stosowane w laminowaniu papieru, folie poliestrowe, inne niż do za‑
wijania lub pakowania, folie polietylenowe [inne niż do zawijania lub
pakowania], wysoko połyskowe, miękkie folie z polichlorku winylu
do użytku w produkcji, ozdobne folie z tworzyw sztucznych będące
półproduktami, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania, fo‑
lie z tworzyw sztucznych [półprodukty], 19 niemetalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, laminaty (nie z metalu), lami‑
naty z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, spie‑
nione tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, przezroczyste
tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, płyty budowlane
niemetalowe, okładziny niemetalowe [konstrukcyjne i budowlanej,
boazerie, folie z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie,
22 taśmy niemetalowe do owijania i związywania, sznurki do wią‑
zania, pasy niemetalowe do transportu ładunków, liny niemetalowe,
zamykane szczelnie torby z tworzywa sztucznego do transportu
materiałów w dużych ilościach, 40 recykling, recykling złomu, nisz‑
czenie odpadów, usługi drukowania, laminowanie, introligatorstwo.,
sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, ob‑
róbka materiałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surowców
wtórnych], 42 projektowanie graficzne, projektowanie ozdobnego
opracowania graficznego, projektowanie broszur, projektowanie
druków, projektowanie opakowań, projektowanie materiałów dru‑
kowanych, projektowanie opakowań i materiałów do pakowania.
(111) 318177
(220) 2018 07 03
(210) 487755
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 24
(732) CIRCULAR PACKAGING DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
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(540) circular packaging design
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, czarny, zielony, żółty
(531) 26.01.01, 26.01.06, 26.11.01, 26.11.07, 26.13.25, 27.05.01,
29.01.14
(510), (511) 16 artykuły papiernicze do pisania, biurowe artykuły pa‑
piernicze, papier i karton, tektura, materiały piśmienne i wyposaże‑
nie edukacyjne, folie do pakowania artykułów żywnościowych, folie
polietylenowe do zawijania lub pakowania, folie z polipropylenu do
pakowania, nadruki, materiały do introligatorstwa, etykiety nie z ma‑
teriału tekstylnego, papierowe obrusy, folie z bąbelkami z tworzywa
sztucznego do opakowywania, folie z pęcherzykami powietrza, folia
z tworzywa sztucznego do opakowywania, 17 tworzywa sztuczne
półprzetworzone, folie elastyczne z tworzyw sztucznych inne niż
do pakowania, folie izolacyjne, folia do laminowania (aktywowana
cieplnie) z nadrukiem, materiały izolacyjne z tworzywa sztucznego,
tkaniny izolacyjne, taśmy izolacyjne, izolatory, materiały wyściełające
z gumy lub tworzyw sztucznych, materiały do pakowania [amortyza‑
cja, wypychanie] z gumy lub tworzyw sztucznych, laminowane mate‑
riały z tworzyw sztucznych do użytku w produkcji, folia laminowana
do nakładania na podłoże, termozgrzewalne laminaty z tworzyw
sztucznych do użytku w produkcji, folie z tworzyw sztucznych do
wypełniania i wyściełania [inne niż do zawijania], folie polipropyleno‑
we, inne niż do zawijania lub pakowania, folie z tworzyw sztucznych
stosowane w laminowaniu papieru, folie poliestrowe, inne niż do
zawijania lub pakowania, folie polietylenowe [inne niż do zawijania
lub pakowania], wysokopołyskowe, miękkie folie z polichlorku winy‑
lu do użytku w produkcji, ozdobne folie z tworzyw sztucznych bę‑
dące półproduktami, folie z tworzyw sztucznych nie do pakowania,
folie z tworzyw sztucznych [półprodukty], 19 niemetalowe materiały
i elementy budowlane i konstrukcyjne, laminaty (nie z metalu), lami‑
naty z materiałów niemetalowych do użytku w budownictwie, spie‑
nione tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, przezroczyste
tworzywa sztuczne do użytku w budownictwie, płyty budowlane
niemetalowe, okładziny niemetalowe [konstrukcyjne i budowlane],
boazerie, folie z tworzyw sztucznych do użytku w budownictwie,
22 taśmy niemetalowe do owijania i związywania, sznurki do wią‑
zania, pasy niemetalowe do transportu ładunków, liny niemetalowe,
zamykane szczelnie torby z tworzywa sztucznego do transportu
materiałów w dużych ilościach, 40 recykling, recykling złomu, nisz‑
czenie odpadów, usługi drukowania, laminowanie, introligatorstwo,
sortowanie odpadów i materiałów nadających się do recyklingu, ob‑
róbka materiałów uzyskanych z odpadów [odzyskiwanie surowców
wtórnych], 42 projektowanie graficzne, projektowanie ozdobnego
opracowania graficznego, projektowanie broszur, projektowanie
druków, projektowanie opakowań, projektowanie materiałów dru‑
kowanych, projektowanie opakowań i materiałów do pakowania.
(111) 318178
(220) 2018 07 09
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 06
(732) SILVERMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice, PL.
(540) SILVERMET
(540)

(210) 488008

Kolor znaku: szary, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 6 rury i rurki ze stali, osłony do rur metalowe, rury ście‑
kowe metalowe, złączki rur metalowe, kolanka do rur metalowe,
metalowe rury odpływowe, 14 bransoletki [biżuteria], bransoletki
z haftowanej tkaniny [biżuteria], bransoletki z tkaniny haftowanej [bi‑
żuteria], breloczki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami lub dekora‑
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cyjnymi zawieszkami], breloki do kluczy [kółka do kluczy z ozdobami
lub dekoracyjnymi zawieszkami], broszki [biżuteria], szpilki ozdobne,
różańce, pierścionki [biżuteria], naszyjniki [biżuteria], kolczyki, ka‑
mienie półszlachetne, 28 zabawki.

(111) 318179
(220) 2018 07 09
(210) 488015
(151) 2018 12 05
(441) 2018 08 06
(732) ZWAKA GLASS SPÓŁKA JAWNA, Gliwice, PL.
(540) ZWAKA GLASS
(510), (511) 19 szkło okienne, szkło budowlane, alabastrowe szkło,
cegły szklane, szklane ściany, szklane drzwi, drzwi szklane, okna szkla‑
ne, szkło izolacyjne, szkło warstwowe, szklane ekrany, panele szklane,
płytki szklane, szklane dachy, kolorowe szkło okienne, szklane okna
witrażowe, szkło budowlane, szklane cegły budowlane, wzmocnione
szkło budowlane, szkło izolacyjne, szklarnie modułowe, niemetalowe,
prefabrykowane szklarnie, niemetalowe, szkło okienne dla budow‑
nictwa, panele okładzinowe ze szkła, szkło do celów budowlanych,
panele szklane do okien, podwójnie szklone panele niemetalowe, ma‑
teriały budowlane ze szkła, bloki szklane do budownictwa, elementy
szklane do okien, podwójnie szklone elementy niemetalowe, modyfi‑
kowane szkło okienne do budownictwa, elementy szklane do paneli
budowlanych, futryny niemetalowe do szklanych drzwi, płytki szkla‑
ne do pokrywania dachu, szklane drzwi przezroczyste do budynków,
szkło wzmocnione do celów budowlanych, szkło odbijające ciepło do
budownictwa, panele szklane do drzwi, szklane drzwi do budynków,
okienne szkło dla budownictwa, szkło izolacyjne do budownictwa,
szkło hartowane do użytku w budownictwie, szkło okienne do użytku
w budownictwie, niemetalowe ramy do okien szklanych, okna żaluzjo‑
we ze szkła do budynków, szkło dekoracyjne [do użytku w budownic‑
twie], płytki szklane do użytku w budownictwie, szkło barwione do
użytku w budownictwie, szklarnie przenośne niemetalowe, ścianki
działowe szklane, drzwi lustrzane, balustrady niemetalowe, balustra‑
dy szklane, schody niemetalowe, stopnie schodowe niemetalowe,
20 gałki szklane, gabloty szklane, drzwi do mebli ze szkła, płytki lu‑
strzane, lustra ścienne, lustra, lustra łazienkowe, lustra [nieprzenośne],
lustra (srebrzone szkło), szafy z lustrami, szafki z lustrami, półki [meble],
niemetalowe półki ścienne [meble], meble, drabiny i ruchome scho‑
dy, niemetalowe, meble ze szkła, meble szklane, 21 szkło nieprzetwo‑
rzone, szkło nieobrobione, naczynia szklane, półprzetworzone szkło,
szkło prasowane, szkło półobrobione, szkło emaliowane, szkło ozdob‑
ne, rżnięte szkło, szkło opalizujące, szkło lustrzane, ozdoby szklane,
szkło antyrefleksyjne, szkło mleczne, tabliczki szklane, szklane pręty,
szklane zatyczki, donice szklane, doniczki szklane, rzeźby szklane, szkło
częściowo przetworzone, wyroby szklane malowane, szklana zastawa
stołowa, kryształ [wyroby szklane], balony szklane [pojemniki], ozdob‑
ne donice szklane, ozdobne kule szklane, wazony szklane podłogowe,
dzieła sztuki ze szkła, ozdoby ze szkła [bibeloty], szkło półprzetworzo‑
ne, inne niż szkło używane w budownictwie, figurki ze szkła barwione‑
go, szkło nieprzetworzone, inne niż szkło używane w budownictwie,
przybory do czyszczenia szkła, szkło półobrobione do pojazdów, arku‑
sze szklane (z wyjątkiem szkła używanego w budownictwie), szklane
naczynia do picia, szkło na szyby do pojazdów, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna wyrobów szklanych, drzwi i okien szklanych, schodów
i balustrad szklanych, mebli szklanych, ścianek działowych i witryn
ze szkła, kabin prysznicowych, luster, okładzin ściennych, 37 szklenie,
wstawianie szkła, usługi szklarskie, montaż dodatkowej warstwy szkła,
instalacja szkła w cieplarniach, oknach, drzwiach i szklarniach, usługi
hydrauliczne i szklarskie, montaż i naprawa szkła płaskiego, wstawia‑
nie szkła i wstawianie szyb, budowa, wznoszenie i szklenie budynków
ogrodowych, budowa cieplarni i szklarni, usługi szklarskie, wstawianie,
konserwacja i naprawy szyb, okien i rolet, naprawa lub konserwacja
maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, udzielanie infor‑
macji związanych z naprawą lub konserwacją maszyn i urządzeń do
produkcji wyrobów szklanych, 40 hartowanie szkła, fazowanie szkła,
polerowanie szkła, cięcie szkła okiennego, usługi malowania szkła, tra‑
wienie szkła, wynajem maszyn do produkcji wyrobów szklanych.
(111) 318180
(220) 2018 07 09
(210) 488016
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 29
(732) TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Płochocin, PL.
(540) Ruskolina
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(510), (511) 5 produkty lecznicze, preparaty farmaceutyczne, wyro‑
by medyczne, suplementy diety.

(111) 318181
(220) 2018 07 11
(210) 488106
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 03
(732) PIETRZAK JACEK GROUP, Warszawa, PL.
(540) ZAPIEKANKOWO
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i za pośrednictwem sie‑
ci Internet produktów spożywczych, 43 usługi gastronomiczne.
(111) 318182
(220) 2018 07 11
(210) 488108
(151) 2019 01 16
(441) 2018 09 03
(732) UNIDEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MARYWILSKA OSIEDLE KAMERALNE
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.02
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i zarządzania przedsię‑
wzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygotowania obiek‑
tów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
wynajmowania, użyczania, usługi marketingu gruntów dla budownic‑
twa, zasobów lokalowych, nieruchomości, przeznaczonych do zago‑
spodarowania, do sprzedaży, najmu, użyczenia, usługi organizowania
targów, wystaw i promocji obrotu nieruchomościami, usługi organi‑
zowania przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami,
powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynaj‑
mowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, usługi prowadze‑
nia agencji importowo‑eksportowych na rzecz osób trzecich, usługi
pośrednictwa eksportowo‑importowego w obrocie produktami, arty‑
kułami i technologiami, 36 usługi w zakresie organizacji i zarządzania
finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budo‑
wie i/lub przygotowaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, usługi za‑
rządzania nieruchomościami, usługi pośrednictwa w sprawach kupna,
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, usługi
wyceny nieruchomości, usługi wynajmowania i/lub dzierżawy nie‑
ruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej, usługi ad‑
ministrowania nieruchomościami, lokalami, powierzchnią użytkową,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania i administrowania obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, usługi pomocy w zarządza‑
niu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, usługi doradztwa
w zarządzaniu nieruchomościami, usługi wynajmowania powierzchni
na salony samochodowe, 37 usługi budowlane, usługi nadzoru bu‑
dowlanego w zakresie projektów budowlanych, budowa budynków
mieszkalnych i komercyjnych, usługi remontowe budynków, naprawy
obiektów mieszkalnych, usługi restauracji budynków, usługi konser‑
wacji obiektów budowlano‑mieszkaniowych, usługi budowania lokali
mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infrastrukturą, usługi
informacji budowlanej.
(111) 318183
(220) 2018 07 12
(210) 488132
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 27
(732) PPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO‑HANDLOWE CHEMIROL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mogilno, PL.
(540) B PHILADELPHIA BOULEVARD
(540)

(531) 02.07.18, 02.07.23, 06.07.04, 06.07.25, 27.05.01, 26.01.01,
26.01.18
(510), (511) 33 wódka, likiery, napoje alkoholowe.
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(111) 318184
(220) 2018 07 12
(210) 488163
(151) 2019 02 13
(441) 2018 08 13
(732) ROGOWICZ MARTYNA YUNULAY, Łódź, PL.
(540) YUNULAY
(510), (511) 25 bandany, bandany na szyję, bermudy, bermudy
(shorty), bezrękawniki, bielizna osobista, bielizna osobista (część
garderoby), bluzki, bluzki z krótkimi rękawami, bluzy dresowe, bluzy
sportowe, bluzy sportowe z kapturem, body bielizna, body niemow‑
lęce, body odzież, chinosy, chustki apaszki, chusty odzież, daszki
nakrycia głowy, daszki odzież, duże luźne kaptury, dzianina odzież,
dżinsy, eleganckie spodnie, jednoczęściowa odzież dla niemowląt
i małych dzieci, kamizelki, kamizelki bezrękawniki, kamizelki pu‑
chowe, kombinezony, kombinezony dla niemowląt i małych dzieci,
odzież, kombinezony zimowe, komplety sportowe, koszule, koszule
eleganckie, koszule sportowe, koszule z dzianiny, koszule z kołnie‑
rzykiem, koszule zapinane, koszulki bez rękawów, koszulki polo,
krawaty, krótkie kurtki cieple, krótkie kurtki luźne do pasa, krótkie
spodnie, kurtki, kurtki bez rękawów, kurtki bluzy, kurtki dresowe,
kurtki dwustronne, kurtki dżinsowe, kurtki nieprzemakalne, kurtki
odzież, kurtki wierzchnie, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem
i wiatrem, kurtki z rękawami, kurtki zamszowe, letnie sukienki, letnie
ubranka dla dzieci, majtki, majtki dla niemowląt, majtki dziecięce,
męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, nieprzemakal‑
na odzież wierzchnia, odzież damska, odzież codzienna, odzież dla
chłopców, odzież dla małych dzieci, odzież do spania, odzież dzia‑
nina, odzież dziecięca, odzież dziewczęca, odzież dżinsowa, odzież
lniana, odzież męska damska i dziecięca, odzież niemowlęca, odzież
nieprzemakalna, odzież sportowa, odzież w stylu sportowym, odzież
wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia dla dziewcząt, odzież
wierzchnia dla dzieci, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież wierzch‑
nia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla niemowląt, odzież wierzch‑
nia dla pań, odzież wierzchnia na złe warunki pogodowe, odzież
wodoodporna, ogrodniczki, okrycia przeciwdeszczowe, pajacyki dla
dzieci odzież, piżamy, pikowane kurtki odzież, płaszcze przeciwdesz‑
czowe, płaszcze sportowe, płaszcze zimowe, podkoszulki sportowe,
podkoszulki bez rękawów, podkoszulki z długimi rękawami, ramper‑
sy, rękawiczki zimowe, skarpetki dla niemowląt i małych dzieci, ślinia‑
ki dla niemowląt, śpioszki pajacyki, śpioszki pajacyki odzież, spoden‑
ki, spódnice, spodnie, spodnie dresowe, spodnie dziecięce, spodnie
od dresu, spodnie pumpy, spodnie sportowe, spodnie sztruksowe,
spodnie wierzchnie, stroje sportowe, sukienki damskie, sukienki dla
niemowląt i małych dzieci, swetry, szale, szaliki odzież, szlafroki, szla‑
froki wypoczynkowe, szorty, szorty odzież, szorty sportowe, T‑shirty
z krótkim rękawem, ubrania codzienne, wyprawki dla niemowląt, wy‑
prawki dla noworodków, wyprawki dziecięce odzież.
(111) 318185
(220) 2018 07 12
(210) 488164
(151) 2019 02 13
(441) 2018 08 13
(732) WOŁOWSKI PAWEŁ STREET GARAGE, Rembelszczyzna, PL.
(540) SG
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 12 amortyzatory zawieszenia w pojazdach, bagażniki
do pojazdów, błotniki, hamulce do pojazdów, kierownice do moto‑
cykli, kierunkowskazy do pojazdów, klaksony do pojazdów, korki do
zbiorników paliwa w pojazdach, łańcuchy do motocykli, motocykle,
nadwozia pojazdów, nóżki motocyklowe, obręcze do piast kół, okła‑
dziny hamulcowe do pojazdów, opony do pojazdów mechanicznych,
pojazdy do poruszania się drogą lądową, powietrzną, wodną lub ko‑
lejową, pojazdy do poruszania się po wodzie, pojazdy elektryczne,
pokrowce na siodełka motocyklowe, przekładnie do pojazdów lądo‑
wych, przyczepy motocyklowe boczne, ramy do motocykli, rowery,
rowery elektryczne, sakwy przystosowane do motocykli, silniki do
motocykli, silniki do pojazdów lądowych, silniki do rowerów, silniki
elektryczne do pojazdów lądowych, siodełka do motocykli, skrzy‑
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nie biegów do pojazdów lądowych, skutery wyposażone w silnik,
spojlery do pojazdów, tarcze hamulcowe do pojazdów, trycykle,
turbiny do pojazdów lądowych, 35 handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, negocjowanie
i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich, pokazy towa‑
rów dotyczących motocykli oraz części i akcesoriów, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej i hurtowej,
produkcja filmów reklamowych dotyczących motocykli oraz części
i akcesoriów, projektowanie materiałów reklamowych dotyczących
motocykli oraz części i akcesoriów, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wy‑
darzeń sportowych dotyczących motocykli, publikowanie tekstów
reklamowych, 37 przebudowa motocykli, instalacja, konserwacja
i naprawa maszyn, konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych,
konserwacja pojazdów, lakierowanie, malowanie, odnawianie dzieł
sztuki oraz pojazdów zabytkowych, polerowanie pojazdów, regene‑
racja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regeneracja sil‑
ników zużytych lub częściowo zniszczonych, smarowanie pojazdów,
usługi napraw awarii pojazdów, zabezpieczanie pojazdów przed
rdzą, zabezpieczanie przed korozją.

(111) 318186
(220) 2018 07 13
(210) 488200
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) Moortec Semiconductor Limited, Plymouth, GB.
(540) MOORTEC
(510), (511) 9 półprzewodniki, chipy multiprocesorowe, chipy elek‑
troniczne, mikrochipy, chipsety, chipy komputerowe, multimetry
analogowe, detektory napięcia, krzemowe układy scalone, przyrzą‑
dy do wskazywania temperatury, przyrządy do pomiaru tempera‑
tury, regulatory termiczne, urządzenia do pomiaru energii cieplnej,
urządzenia do monitorowania przebiegu procesów, urządzenia do
monitorowania, moduły do monitorowania napięcia, monitorują‑
ce urządzenia elektryczne, zdalne urządzenia do monitorowania,
urządzenia do monitorowania napięcia, komputery, sprzęt kom‑
puterowy, oprogramowanie, oprogramowanie sprzętowe, urzą‑
dzenia elektroniczne, elektryczne i elektromechaniczne do użytku
z komputerami, urządzenia wideo, karty procesorowe do wideo,
systemy video, urządzenia i sprzęt do nagrywania, kopiowania lub
modyfikowania dźwięku, obrazu i danych, nagrania dźwięku, obra‑
zu i danych, dane zapisane w formie elektronicznej, optycznej lub
magnetycznej, mikroprocesory, układy scalone, urządzenia mikro‑
komputerowe, oprogramowanie, materiały szkoleniowe dotyczące
komputerów i danych, zarejestrowanych magnetycznie, optycznie
lub elektronicznie, urządzenia i przyrządy do nagrywania, przetwa‑
rzania, odbierania, reprodukowania, przesyłania, modyfikowania,
kompresowania, dekompresowania, nadawania, scalania lub popra‑
wiania danych, algorytmy do redukcji i wzmacniania danych, sprzęt
do testowania i kalibracji, urządzenia i przyrządy telekomunikacyjne,
urządzenia i sprzęt konferencyjny.
(111) 318187
(220) 2018 07 13
(210) 488208
(151) 2019 02 13
(441) 2018 08 20
(732) FUNDACJA SUKCESU PISANEGO SZMINKĄ, Warszawa, PL.
(540) Yep
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, amarantowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 koszulki, koszulki polo, t‑shirty, bluzy, nakrycia gło‑
wy, 38 zapewnienie dostępu do treści stron internetowych i portali,
łączność poprzez sieci komputerowe i dostęp do internetu, agencje
informacyjne, agencje prasowe, emisja radiowa, emisja telewizyj‑
na, informacja o telekomunikacji, przesyłanie informacji tekstowej
i obrazowej, ogłoszenia elektroniczne, poczta elektroniczna, trans‑
misja programów radiowych, transmisja programów telewizyjnych,
przekaz satelitarny, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej
przy pomocy komputera, radiofonia naziemna i internetowa, te‑
lekonferencje, wideokonferencje, telewizja kablowa, 41 usługi
edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, organizowanie i obsługa kon‑
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ferencji, kongresów, wystaw i konkursów, organizowanie przyjęć
w celach rozrywkowych, organizowanie konkursów edukacyjnych
lub rozrywkowych, organizowanie loterii, organizowanie i pro‑
wadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa‑
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organi‑
zowanie spektakli, organizowanie balów, wystawianie spektakli na
żywo, produkcja nagrań audio i video oraz produkcja multimedial‑
na i usługi z tym związane, informacja o edukacji, informacja o im‑
prezach rozrywkowych, edukacja jako nauczanie, usługi w zakresie
kompozycji muzycznych, usługi trenerskie, doradztwo zawodowe
jako porady w zakresie edukacji lub kształcenia, pisanie tekstów,
innych niż reklamowych, publikacje elektroniczne on‑line książek
i periodyków, radiowe programy rozrywkowe, rozrywka jako wido‑
wiska, użytkowanie sal kinowych, sale koncertowe, fotoreportaże,
publikowanie książek, kształcenie praktyczne, kursy koresponden‑
cyjne, organizowanie loterii, mikro‑wydawnictwa, montaż progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, montaż taśm wideo, wypożycza‑
nie nagrań dźwiękowych, nagrywanie filmów na taśmach wideo,
publikowanie i obsługa publikacji elektronicznych on‑line, orga‑
nizowanie i prowadzenie pracowni specjalistycznych, pisanie sce‑
nariuszy, produkcja filmów, produkcja programów telewizyjnych,
przedstawienia teatralne, organizacja przyjęć, publikacja elektro‑
niczna on‑line książek i periodyków, publikowanie tekstów, radio‑
we programy edukacyjne lub rozrywkowe.

(111) 318188
(220) 2018 07 13
(210) 488211
(151) 2019 02 13
(441) 2018 08 20
(732) LAFRENTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) lh LafHome
(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości związane z kupnem
i sprzedażą budynków i ziemi, usługi w zakresie nieruchomości, usłu‑
gi finansowe w zakresie nieruchomości, usługi zarządzania inwesty‑
cjami w zakresie nieruchomości, 37 usługi budowlane i konstruk‑
cyjne, usługi budowlane w zakresie stawiania budynków, budowa
obiektów usługowo‑handlowych, usługi w zakresie remontów bu‑
dynków, budowa budynków mieszkaniowych, komercyjnych, usłu‑
gowych i handlowych.
(111) 318189
(220) 2018 07 13
(210) 488215
(151) 2019 02 13
(441) 2018 08 20
(732) CENEO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) EKSPERT CENEO
(510), (511) 9 czasopisma elektroniczne dotyczące nowinek tech‑
nologicznych, gier komputerowych i gier planszowych, 35 sporzą‑
dzanie, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących
charakterystyki, jakości i cen ogólnodostępnych towarów i usług,
udzielanie informacji i porad dotyczących charakterystyki, jakości
i cen ogólnodostępnych towarów i usług, usługi reklamowe, marke‑
tingowe i promocyjne i udzielanie informacji w tym zakresie, usłu‑
gi w zakresie badania rynku, udostępnianie rynku online dla celów
kupna i sprzedaży towarów, usługi porównywania cen, aranżowanie,
wyszukiwanie źródeł, publikowanie i dostarczanie recenzji produk‑
tów, informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymie‑
nionych usług, 38 udostępnianie blogów, forów, fotogalerii, pokojów
rozmów i elektronicznych tablic ogłoszeń on‑line do transmisji i roz‑
powszechniania wiadomości pomiędzy użytkownikami, transmisja
i dzielenie się wiadomościami, informacjami, obrazami, wideo i na‑
graniami dźwiękowymi, usługi związane z portalami internetowymi,
informacja, doradztwo i poradnictwo dotyczące wyżej wymienio‑
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nych usług, 41 udostępnianie czasopisma online w dziedzinie no‑
winek technologicznych, gier komputerowych, gier planszowych,
publikacja online recenzji w dziedzinie technologii, gier komputero‑
wych, gier planszowych.

(111) 318190
(220) 2018 07 13
(210) 488216
(151) 2019 02 13
(441) 2018 08 20
(732) PIOTROWSKI MACIEJ WIESŁAW, Wągrowiec, PL.
(540) ECOSTARTER
(510), (511) 4 brykiet lignitowy, brykiet z bituminu, brykiety, brykie‑
ty drzewne, brykiety materiałów palnych [brykiety węgla], brykiety
paliwowe, brykiety paliwowe do użytku domowego wykonane z wę‑
gla z domieszką kwarcu, brykiety paliwowe do użytku domowego
wykonane z mieszaniny węgla, koksu oraz domieszki kwarcu, bry‑
kiety paliwowe do użytku domowego, brykiety paliwowe do użytku
domowego wykonane z koksu z domieszką kwarcu, brykiety węgla,
brykiety węglowe, brykiety z torfu [paliwo], brykiety z węgla drzew‑
nego (tadon), brykiety z węgla drzewnego, drewno stosowane jako
materiał opałowy, drewno opałowe, materiały oświetlające, mate‑
riały palne, oleje opałowe z torfu, oleje stosowane jako dodatki do
olejów opałowych, rozpałki, podpałki [drewno na rozpałkę], płynne
rozpałki do grilla, paliwo do rozpalania grilla, papier do rozpalania,
węgiel drzewny do użytku jako paliwo, produkty paliwowe ze spra‑
sowanych wiórów drzewnych.
(111) 318191
(220) 2018 07 16
(210) 488258
(151) 2019 02 14
(441) 2018 09 03
(732) SCARABEUS A. GUMOLA SPÓŁKA JAWNA, Tuszyn, PL.
(540) Karczma We Młynie
(540)

Kolor znaku: czarny, szary
(531) 29.01.12, 06.19.15, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi w zakresie: bary, domy turystyczne, restaura‑
cje, hotele, kawiarnie, snack‑bary, stołówki, motele, rezerwowanie
i wynajmowanie noclegów, usługi w zakresie organizowania i zakwa‑
terowania obozów wakacyjnych, pensjonaty, rezerwacje hotelowe
i rezerwacje kwater, wynajmowanie sal, wypożyczanie krzeseł, sto‑
łów, bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej, przygotowywanie
dań na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 318192
(220) 2018 07 17
(210) 488293
(151) 2019 02 14
(441) 2018 09 03
(732) DOZ SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ZAJAXIN
(510), (511) 3 maści do celów kosmetycznych, 5 maści lecznicze, ma‑
ści lecznicze na zajady.
(111) 318193
(220) 2018 07 17
(210) 488299
(151) 2019 02 15
(441) 2018 09 10
(732) SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS W LUBLINIE, Lublin, PL.
(540) MIESIĄC MIODOWY
(510), (511) 33 miody pitne.
(111) 318194
(220) 2018 07 17
(210) 488305
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 29
(732) SOFTWARESTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) S SOFTWARESTUDIO
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(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie serwerów, oprogramowanie kom‑
puterowe, oprogramowanie firmowe, oprogramowanie do przetwa‑
rzania w chmurze, oprogramowanie użytkowe do usług przetwa‑
rzania w chmurze, oprogramowanie do pobrania do przetwarzania
w chmurze, serwery w chmurze, 42 wynajmowanie pamięci serwe‑
rowej, wynajmowanie serwerów baz danych na rzecz osób trzecich,
usługi pisania programów komputerowych, usługi konsultacyjne
w zakresie programowania komputerów, usługi programowania
komputerowego do magazynowania danych, usługi programowania
komputerów w celu analizowania i raportowania handlowego, usługi
dostawcy hostingu w chmurze, doradztwo w zakresie sieci i aplikacji
do przetwarzania w chmurze obliczeniowej.
(111) 318195
(220) 2018 07 17
(210) 488325
(151) 2019 02 14
(441) 2018 09 03
(732) KAWECKA AGNIESZKA QWOR, Łódź, PL.
(540) Qwormatic
(510), (511) 9 urządzenia do rejestrowania i odtwarzania obrazu,
urządzenia do monitoringu wizualnego, urządzenia elektroniczne
do monitoringu, urządzenia przechwytujące dane, urządzenia elek‑
troniczne do monitoringu, urządzenia do obróbki fotograficznej,
urządzenia wideo, urządzenia do transmisji strumieniowej wideo,
urządzenia fotograficzne, kamera filmowa, kamery wideo, kamery
wideo do nadzoru, kamery do telewizji przemysłowej, sieciowe ka‑
mery monitorujące do nadzoru, kamery wideo przystosowane do
celów monitoringowych, telewizyjne urządzenia monitorujące, urzą‑
dzenia do produkcji filmów, aparaty fotograficzne przeznaczone do
samowywołujących się filmów, urządzenia do nagrywania filmów,
aparat fotograficzny, urządzenia fotograficzne, przyrządy do wytwa‑
rzania zdjęć fotograficznych, rejestratory wideo, karty DVR, kamery,
oprogramowanie rejestracji wideo, urządzenia do wykonywania
zdjęć w technice poklatkowej, timelapse, urządzenia do monito‑
ringu placów budów, 41 usługi w zakresie produkcji filmów wideo,
produkcja radiowa, filmowa i telewizyjna produkcja filmów wideo,
spotów reklamowych, produkcja nagrań audio i video oraz usługi fo‑
tograficzne, usługi w zakresie obróbki poprodukcyjnej w dziedzinie
muzyki, nagrań wideo i filmów, usługi w zakresie animacji efektów
specjalnych do filmów i wideo, usługi w zakresie nagrań dźwięko‑
wych, filmowych, wideo i telewizyjnych, fotografia, monitoring pla‑
ców budów, monitoring projektów budowlanych, 45 urządzenia do
monitoringu wizualnego, monitoring systemów bezpieczeństwa,
antywłamaniowych, nadzór wizyjny, usługi obserwacji obiektów za
pomocą kamer i rejestracji obrazu, usługi przesyłania obrazu online,
urządzenia przesyłające obraz online, usługi monitoringu, monito‑
ring systemów bezpieczeństwa, monitoring alarmów bezpieczeń‑
stwa i antywłamaniowych.
(111) 318196
(220) 2018 07 18
(210) 488336
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 10
(732) RZESZOTARSKA MAŁGORZATA KANCELARIA RADCY
PRAWNEGO, Białowieżyn, PL.
(540) MR Rzeszotarska
(540)

Kolor znaku: jasnoszary, ciemnogranatowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 35 usługi informacyjne, konsultacyjne i doradcze z za‑
kresu przetwarzania danych, udostępnianie informacji dotyczących
przetwarzania danych, zarządzanie przetwarzaniem danych, usłu‑
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gi w zakresie wyszukiwania danych, usługi gromadzenia danych,
analizy, badania, zestawienia i raporty statystyczne, audyty przed‑
siębiorstw i działalności gospodarczej, audyty sprawozdań finanso‑
wych, 38 komunikacja za pośrednictwem blogów online, komunika‑
cja w celu wymiany danych w formie elektronicznej, interaktywne
usługi teletekstowe, interaktywne usługi wideotekstowe, usługi wi‑
deokomunikacyjne, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji
i danych z a pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu,
41 szkolenia, usługi edukacyjne i instruktażowe z zakresu prawa,
w tym dotyczące własności intelektualnej, szkolenia, usługi edu‑
kacyjne i instruktażowe z zakresu przetwarzania i ochrony danych
osobowych, publikacja materiałów edukacyjnych i informacyjnych
z zakresu prawa, w tym praw własności intelektualnej i danych oso‑
bowych, elektroniczna publikacja tekstów i druków, innych niż rekla‑
mowe, w Internecie z zakresu prawa, w tym własności intelektualnej
i danych osobowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadze‑
nie konferencji, kongresów, kursów, warsztatów, seminariów szkole‑
niowych i edukacyjnych z zakresu prawa, w tym własności intelek‑
tualnej 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 intelektual‑
nej, jej ochrony i licencjonowania oraz danych osobowych, doradz‑
two 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) 318197
(220) 2018 07 18
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) GMINA GIETRZWAŁD, Gietrzwałd, PL.
(540) GIETRZWAŁD GMINA PEŁNA CUDÓW
(540)

(210) 488389

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 16 ulotki, plakaty, etykiety z papieru, książki upominko‑
we, nalepki, foldery informacyjne, kubki na ołówki, 41 organizacja
imprez sportowych, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych.
(111) 318198
(220) 2018 07 19
(210) 488410
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 24
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) TUCHOLKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski mięsne,
wyroby na bazie mięsa, kabanosy, batony proteinowe, batony prote‑
inowe na bazie mięsa, kiełbasa, zupy.
(111) 318199
(220) 2018 07 19
(210) 488411
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 24
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SZYNELKI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski mięsne,
wyroby na bazie mięsa, kabanosy, batony proteinowe, batony prote‑
inowe na bazie mięsa, kiełbasa, parówki, zupy.
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(111) 318200
(220) 2018 07 19
(210) 488412
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) SZYNQWKA
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski mięsne,
wyroby na bazie mięsa, kabanosy, batony proteinowe, batony prote‑
inowe na bazie mięsa, kiełbasa, parówki, zupy.
(111) 318201
(220) 2017 04 03
(151) 2019 01 29
(441) 2018 09 17
(732) NYK IWONA, Drogoszowice, PL.
(540) mega pizza
(540)

(210) 469875

Kolor znaku: brązowy, pomarańczowy, biały, beżowy
(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.01.11
(510), (511) 30 blaty z ciasta do pizzy, ciasto do pizzy, pizza, sosy
do pizzy, calzone, gotowe posiłki w formie pizzy, 43 pizzerie, usługi
gastronomiczne, usługi restauracji, barów przekąskowych, kantyn
i barów szybkiej obsługi jako punktów sprzedaży posiłków, usługi
polegające na zamawianiu żywności poprzez komputerową sieć on
‑line, usługi cateringowe, usługi restauracji szybkiej obsługi, usługi
restauracji sprzedających posiłki na wynos, usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, kontraktowe usługi w zakresie żywności, ser‑
wowanie jedzenia i napojów, spersonalizowane usługi planowania
posiłków za pośrednictwem strony internetowej, przygotowywanie
posiłków, przygotowywanie i zaopatrywanie w żywność i napoje do
bezpośredniego spożycia, doradztwo kulinarne, informacja o usłu‑
gach restauracyjnych, obsługa gastronomiczna z własnym zaple‑
czem, produktami i transportem, udzielanie informacji związanych
z przygotowywaniem żywności i napojów, imprezy firmowe, organi‑
zacja przyjęć weselnych, rezerwacja stolików w restauracjach, usługi
w zakresie bankietów, zapewnianie pomieszczeń na uroczystości.
(111) 318202
(220) 2017 05 31
(210) 472373
(151) 2019 02 18
(441) 2018 10 22
(732) MATECKI I SPÓŁKA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SPÓŁKA
JAWNA, Pleszew, PL.
(540) OIL control +
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnożółty, jasnożółty, brązowy, żółty
(531) 01.15.15, 24.13.09, 24.13.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.22,
29.01.15
(510), (511) 8 przyrządy do przygotowywania żywności, noże do
użytku domowego, noże kuchenne, nieelektryczne noże kuchenne,
nożyce i nożyczki, obieraczki do warzyw i owoców nieelektryczne,
czerpaki, sztućce, sztućce stołowe, sztućce domowe jako noże, wi‑
delce i łyżki, sztućce dla dzieci, zastawa kuchenna jednorazowego
użytku z tworzyw sztucznych, narzędzia kuchenne nieelektrycz‑
ne, ręczne roboty kuchenne, krajacze i rozdrabniacze warzyw, tar‑
ki, lokownice, urządzenia do golenia, golarki elektryczne, żelazka,
11 elektryczne urządzenia do gotowania, pieczenia, grillowania do
użytku domowego, szybkowary elektryczne, rożna, kuchenki i piece
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elektryczne, kuchenki mikrofalowe, opiekacze do chleba, tostery,
urządzenia do wypieku ciasta, frytkownice, sokowniki, czajniki elek‑
tryczne, ekspresy do kawy, elektryczne grzałki do wody, grzejniki
elektryczne, suszarki elektryczne, wentylatory domowe, suszarki,
sprzęt kuchenny elektryczny, przybory kuchenne elektryczne, czaj‑
niki, 21 patelnie, patelnie ze stali nierdzewnej, patelnie aluminiowe,
garnki ze stali nierdzewnej, garnki kuchenne, garnki do gotowania
na parze, komplety garnków kuchennych, pokrywki do naczyń ku‑
chennych, pokrywki do garnków, imbryki emaliowane nieelektrycz‑
ne, naczynia kuchenne, formy, formy do ciasta, brytfanny, pojemniki
kuchenne nie z metali szlachetnych, pojemniki i kosze do użytku do‑
mowego, kubki, kubki nie z metali szlachetnych, kufle, kubły, wiadra,
miski na owoce, wyroby porcelanowe i ceramiczne, wyroby z fajan‑
su, porcelitu i kamionki, serwisy do kawy, herbaty, serwisy obiadowe,
zastawa stołowa, wyroby ceramiczne, dekoracyjne, wazony, figurki,
doniczki, czajniczki, cukiernice, ekspresy do kawy nieelektryczne,
półmiski, salaterki, chlebaki, termoizolacyjne pojemniki na żywność,
wyroby i naczynia szklane do użytku domowego, słoje, butelki, ka‑
rafki, gąsiory szklane, dzbanki, klosze szklane do przykrywania masła
i sera, miski szklane, pokrywki szklane do naczyń, pudła i pojemni‑
ki szklane, zestawy do przypraw szklane, salaterki szklane, kieliszki,
szklanki, talerze, talerze do ciasta, naczynia, pojemniki i przybory ze
stali nierdzewnej i metali szlachetnych do użytku domowego, przy‑
bory kuchenne ze stali szlachetnych, patery z metali szlachetnych,
pojemniki do przypraw z metali szlachetnych, serwisy i zastawy sto‑
łowe z metali szlachetnych, termosy, rękawice do użytku domowego,
rękawice gumowe do użytku domowego, druciaki metalowe, gąbki
do czyszczenia, gąbki do szorowania, gąbki do użytku domowego,
gąbki kuchenne, gąbki ścierne do użytku w kuchni, gumowe zbieraki
do czyszczenia okien, zbieraki wody z szyb, końcówki do mopów, ko‑
sze na śmieci, materiały do polerowania, miotełki do usuwania kurzu
z mebli, mopy, ścierki do mycia, ściereczki do czyszczenia, ściereczki
do kurzu, wiadra do mopów, wiadra do użytku w gospodarstwie do‑
mowym, szczotki do butów, miotełki do kurzu, miotły do podłogi,
miotły, szczotki, szczotki do czyszczenia garnków, szczotki do misek
klozetowych, szczotki do mycia, szczotki do sprzątania, szczotki do
zmywania, chochle, wirówki do warzyw nieelektryczne, maszynki do
mielenia nieelektryczne, frytkownice nieelektryczne.

(111) 318203
(220) 2017 10 05
(210) 477317
(151) 2019 01 30
(441) 2017 11 13
(732) HYGIENIKA DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA, Lubliniec, PL.
(540) Bambino lovely baby
(540)

Kolor znaku: ciemnofioletowy, biały, fioletowy
(531) 26.01.04, 26.01.12, 26.01.18, 26.11.14, 29.01.12, 27.05.01,
27.05.05, 27.05.24
(510), (511) 5 pieluchy papierowe, pieluchy jednorazowe, pieluchy
jednorazowe z papieru, pieluchy dla niemowląt papierowe, pielu‑
chy dla dorosłych, pieluszki [dziecięce-] [pieluchy], pieluchy [pie‑
luszki dziecięce], jednorazowe pieluchy dla dorosłych, pieluchy dla
niemowląt i dorosłych, profilowane pieluchy celulozowe dla dzieci,
profilowane pieluchy papierowe dla dzieci, papierowe pieluchy dla
niemowląt [jednorazowe], jednorazowe pieluchy papierowe dla
niemowląt, pieluchy wykonane z celulozy, jednorazowe pieluchy
papierowe, jednorazowe pieluchy celulozowe dla niemowląt, ce‑
lulozowe pieluchy jednorazowe dla dzieci, pieluchy z celulozy dla
niemowląt, jednorazowe pieluchy z papieru dla niemowląt, pieluchy
dla niemowląt [z papieru lub celulozy], jednorazowe pieluchy z celu‑
lozy dla niemowląt, pieluchy jednorazowe wykonane z celulozy dla
małych dzieci, pieluchy dziecięce jednorazowe z papieru i celulozy,
pieluchy jednorazowe z papieru dla małych dzieci, pieluchy z celu‑
lozy [jednorazowe] dla niemowląt, jednorazowe pieluchy papiero‑
we dla małych dzieci, pieluchy [papier] o trójkątnym kształcie dla
niemowląt, pieluchomajtki dziecięce, jednorazowe pieluchomajtki
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dziecięce, jednorazowe pieluchomajtki z celulozy dla niemowląt,
jednorazowe pieluchomajtki z papieru dla niemowląt, 16 śliniaki
papierowe, niemowlęce śliniaki papierowe, papierowe serwetki do
użytku domowego, 24 tekstylne wkładki do pieluch, tkaniny do użyt‑
ku w produkcji pieluchomajtek dla dorosłych, chusteczki tekstylne,
tekstylne chusteczki do nosa, chusteczki do nosa z materiałów tek‑
stylnych, tekstylne chusteczki do demakijażu inne niż nasączone ko‑
smetykami, tekstylne chusteczki do demakijażu inne niż nasączone
preparatami toaletowymi, 25 odzież papierowa, śliniaki niepapiero‑
we, śliniaki z materiałów tekstylnych, śliniaki dla niemowląt z two‑
rzyw sztucznych, śliniaki materiałowe dla dorosłych, pieluchomajtki
[odzież], nakrycia głowy, majtki dziecięce [odzież].

elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp i opraw oświetleniowych
LED, sterowniki LED, diody świecące [LED], czujniki położenia LED,
wyświetlacze z diodami LED, taśmy LED, latarki LED, urządzenia
oświetleniowe LED, podwodne lampy LED, żarówki oświetleniowe
LED, oświetlenie sklepowe LED, lampy bezpieczeństwa LED, oprawy
oświetleniowe LED, maszyny z oświetleniem LED, oświetlenie typu
LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], zestawy oświetlenia LED do
znaków podświetlanych, bezpłomieniowe świece z diodami elektro‑
luminescencyjnymi [LED], instalacje oświetleniowe z diodami elek‑
troluminescencyjnymi [LED], urządzenia do oświetlania za pomocą
diod elektroluminescencyjnych [LED], w tym sprzedaż przez Internet
źródeł światła zawierające diody LED.

(111) 318204
(220) 2017 12 20
(151) 2019 02 08
(441) 2018 10 15
(732) KORGA ARKADIUSZ, Wrocław, PL.
(540) JADŁOMATY.PL
(540)

(111) 318206
(220) 2018 01 25
(151) 2019 01 24
(441) 2018 09 17
(732) DOMAGALSKI MAKS, Poznań, PL.
(540) MAXILIGHT
(540)

(210) 480374

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, żółty
(531) 08.01.10, 08.07.01, 08.07.08, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 7 maszyny sprzedające automatycznie napoje oraz żyw‑
ność, automaty sprzedające, 35 usługi w zakresie sprzedaży bezpo‑
średniej i poprzez sieć automatów następujących produktów: napo‑
je bezalkoholowe, frytki, ciepłe kanapki, drożdżówki, słodkie i słone
bułki, paszteciki, pączki, nugetsy, popcorn, panini, pierogi, tosty,
kiełbaski, hotdogi, pizze, kebaby, pieczywo, owoce, warzywa, soki
owocowe i warzywne, napoje w puszkach i butelkach, kawa, herba‑
ta, słodycze, zimne przekąski, sałatki, posiłki, usługi prezentowania
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, promocji
sprzedaży, reklamy, usługi udostępnianie automatów sprzedających
napoje gorące, napoje zimne, przekąski oraz posiłki, usługi w za‑
kresie wynajmowania przestrzeni reklamowych, usługi zarządza‑
nia w zakresie koncesjonowania towarów i usług, usługi w zakresie
franchisingu, doradztwo w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą, organizowanie pokazów i wystaw w ce‑
lach handlowych i reklamowych, zarządzanie sklepami detaliczny‑
mi, hurtowymi, internetowymi, usługi reklamowe, usługi reklamy za
pośrednictwem środków masowego przekazu: Internet, radio, tele‑
wizja, dystrybucja materiałów reklamowych, doradztwo dotyczące
organizacji i działalności gospodarczej, usługi w zakresie sprzedaży
urządzeń do sporządzania napojów, sprzedaż automatów vendin‑
gowych, 37 obsługa i naprawa maszyn zawartych w klasie 7, usługi
w zakresie montażu, instalacji, konserwacji, serwisowania, napraw
urządzeń do sporządzania napojów, jedzenia w tym przekąsek, ser‑
wis automatów vendingowych.
(111) 318205
(220) 2018 01 25
(151) 2019 01 24
(441) 2018 09 17
(732) DOMAGALSKI MAKS, Poznań, PL.
(540) MESSALIGHT
(540)

(210) 481588

Kolor znaku: ciemnoczerwony, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 taśmy LED, źródła światła zawierające diody elektro‑
luminescencyjne, urządzenia oświetleniowe LED, żarówki oświetle‑
niowe LED, oświetlenie sklepowe LED, lampy bezpieczeństwa LED,
oprawy oświetleniowe LED, maszyny z oświetleniem LED, oświetle‑
nie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], zestawy oświetlenia
LED do znaków podświetlanych, bezpłomieniowe świece z diodami
elektroluminescencyjnymi [LED], instalacje oświetleniowe z diodami
elektroluminescencyjnymi [LED], urządzenia do oświetlania za po‑
mocą diod elektroluminescencyjnych [LED], lampy elektryczne, lam‑
py oświetleniowe, urządzenia elektroniczne do sterowania oświetle‑
niem, żarówki oświetleniowe, luminescencyjne lampy oświetleniowe,
oświetlenie lampy, urządzenia i instalacje do oświetlenia, oświetlenie
sufitowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów:

(210) 481589

Kolor znaku: limonkowy, czarny
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 taśmy LED, źródła światła zawierające diody elektro‑
luminescencyjne, urządzenia oświetleniowe LED, żarówki oświetle‑
niowe LED, oświetlenie sklepowe LED, lampy bezpieczeństwa LED,
oprawy oświetleniowe LED, maszyny z oświetleniem LED, oświetle‑
nie typu LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], zestawy oświetlenia
LED do znaków podświetlanych, bezpłomieniowe świece z diodami
elektroluminescencyjnymi [LED], instalacje oświetleniowe z diodami
elektroluminescencyjnymi [LED], urządzenia do oświetlania za po‑
mocą diod elektroluminescencyjnych [LED], lampy elektryczne, lam‑
py oświetleniowe, urządzenia elektroniczne do sterowania oświetle‑
niem, żarówki oświetleniowe, luminescencyjne lampy oświetleniowe,
oświetlenie lampy, urządzenia i instalacje do oświetlenia, oświetlenie
sufitowe, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa następujących towarów:
elektroniczne sterowniki [ECG] do lamp i opraw oświetleniowych
LED, sterowniki LED, diody świecące [LED], czujniki położenia LED,
wyświetlacze z diodami LED, taśmy LED, latarki LED, urządzenia
oświetleniowe LED, podwodne lampy LED, żarówki oświetleniowe
LED, oświetlenie sklepowe LED, lampy bezpieczeństwa LED, oprawy
oświetleniowe LED, maszyny z oświetleniem LED, oświetlenie typu
LED zewnętrzne [ogrody, krajobrazy], zestawy oświetlenia LED do
znaków podświetlanych, bezpłomieniowe świece z diodami elektro‑
luminescencyjnymi [LED], instalacje oświetleniowe z diodami elek‑
troluminescencyjnymi [LED], urządzenia do oświetlania za pomocą
diod elektroluminescencyjnych [LED], w tym sprzedaż przez Internet
źródeł światła zawierające diody LED.
(111) 318207
(220) 2018 06 18
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 22
(732) DWD SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ZALU
(540)

(210) 487226

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 26.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, blacha stalowa w ar‑
kuszach dla potrzeb budownictwa, metalowa armatura do rur, prze‑
wodów, spustów, odwodnień, kanalizacji dla potrzeb budownictwa,
armatura do przewodów sprężonego powietrza metalowa dla po‑
trzeb budownictwa, metalowe barierki bezpieczeństwa na drogach,
mostach, wiaduktach i przepustach, belki metalowe jako konstrukcje
kasetowe, z kształtowników i blach dla potrzeb budownictwa, belki
stropowe metalowe drogach, mostach, wiaduktach i przepustach,
drobne wyroby żelazne stosowane w budownictwie dróg, mostów,
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wiaduktów i przepustów, pręty metalowe do zgrzewania stosowane
w budownictwie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, metalowe
drzwi, furty, klapy, włazy stosowane w budownictwie dróg, mostów,
wiaduktów i przepustów, siatki metalowe stosowane w budownic‑
twie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, folia aluminiowa, fo‑
lia cynowa, folie metalowe do owijania stosowane w budownictwie
dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, konstrukcje nośne metalo‑
we, konstrukcje przenośne metalowe, materiały zbrojeniowe z me‑
talu do przewodów rurowych stosowanych w budownictwie dróg,
mostów, wiaduktów i przepustów, metalowe konstrukcyjne i budow‑
lane, osłony do rur metalowe stosowane w budownictwie dróg, mo‑
stów, wiaduktów i przepustów, płyty konstrukcyjne metalowe, płyty
kotwiące stosowane w budownictwie dróg, mostów, wiaduktów
i przepustów, rury i rynny metalowe do systemów odwadniania sto‑
sowanych w budownictwie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów
z wyjątkiem wiertnictwa ropy i gazu, schody z metalu stosowane
w budownictwie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, zawiesia
metalowe do przenoszenia ładunków, zawory wodnospustowe me‑
talowe, Metalowe wyroby z branży ogrodzeniowej (z wyłączeniem
stalowych wyrobów hutniczych), ogrodzenia metalowe, metalowe
akcesoria siatkowe: przelotki, śruby mocujące, naciągi, napinacze
do siatki, opaski, metalowe akcesoria panelowe: obejmy do słupów
ogrodzeniowych, obejmy narożne i końcowe, elementy mocujące
‑klamry, złącza mostkowe, łączniki paneli, śruby hakowe, elementy
dystansowe, metalowe akcesoria do ogrodzeń przenośnych i kutych:
klamry, obejmy, kątowniki, maskownice zapadkowe, wciągniki do
drutu, mocowanie słupów ogrodzeniowych, 17 folie metalowe izo‑
lacyjne, kształtki, niemetalowe, do rur elastycznych, kształtki, nieme‑
talowe, do rur sztywnych, materiały do uszczelniania okien i drzwi,
arkusze azbestowe stosowane w budownictwie dróg, mostów, wia‑
duktów i przepustów, arkusze z celulozy z surowców wtórnych nie do
pakowania, arkusze z wiskozy nie do pakowania, arkusze z wiskozy
nie przeznaczone do zawijania i pakowania stosowane w budownic‑
twie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, niemetalowa armatura
do przewodów odwadniania stosowanych w budownictwie dróg,
mostów, wiaduktów i przepustów, folie niemetalowe izolacyjne,
folie z tworzyw sztucznych do stosowania w budownictwie, giętkie
przewody niemetalowe, gumowe kształtki do stosowania w budow‑
nictwie, metalowe materiały wypełniające, materiały wyściełające
z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie dróg, mostów,
wiaduktów i przepustów, wyroby z miki do stosowania budownic‑
twie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, osłony niemetalowe do
rur, przewody giętkie niemetalowe, wpusty, pokrywy, zbiorniki i ich
części stosowane w budownictwie dróg, mostów, wiaduktów i prze‑
pustów, substancje uszczelniające do połączeń stosowanych w bu‑
downictwie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, szczeliwo azbe‑
stowe, sztuczne żywice jako półprodukty, taśmy izolacyjne, taśmy
przylepne stosowane w budownictwie dróg, mostów, wiaduktów
i przepustów, tektura azbestowa, tkaniny azbestowe, tkaniny izo‑
lacyjne, tkaniny z włókna szklanego do izolacji, tworzywa sztuczne
półprzetworzone, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowa‑
ne w produkcji, uszczelki do połączeń, uszczelki do rur, uszczelnienia
wodoodporne, wata szklana do izolacji, wełna mineralna jako izola‑
tor, wełna żużlowa jako izolator, włókna węglowe, włókna z tworzyw
sztucznych, włókna szklane stosowane w budownictwie dróg, mo‑
stów, wiaduktów i przepustów z wyjątkiem wiertnictwa ropy i gazu,
niemetalowe wypełnienia do rozprężnych złączy z wyjątkiem wiert‑
nictwa ropy i gazu, zaprawy izolacyjne stosowane w budownictwie
dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, zawory klapowe gumowe,
zawory z kauczuku naturalnego lub z fibry, zbrojenie niemetalowe
do rur, zderzaki amortyzujące gumowe stosowane w budownictwie
dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, złączki niemetalowe do rur,
związki chemiczne do uszczelniania przecieków w budowie dróg,
mostów, wiaduktów i przepustów, żywice akrylowe jako półproduk‑
ty, żywice syntetyczne jako półprodukty stosowane w budownic‑
twie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, 19 ogrodzenia nieme‑
talowe, niemetalowe akcesoria do ogrodzeń, akcesoria z tworzywa:
kapturki i zaślepki, maskownice śrub, profile z tworzywa sztucznego,
kraty nie z metalu, niemetalowe materiały budowlane, mechanizmy
do barier, ogrodzeń, drzwi i bramek, prefabrykowane betonowe blo‑
ki i fundamenty, konstrukcyjne elementy niemetalowe dla budow‑
nictwa, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów
pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie/
ach, hurtowni/ach z artykułami: budowlanymi materiałami metalo‑
wymi, budowlanymi materiałami niemetalowymi, urządzeniami dla
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gospodarki komunalnej, dla branży wodnościekowej, ciepłowniczej,
przepompownie ścieków, pompy obiegowe, pompy odśrodkowe,
pompy dostarczające wodę, pompy do czystej wody, pompy do
zanieczyszczonej wody, pompy do celów przemysłowych, pompy
hydrauliczne, pompy sprężające powietrze, urządzenia regulacyjne
i kontrolne do pomp, pompowni, takie jak zawory, zawory, zawory
regulacyjne automatyczne, zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż‑
nych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepach, hurtowniach z: ogrodzeniami niemetalowymi, nieme‑
talowymi akcesoriami do ogrodzeń, metalowymi wyroby z branży
ogrodzeniowej, usługi przedstawicielstw handlowych na rzecz osób
trzecich, 37 usługi ogólnobudowlane, naprawy, usługi instalacyjne,
usługi w zakresie budowy, instalacji, konserwacji, wymiany i napraw,
urządzeń nawadniających, chłodniczych, urządzeń do uzdatniania
i filtracji wody, ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, nawilżania, usłu‑
gi doradcze w odniesieniu do wyżej wymienionych usług, nadzór
techniczny w zakresie budownictwa, wykonanie, naprawy i remonty
w zakresie ww. usług, to jest w instalacjach sanitarnych, grzewczych,
elektrycznych, klimatyzacyjnych, usługi związane z wykonywaniem
budynków, dróg, mostów, malowanie, instalatorstwo hydrauliczne,
ogrzewcze, dekarstwo, usługi związane z robotami ziemnymi (prze‑
ciski, przewierty, naprawy dróg i wszelkiego rodzaju wykopy, wier‑
cenia geologiczno‑inżynierskie), budowa i instalowanie, remonty,
konserwacja, naprawy, nadzór, serwis instalacji elektrycznych, usługi
w zakresie montażu ogrodzeń, krat do odgradzania nieruchomości,
posesji, placów budowy i podobnych obiektów, oraz związane z tym
roboty naziemne, 42 doradztwo techniczne i budowlane, kosztory‑
sowanie, analiza projektów technicznych, badania techniczne, po‑
miary terenu, usługi projektowania, usługi w zakresie projektowania:
instalacji wewnętrznych, linii instalacyjnych, systemów nawadniają‑
cych, ogrodzeń posesji, placów budowy i podobnych obiektów, kon‑
trola, badania i ekspertyzy w zakresie systemów nawadniających.
Instalacji sanitarnych, grzewczych, elektrycznych, klimatyzacyjnych
oraz innych specjalistycznych pracach przemysłowo‑instalacyjnych,
projektowanie i instalowanie systemów zabezpieczeń danych kom‑
puterowych.

(111) 318208
(220) 2018 06 28
(151) 2019 01 28
(441) 2018 10 08
(732) WALENDZIK URSZULA FIXME, Zgierz, PL.
(540) FixMe
(540)

(210) 487655

(531) 05.07.13, 27.05.01
(510), (511) 37 instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kompu‑
terowego i urządzeń telekomunikacyjnych.
(111) 318209
(220) 2018 07 04
(151) 2019 02 06
(441) 2018 10 22
(732) MAGNAPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) Squaderm
(540)

(210) 487826

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, szampony, kosmetyki funkcjonalne, ko‑
smetyki upiększające, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki
w postaci płynów, maseczki do skóry, płyny do pielęgnacji skóry, kre‑
my do pielęgnacji skóry, preparaty do pielęgnacji skóry, szampony
nielecznicze, szampony przeciwłupieżowe, szampony z odżywką do
włosów, balsamy do włosów, emulsje do skóry, emolienty, 5 emulsje
dermatologiczne, higieniczne środki nawilżające, preparaty medycz‑
ne, preparaty dermatologiczne, płyny lecznicze, szampony leczni‑
cze, płyny do użytku dermatologicznego, żele do użytku dermato‑
logicznego, kremy do użytku dermatologicznego, farmaceutyczne
produkty dermatologiczne.
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(111) 318210
(220) 2018 07 04
(151) 2019 02 06
(441) 2018 10 22
(732) SATIS GPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) saticar
(540)
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(210) 487828

Kolor znaku: zielony, niebieski, ciemnoróżowy, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.14, 26.13.25
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, nagrane, interfej‑
sy komputerowe [informatyka], programy komputerowe nagrane,
programy komputerowe [software ładowalny], programy sterujące
komputerowe, nagrane, przyrządy do rejestrowania odległości, urzą‑
dzenia do przetwarzania informacji, urządzenia nawigacyjne dla po‑
jazdów [komputery pokładowe], urządzenia pomiarowe, urządzenia
do nawigacji satelitarnej, rejestratory przebytej drogi [w kilometrach]
dla pojazdów, nadajniki sygnałów elektronicznych, 38 połączenie ze
światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji,
przesyłanie informacji, przesyłanie informacji tekstowej i obrazowej za
pomocą komputera, przydzielanie dostępu do baz danych, łączność
poprzez terminale komputerowe, 39 informacja o transporcie, wyna‑
jem samochodów, usługi nawigacji transportu, 42 analizy systemów
komputerowych, elektroniczna konwersja danych lub programów,
instalacje oprogramowania komputerowego, odzyskiwanie danych
z komputerów, programowanie komputerów, projektowanie syste‑
mów komputerowych, konserwacja oprogramowania komputero‑
wego, konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną,
odzyskiwanie danych komputerowych, aktualizacja oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramowania kompute‑
rowego, instalowanie oprogramowania komputerowego, konserwa‑
cja oprogramowania komputerowego, powielanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie oprogramowania komputerowego,
wypożyczanie oprogramowania komputerowego, powielanie opro‑
gramowania komputerowego, projektowanie oprogramowania kom‑
puterowego, projektowanie systemów komputerowych, wynajmowa‑
nie [udostępnianie] zasobów serwerów [sieci komputerowe].
(111) 318211
(220) 2018 07 04
(210) 487850
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) EURO SKLEP SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko‑Biała, PL.
(540) euro sklep
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.25
(510), (511) 3 mydło w płynie, płyn do mycia naczyń, 16 papier toa‑
letowy, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, 29 dżemy, mar‑
molady, koncentraty i przeciery owocowe, warzywne i owocowo
‑warzywne, przetwory owocowe, owocowo‑warzywne i warzywne,
owoce konserwowane, warzywa konserwowane, fasola konserwo‑
wa, groszek konserwowy, konserwy rybne, konserwy mięsne, oleje
i tłuszcze jadalne, chipsy ziemniaczane, 30 ciastka, popcorn, kasze
spożywcze, makarony, mąka, ryż, czekolada, chipsy zbożowe, 31 kar‑
my dla zwierząt, 32 napoje, woda mineralna, napoje energetyczne,
soki i nektary owocowe, owocowo‑warzywne i warzywne.
(111) 318212
(220) 2018 07 05
(210) 487860
(151) 2019 01 17
(441) 2018 09 03
(732) KOMPRANET.PL SEBASTIAN MRÓZ SPÓŁKA JAWNA,
Pruszcz Gdański, PL.
(540) TOYS4BOYS
(510), (511) 35 usługi zarządzania informacjami związanymi z pro‑
wadzeniem biznesu, usługi reklamy i promocji za pośrednictwem
sieci internetowej, zarządzanie komputerowymi bazami danych i pli‑
kami, usługi zarządzania i administrowania działalnością handlową,
usługi udzielania informacji na temat sprzedawanych towarów oraz
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prowadzenie i zarządzanie bazami danych na ich temat, sprzedaż de‑
taliczna, hurtowa, internetowa towarów: kosmetyki, mydła, produkty
perfumeryjne, produkty do kąpieli i prania, produkty do pielęgnacji
włosów, zębów i jamy ustnej, wyposażenie łazienek, sprzęt gospo‑
darstwa domowego, gry komputerowe, gry elektroniczne, konsole
do gier, urządzenia i przyrządy: elektryczne, elektroniczne, fotogra‑
ficzne, żeglarskie, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, urządzenia
do nagrywania, transmisji, i/lub reprodukcji dźwięku, krótkofalówki,
nawigacja satelitarna, urządzenia radiowo‑telewizyjne oraz osprzęt
do nich, zegary, zegarki, budziki, artykuły spożywcze, słodycze, wy‑
roby cukiernicze i ciasta, wyroby czekoladowe, artykuły dla psów do:
mycia, karmienia, wyprowadzania, domu oraz zabawy, rośliny żywe
i sztuczne, lampy, ubrania, kotyliony, ubrania do przebierania się,
kostiumy przebierańców, gry i zabawki, zabawki elektroniczne, urzą‑
dzenia podłączane do komputera i osprzęt komputerowy, urządze‑
nia do gospodarstwa domowego, sprzęt i urządzenia do gier i zabaw,
artykuły sportowe i gimnastyczne, udzielanie informacji i pomocy
odnośnie sprzedaży drogą elektroniczną środkami elektroniczny‑
mi, 38 dostęp do treści stron internetowych i portali internetowych,
usługi on‑line, mianowicie przesyłanie wiadomości, udostępnienie
komunikacji on‑line pomiędzy użytkownikami serwisów społeczno‑
ściowych, satelitarna transmisja danych za pośrednictwem globalnej
sieci komputerowej on‑line, 39 dystrybucja towarów i przesyłek,
realizacja przesyłek drogą pocztową na zlecenie, 42 projektowanie,
administrowanie oraz serwis: stron internetowych, wortali, portali.

(111) 318213
(220) 2018 07 12
(151) 2019 01 21
(441) 2018 09 24
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) LA RIVE TASTE OF kiss
(540)

(210) 488133

Kolor znaku: srebrny, jasnoróżowy, czarny
(531) 19.03.03, 26.04.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiran‑
ty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje eteryczne, olejki
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne,
toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria),
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.
(111) 318214
(220) 2018 07 12
(151) 2019 01 21
(441) 2018 09 24
(732) LA RIVE SPÓŁKA AKCYJNA, Grudziądz, PL.
(540) LA RIVE SWEET Hope
(540)

Kolor znaku: ciemnoróżowy, złoty, czarny
(531) 19.03.03, 26.01.01, 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13

(210) 488134
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(510), (511) 3 wyroby perfumeryjne, perfumy, wody perfumowane,
wody toaletowe, wody kolońskie, płyny po goleniu, antyperspiran‑
ty, dezodoranty, mydła, mydła w płynie, esencje eteryczne, olejki
eteryczne, kosmetyki, zestawy kosmetyków, kremy kosmetyczne,
lakiery do paznokci, preparaty do makijażu, mleczko kosmetyczne,
toniki kosmetyczne, preparaty do demakijażu, piżmo (perfumeria),
pomadki do ust, puder do makijażu, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, płyny do kąpieli innych niż lecznicze, wody zapachowe.

(111) 318215
(220) 2018 07 31
(210) 488853
(151) 2019 02 15
(441) 2018 09 17
(732) UNDERGROUND MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) UNDER GROUND MEDIA
(540)
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mowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tek‑
stów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać z klikniecie”, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpo‑
wszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnia‑
nie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi modelek
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pu‑
blic relations, usługi w zakresie opracowania graficznego dla celów
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw‑
ców i sprzedawców towarów i usług, 41 hazard, komputerowe przy‑
gotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
loterii.

(111) 318217
(220) 2018 08 01
(210) 488882
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) FHU WILMAT L. MATECKI A. WIŚNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Toruń, PL.
(540) APEXLINK
(540)
(531) 27.05.01, 26.11.01
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumen‑
ta, agencje reklamowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, do‑
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go‑
spodarczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, kolportaż próbek, marketing ukierunko‑
wany, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwa‑
rek do celów promocji dodatkowej, outsourcing [doradztwo bizne‑
sowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów rekla‑
mowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tek‑
stów reklamowych, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać z klikniecie”, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpo‑
wszechnianie reklam, tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnia‑
nie materiałów reklamowych, usługi marketingowe, usługi modelek
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pu‑
blic relations, usługi w zakresie opracowania graficznego dla celów
reklamowych, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, zapewnianie platformy internetowej dla nabyw‑
ców i sprzedawców towarów i usług, 41 hazard, komputerowe przy‑
gotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i prowadzenie
konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
loterii.
(111) 318216
(220) 2018 07 31
(210) 488854
(151) 2019 01 30
(441) 2018 09 17
(732) WOJKOWSKI ROBERT SMOLAR AGENCJA PROMOCYJNO
‑REKLAMOWA, Łódź, PL.
(540) SMOLAR
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumen‑
ta, agencje reklamowe, badania opinii publicznej, badania rynkowe,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, do‑
radztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności go‑
spodarczej, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, kolportaż próbek, marketing ukierunko‑
wany, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwa‑
rek do celów promocji dodatkowej, outsourcing [doradztwo bizne‑
sowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów rekla‑

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 26.02.07, 26.02.18
(510), (511) 7 dynama do rowerów, 9 kaski dla rowerzystów, kaski
ochronne dla rowerzystów, okulary dla rowerzystów, zamki rowe‑
rowe (elektryczne), prędkościomierze rowerowe, systemy nawiga‑
cji GPS do użytku z rowerami, 11 rowerowe światełka odblaskowe,
światła odblaskowe na szprychy rowerowe, światła do rowerów,
12 rowery, rowery elektryczne, części i akcesoria do rowerów, przy‑
czepki rowerowe, przyczepy do przewożenia rowerów, 25 odzież dla
rowerzystów, rękawiczki dla rowerzystów, buty dojazdy na rowerze,
35 usługi handlu detalicznego związane z akcesoriami do rowerów,
37 konserwacja, serwis i naprawa rowerów, udzielanie informacji
związanych z naprawą rowerów.
(111) 318218
(220) 2018 08 01
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) BREJT ANGELA BE TRASH, Warszawa, PL.
(540) BETRASH
(540)

(210) 488904

(531) 01.15.03, 27.05.01
(510), (511) 18 dyplomatki, aktówki kufry, torby, torebki, torby na za‑
kupy, torby plażowe, torby podróżne, torby szkolne, teczki, tornistry,
etui na klucze, kasetki ze skóry, parasole, parasolki, pasy i paski skó‑
rzane, plecaki, portfele, portmonetki, sakiewki, sakwy, skóry zwierzę‑
ce, imitacje skóry, walizki, walizy, nosidełka dla dzieci, futra, skórzane
pudła na kapelusze, łańcuszki do portfeli nie z metali szlachetnych,
siatki na zakupy, pokrowce podróżne na ubrania, 25 odzież, odzież
ze skóry i z imitacji skóry, obuwie, nakrycia głowy, bielizna, kurtki,
bluzy, szale, szaliki, apaszki, chusty, podkoszulki, T‑shirty, koszule,
bluzki, pulowery, krawaty, suknie, sukienki, rękawiczki, wkładki do
butów antypoślizgowe, bezrękawniki, biustonosze, staniki, majt‑
ki, buty, półbuty, obcasy do butów, paski do butów, podeszwy do
butów, pantofle, drewniaki, klapki, sandały, etole, getry, kamizelki,
kapelusze, czapki, odzież sportowa, stroje i kostiumy do opalania
i pływania, kurtki wełniane lub futrzane z kapturem, leginsy, mary‑
narki, spodnie, nauszniki, palta, peleryny, piżamy, pończochy, skar‑
petki, podwiązki, rajstopy, rajtuzy, woalki, żakiety, kostiumy, 35 usłu‑
gi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
handlowej, usługi dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą
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handlową, usługi doradztwa w zakresie organizowania i zarządzania
działalnością gospodarczą handlową, pozyskiwanie i udostępnianie
informacji o działalności gospodarczej handlowej, usługi księgowo‑
ści i rachunkowości, sprzedaż hurtowa i detaliczna odzieży, obuwia,
nakryć głowy, sprzedaż hurtowa i detaliczna za pośrednictwem in‑
ternetu odzieży, obuwia, nakryć głowy, usługi informacji handlowej
dotyczącej odzieży, obuwia, nakryć głowy, promocja sprzedaży, re‑
klama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tek‑
stów reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, organizowanie
targów i wystaw celach handlowych i reklamowych, rozpowszech‑
nianie ogłoszeń i materiałów reklamowych, badania rynku, usługi
w zakresie marketingu i prezentacji, pokazy towarów i prezentowa‑
nie 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 zbiora‑
mi informatycznymi, pozyskiwanie oraz systematyzowanie danych
dla komputerowych baz danych, sortowanie danych w bazach da‑
nych, komputerowe zarządzanie plikami, powielanie dokumentów,
wycena działalności gospodarczej, audyt, pozyskiwania informacji
o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, weryfikacja ra‑
chunków, wycena działalności gospodarczej, badanie opinii publicz‑
nej, 42 testowanie materiałów, testowanie tekstyliów, projektowanie
odzieży i dodatków do odzieży, obuwia, nakryć głowy, torebek i to‑
reb, wzornictwo przemysłowe w zakresie odzieży, doradztwo zawo‑
dowe w zakresie projektowania odzieży.

(111) 318219
(220) 2018 08 02
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) PRZYBYSZ PIOTR PROGRESS, Lubraniec, PL.
(540) lody lubranieckie klasyczne
(540)

(210) 488911

Kolor znaku: biały, czerwony, brązowy
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.01,
26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 30 lody, sorbety.
(111) 318220
(220) 2018 08 02
(210) 488928
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) TOMAHAWK
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski mięsne,
wyroby na bazie mięsa, kabanosy, batony proteinowe, batony prote‑
inowe na bazie mięsa, kiełbasa, parówki, zupy.
(111) 318221
(220) 2018 08 02
(210) 488930
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) BASIUNI
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, przekąski mięsne,
wyroby na bazie mięsa, kabanosy, batony proteinowe, batony prote‑
inowe na bazie mięsa, kiełbasa, parówki, zupy.
(111) 318222
(220) 2018 08 02
(210) 488931
(151) 2019 01 25
(441) 2018 09 17
(732) JANISZEWSKA ANETA CHALZEN, Kutno, PL.
(540) chalzen
(510), (511) 6 klipsy wędliniarskie ze stopów aluminium oraz miedzi,
22 pętelki do wędlin ze sznurka polipropylenowego.
(111) 318223
(151) 2019 02 13

(220) 2018 08 02
(441) 2018 10 15

(210) 488937

Nr 6/2019

(732) ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ostrołęka, PL.
(540) Elektrownia Ostrołęka SPÓŁKA AKCYJNA
(540)

Kolor znaku: jasnoczerwony, pomarańczowy, żółty, szary
(531) 26.02.01, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 4 energia elektryczna, mineralne paliwa, 11 aparatu‑
ra i instalacje chłodnicze, instalacje do dystrybucji wody, instalacje
do klimatyzacji, klimatyzacja urządzenia, aparatura i urządzenia do
uzdatniania wody, instalacje do uzdatniania wody, instalacje do za‑
opatrywania w wodę, 35 działalność gospodarcza doradztwo w za‑
kresie organizacji i zarządzania, doradztwo w zakresie organizowa‑
nia i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zarządzaniu
działalnością gospodarczą, działalność gospodarcza doradztwo
w zakresie zarządzania, usługi doradcze w zarządzaniu działalno‑
ścią gospodarczą, 36 zarządzanie majątkiem nieruchomym, wynaj‑
mowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biurowych nieru‑
chomości, 39 dystrybucja energii, dystrybucja prądu elektrycznego,
dystrybucja wody, przewożenie ładunków, transport i wyładunek
odpadów, transport kolejowy, 40 wytwarzanie energii.
(111) 318224
(220) 2018 08 03
(210) 489006
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 17
(732) FORMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Żywiec, PL.
(540) FORMED
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 29.01.12, 24.13.09, 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 26.11.02,
26.11.09
(510), (511) 10 łóżka szpitalne dla pacjentów z poparzeniami, stoły
szpitalne do badań, szpitalne nosze na kółkach, szpitalne fotele do
badań, łóżka do masażu do celów medycznych, urządzenia i instru‑
menty medyczne, pojemniki na odpady medyczne, nosze medyczne,
medyczne fotele zabiegowe, szafki na przyrządy medyczne, stojaki
na przyrządy medyczne, stoły na przyrządy medyczne, materace
do celów medycznych, krzesła do zabiegów medycznych, meble
przystosowane do leczenia medycznego, przyrządy wyściełające
do użytku medycznego, materace nadmuchiwane do celów me‑
dycznych, materace ortopedyczne do użytku medycznego, łóżka
podgrzewane do leczenia medycznego, materace zmiennociśnie‑
niowe do użytku medycznego, fotele do badań wykonane specjal‑
nie do użytku medycznego, leżanki do badań wykonane specjalnie
do użytku medycznego, ekrany chroniące przed promieniowaniem
rentgenowskim do użytku medycznego, materace powietrzne dla
dzieci do celów medycznych, materace powietrzne dla niemowląt
do celów medycznych, stelaże łóżkowe wykonane specjalnie do ce‑
lów medycznych, struktury ochronne przeciwko promieniowaniu do
celów medycznych, meble wykonane specjalnie do celów medycz‑
nych, łóżka specjalnie skonstruowane do celów medycznych, koce
podgrzewane elektrycznie, do celów medycznych, stoły operacyjne,
sprzęt i instrumenty chirurgiczne do użytku medycznego, meble
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów,
materace przeciwodleżynowe, medyczne lampy operacyjne, lampy
do celów medycznych, lampy do nagrzewania do użytku medycz‑
nego, lampy do użytku z przyrządami medycznymi, urządzenia do
wentylacji pacjentów, urządzenia do obracania pacjentów, stoły do
badania pacjentów, koce medyczne do ochładzania pacjentów, koce
medyczne do ogrzewania pacjentów, przyborniki na instrumenty
chirurgiczne, tacki na przyrządy chirurgiczne, wózki pielęgniarskie
przystosowane do przewożenia lekarstw dawkowanych pacjen‑
tom, stoły do zabiegów medycznych, urządzenia do terapii cieplnej,
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35 usługi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem medycznym,
wyposażeniem obiektów medycznych i biur, usługi sprzedaży hur‑
towej w związku ze sprzętem medycznym, wyposażeniem obiektów
medycznych i biur.

(111) 318225
(220) 2018 08 03
(210) 489007
(151) 2019 01 11
(441) 2018 09 17
(732) FORMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Żywiec, PL.
(540) SYMBIO
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.18,
26.04.22, 26.11.12
(510), (511) 10 meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do prze‑
noszenia pacjentów, meble wykonane specjalnie do celów medycz‑
nych, 20 meble, meble biurowe, meble wielofunkcyjne, meble na
miarę do zabudowy, meble laboratoryjne, 42 usługi doradcze w za‑
kresie projektowania wnętrz, usługi w zakresie architektury i pro‑
jektowania wnętrz, usługi konsultacyjne w zakresie projektowania
wnętrz.
(111) 318226
(220) 2018 08 03
(210) 489029
(151) 2019 01 24
(441) 2018 09 17
(732) AMIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Zabrze, PL.
(540) AMiO
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 prowadzenie sklepów i hurtowni, w tym interneto‑
wych, sprzedaż on‑line, sprzedaż wysyłkowa, sprzedaż detaliczna
i hurtowa (w tym za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz
osób trzecich następujących towarów: elektronika samochodowa,
akcesoria różne samochodowe, alarmy samochodowe, wideoka‑
mery do samochodów, czujniki samochodowe, światła do jazdy
dziennej, części zapasowe do samochodów, lampy samochodowe,
bi‑ksenonowe światła samochodu, światła samochodowe diodo‑
we, żarówki LED do samochodu, pokrowce do samochodów, koł‑
paki, elektronika samochodowa, elementy układów wydechowych,
kompresory samochodowe, anteny samochodowe, prostowniki do
akumulatorów, klucze samochodowe, obsługa zleceń zakupów, ob‑
sługa targów on‑line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymia‑
ny towarów, usług, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach
danych dla osób trzecich, aukcje publiczne, aukcje internetowe, za‑
rządzanie zbiorami informatycznymi, marketing, reklama, reklama
prasowa, radiowa, telewizyjna, billboardowa, na stronach interne‑
towych powyższych towarów oraz świadczonych usług, organizo‑
wanie i współudział w targach, wystawach i pokazach związanych
z promocją powyższych towarów i świadczonych usług, udzielanie
porad konsumentom.
(111) 318227
(220) 2017 12 28
(210) 480603
(151) 2018 09 03
(441) 2018 03 26
(732) FLYRATE LIMITED, Nikozja, CY.
(540) Racoongo
(510), (511) 36 usługi finansowe, usługi w zakresie udzielania poży‑
czek i kredytów, udzielanie pożyczek ratalnych, udzielanie pożyczek
pod zastaw, udzielanie poręczeń majątkowych i osobistych, usługi
powiernicze, usługi świadczone przez agencje kredytowe, usługi
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gwarancyjne, usługi świadczone przez agencje ściągania wierzy‑
telności, faktoring, usług dotyczące informacji finansowych, usługi
w zakresie zarządzania finansami, zarządzanie finansowe płatnościa‑
mi z tytułu refundacji na rzecz osób trzecich, usługi doradztwa finan‑
sowego, usługi w zakresie sponsoringu finansowego, usługi doty‑
czące umów kredytowych, pożyczkowych, ratalnych, leasingowych,
usługi analiz finansowych, usługi w zakresie inwestycji finansowych,
usługi powiernicze, doradztwo w zakresie zadłużenia, usługi doty‑
czące elektronicznego transferu środków pieniężnych, usługi udo‑
stępniania informacji finansowych za pośrednictwem strony inter‑
netowej, usługi dotyczące inwestycji kapitałowych, usługi rozliczeń
finansowych, usługi agencji rozrachunkowych, usługi lombardowe,
usługi dotyczące kart lojalnościowych, usługi w zakresie udzielania
rabatów w uczestniczących placówkach innych osób poprzez wyko‑
rzystanie karty członkowskiej.

(111) 318228
(220) 2018 04 11
(210) 484664
(151) 2019 02 21
(441) 2018 10 22
(732) POLSKI KOMITET OLIMPIJSKI, Warszawa, PL.
(540) Jesteśmy jedną drużyną
(510), (511) 16 papier i karton, dzieła sztuki oraz figurki z papieru
i kartonu, modele architektoniczne, druki, materiały introligatorskie,
fotografie, artykuły piśmienne i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do
materiałów biurowych lub do celów domowych, materiały dla arty‑
stów i do rysowania, pędzle, materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
arkusze, folie i torby z tworzyw sztucznych do owijania i pakowania,
czcionki drukarskie, matryce do druku ręcznego, 25 odzież, obuwie,
nakrycia głowy, 28 artykuły gimnastyczne i sportowe, sprzęt sporto‑
wy, artykuły papierowe jako podarki dla gości na przyjęciach, balony,
bibeloty‑zabawki na przyjęcia, broszki, pokrowce na sprzęt spor‑
towy, gadżety, zabawki i ozdoby jako podarki dla gości, 35 pomoc
w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i administro‑
wanie działalnością gospodarczą, usługi reklamowe, promocyjne
i marketingowe, analizy i badania dotyczące działalności gospodar‑
czej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej, prace
biurowe, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna‑usługi edukacyjne, rozrywkowe i sportowe, usługi wy‑
dawnicze i reporterskie.
(111) 318229
(220) 2018 07 31
(210) 487714
(151) 2019 01 28
(441) 2018 10 08
(732) BRODNICKA ALEKSANDRA FPHU ROSA, Gliwice, PL.
(540) EUROSTIK
(510), (511) 1 kleje i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu.
(111) 318230
(220) 2018 07 13
(210) 488214
(151) 2019 02 13
(441) 2018 08 20
(732) NARUSZEWICZ BOŻENA PPHU MORZE MLEKA, Ośno, PL.
(540) MORZE MLEKA
(510), (511) 29 nabiał i substytuty nabiału, mleko w proszku pełne,
mleko odtłuszczone, serwatka, permeat serwatkowy.
(111) 318231
(220) 2018 09 07
(210) 490276
(151) 2019 03 25
(441) 2018 11 05
(732) ROGALSKA EWA NIERUCHOMOŚCI POŚREDNICTWO
ZARZĄDZANIE, Katowice, PL.
(540) NPZ
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski, biały
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 36 usługi związane z majątkiem nieruchomym.
(111) 318232
(220) 2018 09 13
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 19
(732) MAZGAJSKA BEATA IFA, Warszawa, PL.
(540) AQUASUReH2

(210) 490525

1766

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 8 urządzenia stosowane w zabiegach kosmetycznych do
oczyszczania skóry za pomocą oczyszczania wodorowego.
(111) 318233
(220) 2018 09 19
(210) 490735
(151) 2019 03 15
(441) 2018 11 26
(732) COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) COPERNICUS DOM MAKLERSKI
(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 finansowe‑
go, usługi finansowe, 45 usługi prawne‑doradztwo prawne w zakre‑
sie świadczonych usług finansowych.
(111) 318234
(220) 2018 09 19
(210) 490736
(151) 2019 03 15
(441) 2018 11 26
(732) COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) COPERNICUS DOM MAKLERSKI
(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 finansowe‑
go, usługi finansowe, 45 usługi prawne‑doradztwo prawne w zakre‑
sie świadczonych usług finansowych.
(111) 318235
(220) 2017 11 29
(210) 479536
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) Bahlsen GmbH & Co. KG, Hannover, DE.
(540) HIT
(510), (511) 30 biszkopty, ciastka, wyroby cukiernicze.
(111) 318236
(220) 2018 03 25
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) HEMSKI MARIUSZ, Ełk, PL.
(540)
(540)

(210) 484007

Kolor znaku: biały, żółty, zielony, czarny, fioletowy, brązowy
(531) 02.09.23, 05.05.20, 24.13.25, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi marketingowe, usługi reklamowe, reklama,
usługi reklamowe w zakresie działalności gospodarczej dotyczą‑
ce franchisingu, doradzanie w zakresie działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie działalności gospodarczej w zakresie fran‑
chisingu, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw na zasadzie fran‑
chisingu, 43 restauracje, restauracje samoobsługowe, bary szybkiej
obsługi, bary sałatkowe, bary przekąskowe, motele, pensjonaty, sto‑
łówki, usługi barowe, usługi restauracyjne, kafeterie.
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(111) 318237
(220) 2018 06 06
(210) 486798
(151) 2018 11 09
(441) 2018 07 23
(732) BIEGONICE SKŁADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL.
(540) BIEGONICE SKŁADY
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej
materiałów budowlanych metalowych i niemetalowych, takich jak:
cegły pełne i perforowane, cegły elewacyjne, w tym pokryte glazurą,
cegły klinkierowe, pustaki ścienne i stropowe, ceglane kształtki ko‑
minowe, pustaki wentylacyjne, przewody kominowe w tym z izolacją
termiczną, wyroby z betonu komórkowego, takie jak: bloczki, płytki,
kształtki, nadproża, pustaki szalunkowe, dachówki ceramiczne, gą‑
siory, gonty papowe, płyty dachowe z tworzyw sztucznych, daszki
i osłony przeciwwiatrowe, okna dachowe, rynny i rury spustowe,
kostka brukowa klinkierowa i betonowa, ceramiczne płyty chodniko‑
we, materiały termoizolacyjne: w tym z wełny mineralnej, styropian,
systemy dociepleń, materiały hydroizolacyjne: papy, w tym zgrze‑
walne, preparaty do hydroizolacji, folie budowlane, płytki ceramicz‑
ne: ścienne, podłogowe, elewacyjne, wyposażenie łazienek: wanny
umywalki, kabiny prysznicowe, brodziki, muszle ustępowe, bidety,
armatura łazienkowa w tym kolumny natryskowe i systemy do hy‑
dromasażu, kleje, fugi, silikony, tynki, listwy wykończeniowe, zapra‑
wy tynkarskie, murarskie, hydroizolacyjne, emulsje do gruntowania,
farby lakiery, impregnaty, pianki budowlane, wentylatory, przewody
wentylacyjne i ich osprzęt, rury kanalizacyjne i studzienki, materiały
BHP, środki czystości, ubrania robocze i ochronne, elektronarzędzia
i sprzęt elektryczny, narzędzia ręczne, myjki ciśnieniowe, odkurzacze,
środki do konserwacji samochodów, akcesoria samochodowe narzę‑
dzia ogrodnice i sprzęt do pielęgnacji ogrodów.
(111) 318238
(220) 2018 08 07
(210) 489107
(151) 2019 04 16
(441) 2018 10 08
(732) REVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) REVEST
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa
w obrocie nieruchomości, usługi administrowania i zarządzania nie‑
ruchomościami, doradztwo w sprawach nieruchomości, usługi agen‑
tów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami i wynajmowa‑
niem nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, usługi wyceny
majątku do celów podatkowych, usługi dzierżawy majątku nierucho‑
mego, usługi wynajmu oraz leasingu nieruchomości, usługi organi‑
zowania finansowania zakupu nieruchomości, skomputeryzowane
usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, usługi finansowania
nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości, doradztwo
inwestycyjne dotyczące nieruchomości, usługi wyszukiwania nie‑
ruchomości na zlecenie osób trzecich, usługi ubezpieczeń mająt‑
kowych dla nieruchomości, pozyskiwanie funduszy na inwestycje,
usługi udzielania informacji o powyższych usługach.
(111) 318239
(220) 2018 08 07
(210) 489108
(151) 2019 04 16
(441) 2018 10 08
(732) REVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) REVEST
(540)

(531) 26.15.15, 27.05.01
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(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa
w obrocie nieruchomości, usługi administrowania i zarządzania nie‑
ruchomościami, doradztwo w sprawach nieruchomości, usługi agen‑
tów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami i wynajmowa‑
niem nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, usługi wyceny
majątku do celów podatkowych, usługi dzierżawy majątku nierucho‑
mego, usługi wynajmu oraz leasingu nieruchomości, usługi organi‑
zowania finansowania zakupu nieruchomości, skomputeryzowane
usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, usługi finansowania
nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości, doradztwo
inwestycyjne dotyczące nieruchomości, usługi wyszukiwania nie‑
ruchomości na zlecenie osób trzecich, usługi ubezpieczeń mająt‑
kowych dla nieruchomości, pozyskiwanie funduszy na inwestycje,
usługi udzielania informacji o powyższych usługach.

(111) 318240
(220) 2018 08 07
(210) 489109
(151) 2019 04 16
(441) 2018 10 08
(732) REVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540)
(540)

(531) 26.15.15
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa
w obrocie nieruchomości, usługi administrowania i zarządzania nie‑
ruchomościami, doradztwo w sprawach nieruchomości, usługi agen‑
tów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami i wynajmowa‑
niem nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, usługi wyceny
majątku do celów podatkowych, usługi dzierżawy majątku nierucho‑
mego, usługi wynajmu oraz leasingu nieruchomości, usługi organi‑
zowania finansowania zakupu nieruchomości, skomputeryzowane
usługi informacyjne w zakresie nieruchomości, usługi finansowania
nieruchomości, usługi inwestowania w nieruchomości, doradztwo
inwestycyjne dotyczące nieruchomości, usługi wyszukiwania nie‑
ruchomości na zlecenie osób trzecich, usługi ubezpieczeń mająt‑
kowych dla nieruchomości, pozyskiwanie funduszy na inwestycje,
usługi udzielania informacji o powyższych usługach.
(111) 318241
(220) 2018 08 07
(210) 489111
(151) 2019 04 16
(441) 2018 10 08
(732) REVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) wellcome home
(540)

(531) 27.05.01, 24.11.25
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa
w obrocie nieruchomości, usługi administrowania i zarządzania
nieruchomościami, doradztwo w sprawach nieruchomości, usługi
agentów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami i wynaj‑
mowaniem nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, usługi
dzierżawy majątku nieruchomego, usługi wynajmu oraz leasingu
nieruchomości, usługi organizowania finansowania zakupu nieru‑
chomości, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie nieru‑
chomości, usługi finansowania nieruchomości, usługi wyszukiwania
nieruchomości na zlecenie osób trzecich, usługi udzielania informa‑
cji o powyższych usługach.
(111) 318242
(151) 2019 04 16

(220) 2018 08 07
(441) 2018 10 08

(210) 489112
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(732) REVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: żółty
(531) 24.11.25, 29.01.02, 29.01.11
(510), (511) 36 usługi agencji nieruchomości, usługi pośrednictwa
w obrocie nieruchomości, usługi administrowania i zarządzania
nieruchomościami, doradztwo w sprawach nieruchomości, usługi
agentów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami i wynaj‑
mowaniem nieruchomości, usługi wyceny nieruchomości, usługi
dzierżawy majątku nieruchomego, usługi wynajmu oraz leasingu
nieruchomości, usługi organizowania finansowania zakupu nieru‑
chomości, skomputeryzowane usługi informacyjne w zakresie nieru‑
chomości, usługi finansowania nieruchomości, usługi wyszukiwania
nieruchomości na zlecenie osób trzecich, usługi udzielania informa‑
cji o powyższych usługach.
(111) 318243
(220) 2018 08 03
(210) 489045
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 15
(732) WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Prawo.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 24.17.01, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia technologii informacyjnej, przyrządy i urzą‑
dzenia do przetwarzania i nagrywania danych, komputery, nośniki
z danymi i oprogramowaniem zapisanymi elektronicznie, optycznie,
magnetycznie, cyfrowo, dyski kompaktowe, magnetyczne i optyczne,
dyskietki, elektroniczne bazy danych, informacje i dane utrwalone na
nośnikach, publikacje elektroniczne do pobrania, publikacje elektro‑
niczne zarejestrowane na nośnikach danych, książkowe publikacje
elektroniczne, materiały instruktażowe, szkoleniowe oraz dydaktycz‑
ne utrwalone na nośnikach, aplikacje mobilne, platformy oprogramo‑
wania komputerowego, nagrane lub do pobrania, oprogramowanie,
programy i pliki komputerowe, aplikacje, programy i oprogramowanie
do mobilnych urządzeń komunikacyjnych, programy i oprogramowa‑
nie komputerowe do obsługi publikacji elektronicznych, programy
i oprogramowanie komputerowe do wyszukiwania i gromadzenia
danych i informacji, prowadzenia badań oraz wykonywania analiz,
programy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem,
programy i oprogramowanie do raportowania, 16 artykuły piśmienne
zawarte w tej klasie, książki, publikacje, gazety, czasopisma, blankie‑
ty, broszury, druki, formularze, materiały instruktażowe i do naucza‑
nia, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne na rzecz osób
trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, Internetu,
Intranetu, wynajmowanie miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam,
wynajmowanie nośników reklamowych, usługi rozpowszechniania
ogłoszeń i materiałów reklamowych, usługi rozpowszechniania infor‑
macji, usługi w zakresie zarządzania i administrowania działalnością
gospodarczą, planowanie działalności gospodarczej, usługi doradcze,
konsultacyjne i pomoc w zakresie działalności gospodarczej i zarzą‑
dzania, przygotowywanie dokumentów związanych z działalnością
gospodarczą, usługi tworzenia i zarządzania bazami danych, pozy‑
skiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi aktualizacji
i utrzymywania danych w komputerowych bazach danych, usługi
wyszukiwania informacji w komputerowych bazach danych, kompi‑
lacja i systematyzacja danych na potrzeby komputerowych baz da‑
nych, komputerowe przetwarzanie danych, zarządzanie przetwarza‑
niem danych, usługi doradztwa związane z przetwarzaniem danych,
komputerowe zarządzanie plikami, pozyskiwanie, systematyzacja
i dostarczanie danych i informacji związanych z działalnością gospo‑
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darczą, pozyskiwanie i dostarczanie informacji biznesowych, handlo‑
wych i marketingowych, usługi wyceny działalności gospodarczej,
usługi w zakresie wywiadu gospodarczego, outsourcing [doradztwo
biznesowe], analizy i badania dotyczące działalności gospodarczej,
opiniowanie i ekspertyzy z zakresu działalności gospodarczej, analizy
i badania rynkowe, analiza danych biznesowych, analizy w zakresie
marketingu, analizy kosztów, analizy cen, badanie opinii publicznej,
organizowanie wystaw, targów i konkursów w celach reklamowych
i handlowych, usługi w zakresie rejestracji, transkrypcji, składu, kom‑
pilacji i systematyzacji informacji tekstowej i obrazowej przesyłanej
przy pomocy komputera, terminali komputerowych, poczty elektro‑
nicznej, sieci Internet i Intranet, cyfrowo, usługi sprzedaży detalicz‑
nej urządzeń technologii informacyjnej, przyrządów i urządzeń do
przetwarzania danych, komputerów, aplikacji mobilnych, programów
i plików komputerowych, oprogramowania i platform oprogramowa‑
nia komputerowego, informacji i danych utrwalonych na nośnikach,
publikacji elektronicznych, drukowanych publikacji, materiałów in‑
struktażowych i szkoleniowych, książek, gazet, czasopism, periody‑
ków, 38 usługi przesyłania danych przez sieci telekomunikacyjne na
potrzeby użytkowników, a także usługi doradcze w tym zakresie, usłu‑
gi przesyłania tekstowej i obrazowej informacji prawnej przy pomocy
komputera, terminali komputerowych, poczty elektronicznej, sieci
komputerowej, Internetu, Intranetu, cyfrowo, udzielanie dostępu do
programów komputerowych, baz danych i systemów informacyjnych,
zapewnianie dostępu do platform w Internecie, elektroniczna trans‑
misja danych i dokumentów, wypożyczanie urządzeń do przesyłania
informacji, wypożyczanie modemów, 41 usługi wydawnicze, usługi
wydawnicze książkowe, elektroniczne i internetowe, publikowanie
książek i tekstów innych niż reklamowe, usługi w zakresie wypożycza‑
nia książek, gazet, czasopism, periodyków, publikacji i innych druków,
w tym przez Internet i elektronicznie, usługi tworzenia publikacji mul‑
timedialnych i internetowych, publikacji elektronicznych on‑line nie
do pobrania, komputerowe przygotowywanie materiałów do publi‑
kacji, usługi w zakresie edukacji i nauczania, edukacja prawna, usługi
szkoleniowe: usługi w zakresie przygotowywania prezentacji do celów
edukacyjnych i szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie seminariów, sympozjów, zjazdów, konferencji, kongre‑
sów, kursów, warsztatów, szkoleń i wykładów w celach edukacyjnych,
organizowanie i prowadzenie pokazów, wystaw, konkursów, plebiscy‑
tów, targów i ekspozycji tematycznych z zakresu edukacji z dziedziny
prawa i ekonomii, działalności gospodarczej, rachunkowości i księgo‑
wości, usługi edukacyjne i szkoleniowe w zakresie obsługi systemów
komputerowych, platform oprogramowania komputerowego, pro‑
gramów komputerowych, oprogramowania komputerowego, szko‑
lenia związane z przetwarzaniem danych, zapewnianie instruktażu
w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi informacyjne
dotyczące edukacji i nauczania, dostarczanie informacji edukacyjnych
z bazy danych lub przez Internet jako usługa on‑line, doradztwo w za‑
kresie nauczania i edukacji, 42 projektowanie graficzne, programowa‑
nie komputerów, usługi programowania komputerowego w zakresie
bezpieczeństwa danych elektronicznych, usługi w zakresie opracowy‑
wania oprogramowania komputerowego, usługi udostępniania pro‑
gramów i oprogramowania komputerowego, projektowanie, analiza,
wdrażanie, rozwój i modernizacja oprogramowania komputerowego
i systemów komputerowych, aktualizacja, instalacja, konserwacja, po‑
wielanie i serwis oprogramowania komputerowego, platforma jako
usługa [PaaS], tworzenie platform komputerowych na rzecz osób
trzecich, programowanie oprogramowania do platform interneto‑
wych, wypożyczanie oprogramowania komputerowego, kompute‑
rów, leasing komputerów i sprzętu komputerowego, leasing progra‑
mów i oprogramowania komputerowego, wypożyczanie serwerów
(hosting), odzyskiwanie danych komputerowych, usługi konwersji
danych i dokumentów na formę elektroniczną, doradztwo, opinio‑
wanie i ekspertyzy w zakresie sprzętu komputerowego, doradztwo,
opiniowanie i ekspertyzy w zakresie programów i oprogramowania
komputerowego, doradztwo w zakresie planowania, projektowania
i wdrażania przedsięwzięć informatycznych, usługi doradcze w zakre‑
sie technologii informacyjnej (IT), tworzenie i utrzymywanie stron in‑
ternetowych dla osób trzecich, usługi administrowania stronami inter‑
netowymi, usługi administrowania siecią, dostarczanie wyszukiwarek
internetowych, usługi analizy i wdrażania systemów komputerowych,
kastomizacja systemów komputerowych, integracja systemów i sieci
komputerowych, konfigurowanie systemów i sieci komputerowych,
usługi dostawców aplikacji oprogramowania komputerowego, in‑
stalacja i dostosowanie do potrzeb klienta aplikacji oprogramowania
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komputerowego, 45 usługi prawne, doradztwo i konsultacje prawne,
porady prawne, badania prawne, opracowywanie ekspertyz, opinii
i analiz prawnych: wyszukiwanie, kompilacja i dostarczanie informa‑
cji prawnych, usługi licencjonowania praw własności intelektualnej
i praw autorskich, usługi doradztwa w zakresie własności intelektual‑
nej i praw autorskich, usługi prawne w zakresie licencjonowania pro‑
gramów komputerowych i oprogramowania komputerowego, usługi
doradztwa prawnego w zakresie licencjonowania programów kom‑
puterowych i oprogramowania komputerowego, usługi informacyjne
dotyczące zagadnień prawnych, wszystkie powyższe usługi między
innymi poprzez transfer elektroniczny, w tym przez Internet.

(111) 318244
(220) 2018 08 06
(210) 489077
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 01
(732) KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
J. POSCHLOD, P. MAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) SNOW
(540)

(531) 01.15.17, 27.05.01
(510), (511) 21 gąbki, gąbki czyszczące, gąbki do czyszczenia, gąbki
do szorowania, pady do czyszczenia, pady do szorowania (gąbki).
(111) 318245
(220) 2018 08 06
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 15
(732) DA GRASSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Da Grasso Przyjaciele od pizzy
(540)

(210) 489078

Kolor znaku: zielony, czerwony, biały
(531) 26.01.04, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 przetworzone artykuły spożywcze pochodzenia
zwierzęcego, przetworzone warzywa i owoce, mleko, produkty
mleczne, rybne, mięsne, 30 kawa, herbata, lody spożywcze, w prosz‑
ku, zagęszczacze, produkty zbożowe, mrożone desery, budynie, wy‑
roby cukiernicze, 35 doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia
działalnością gospodarczą, reklama, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, usługi sprze‑
daży artykułów żywnościowych, 43 usługi barowe, przygotowywa‑
nie potraw na zamówienie i dostarczanie na miejsce konsumpcji, or‑
ganizowanie przyjęć, koktajli, prowadzenie lokali gastronomicznych,
usługi w zakresie prowadzenia pizzerii, restauracji, bary szybkiej ob‑
sługi, usługi cateringowe, restauracje samoobsługowe, snack‑bary,
stołówki, obsługa gastronomiczna kongresów, seminariów, sympo‑
zjów, zjazdów, konkursów rozrywkowych.
(111) 318246
(220) 2018 08 06
(210) 489080
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 01
(732) KASTELL SYSTEMY SZCZOTEK PRZEMYSŁOWYCH
J. POSCHLOD, P. MAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) SNOW
(540)

(531) 01.15.17, 27.05.01
(510), (511) 21 gąbki, gąbki czyszczące, gąbki do czyszczenia, gąbki
do szorowania, pady do czyszczenia, pady do szorowania (gąbki).
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(111) 318247
(220) 2018 08 06
(210) 489096
(151) 2019 02 11
(441) 2018 10 22
(732) GENERAL HEMP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Mysłowice, PL.
(540) MARYSIEŃKA
(510), (511) 30 herbata nienaturalna, herbaty owocowe, herbaty
ziołowe, inne niż do celów leczniczych, nielecznicze napoje na ba‑
zie herbaty, substytuty herbaty, preparaty otrzymywane z nasion
i kwiatów konopi siewnych do sporządzania napojów, preparaty aro‑
matyczne do sporządzania herbat ziołowych nieleczniczych, herbat‑
ka z kwiatów konopi siewnych, wszystkie w/w towary wytwarzane
z produktów pochodzących z legalnych upraw.
(111) 318248
(220) 2018 08 08
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) AMERCOM SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BLUE PILL
(540)

(210) 489154

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 24.15.01, 24.17.15, 26.02.01, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 dietetyczna żywność, suplementy diety dla ludzi, leki
dla ludzi.
(111) 318249
(220) 2018 08 08
(210) 489183
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 01
(732) STOJANOWSKI KRZYSZTOF S4B, Strzeniówka, PL.
(540) Frizzi
(510), (511) 7 automaty do sprzedaży – vending, 29 przetworzone
owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin strącz‑
kowych), produkty spożywcze na bazie przetworzonych warzyw
i owoców, dania mrożone, mrożone warzywa, mrożone owoce, fryt‑
ki mrożone, mrożone zupy, mrożone warzywa na patelnie, mrożone
gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, głęboko mrożo‑
ne dania warzywne, mrożone posiłki składające się głównie z ryb,
mrożone posiłki składające się głównie z kurczaka, mrożone posiłki
składające się głównie z drobiu, mrożone owoce morza, mrożone
posiłki składające się głównie z mięsa, batony na bazie owoców, na‑
sion, orzechów, warzyw, 30 lód, lody spożywcze, mrożone jogurty
i sorbety, mrożona pizza, mrożone desery, mrożone ciasta, mrożo‑
ne napoje, ciasta mrożone nadziewane mięsem i warzywami, napo‑
je mrożone na bazie kawy, napoje mrożone na bazie mleka, napoje
na bazie kawy, napoje na bazie czekolady, napoje na bazie herbaty,
napoje na bazie kakao, napoje mrożone na bazie kakao, mrożone
pierogi, mrożone produkty mączne, 32 soki, nektary napoje, napo‑
je pół mrożone, napoje izotoniczne, napoje warzywne, mrożone
napoje owocowe, woda mineralna, woda źródlana, woda, sorbety
napoje, 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, catering, punk‑
ty restauracyjne sprzedające napoje, warzywa, owoce, dania goto‑
we, pijalnie soków owocowo warzywnych, snack bary, bary, bary
sałatkowe.
(111) 318250
(220) 2018 08 08
(210) 489188
(151) 2019 02 13
(441) 2018 09 24
(732) ROYAL JOB AGENCJA PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Royal Job
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, złoty
(531) 29.01.12, 24.09.02, 27.05.01
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(510), (511) 44 usługi opieki zdrowotnej i usługi opieki zdrowotnej
dla osób starszych oraz niepełnosprawnych, usługi opieki wyręcza‑
jącej w postaci domowej pomocy pielęgniarskiej, usługi w zakresie
higieny i pielęgnacji urody ludzi, usługi w zakresie opieki medycznej
i zdrowotnej, 45 usługi dotrzymywania towarzystwa osobom star‑
szym i niepełnosprawnym, usługi w zakresie opieki, świadczenie
usług wsparcia dla osób starszych w ich domach.

(111) 318251
(220) 2018 08 09
(210) 489220
(151) 2019 02 01
(441) 2018 10 01
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA CLOUD MASK
(510), (511) 3 maseczki do twarzy.
(111) 318252
(220) 2018 08 09
(210) 489222
(151) 2019 02 01
(441) 2018 10 01
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA JAPAN BEAUTY
(510), (511) 3 kremy do rąk, balsamy, mleczka, olejki, masła i kremy
co ciała.
(111) 318253
(220) 2018 08 10
(210) 489241
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Caprio
(510), (511) 29 marmolady, konfitury, dżemy, galaretki jadalne, prze‑
twory z warzyw i owoców, jogurt, 30 kawa, herbata, kakao, czeko‑
lada, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
czekolady, miód, słodycze, cukierki w tym cukierki twarde, landrynki,
niemedyczne cukierki z witaminami, drażetki polerowane jako słody‑
cze, drażetki z masą czekoladową otoczone powłoką z cukru, ciastka,
ciasto w proszku, płatki kukurydziane, karmelki, polewy owocowe,
polewa czekoladowa, polewa kakaowa, polewy aromatyzowane, do‑
datki do deserów mianowicie czekoladowe dodatki smakowe, sosy
owocowe, sosy czekoladowe, sosy kakaowe, kremy owocowe, kremy
czekoladowe, sosy aromatyzowane, 32 napoje instant, napoje bezal‑
koholowe, wody mineralne gazowane i niegazowane, nektary owo‑
cowe, syropy owocowe, proszek do produkcji napojów, pastylki do
produkcji napojów, soki owocowe, soki warzywne, soki owocowo
‑warzywne, soki wieloowocowe, soki wielowarzywne, napoje owo‑
cowe, napoje warzywne, napoje wieloowocowe, napoje izotoniczne
i energetyczne.
(111) 318254
(220) 2018 08 10
(210) 489245
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) KUBUŚ K
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 29 chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chipsy
owocowe, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, dżemy owoco‑
we, dżemy, owoce w puszkach, owoce konserwowane, owoce kandy‑
zowane, mrożone owoce, napoje mleczne zawierające owoce, owoce
lukrowane, galaretki owocowe, chipsy owocowe, desery owocowe,
przekąski na bazie owoców, przekąski z owoców, koktajle mleczne,
napoje mleczne, desery mleczne, sałatki owocowe, 30 batoniki zbo‑
żowe, przekąski zbożowe, chipsy [produkty zbożowe], biszkopty,
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ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, ciastka, kruche ciastka (herbatni‑
ki), ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, cukierki, pomadki [cu‑
kierki], cukierki, batony i guma do żucia, słodycze [cukierki], gofry,
galaretki owocowe [słodycze], herbatniki petit‑beurre, herbatniki,
sorbety [lody wodne], lody na bazie jogurtu [lody jako główny skład‑
nik], lody, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, krakersy,
krakersy z preparatów zbożowych, płatki kukurydziane, miód, pre‑
paraty zbożowe pokryte cukrem i miodem, musy owocowe [sosy],
musy (słodycze), słodycze, przekąski sporządzone z produktów
zbożowych, przekąski ze zboża, 32 napoje bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, koktajle [bezalkoholo‑
we napoje owocowe], napoje o smaku warzywnym, soki warzywne
[napoje], soki warzywne, napoje owocowe, soki owocowe do użyt‑
ku jako napoje, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, wody
mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, napoje za‑
wierające głównie soki owocowe, soki owocowe, nektary owocowe,
bezalkoholowe, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 41 organizowanie
i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], orga‑
nizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie konkursów, organiza‑
cja konkursów edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie,
organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wykładów edu‑
kacyjnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, usługi edukacyjne
i szkoleniowe, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi polegają‑
ce na organizowaniu i obsłudze wydarzeń oraz imprez kulturalnych,
edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, zwłaszcza promujących
zdrowy tryb życia oraz aktywność sportową, usługi związane z orga‑
nizacją wypoczynku.
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[napoje], soki warzywne, napoje owocowe, soki owocowe do użyt‑
ku jako napoje, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, wody
mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, napoje za‑
wierające głównie soki owocowe, soki owocowe, nektary owocowe,
bezalkoholowe, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 41 organizowanie
i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], orga‑
nizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie imprez
rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie konkursów, organiza‑
cja konkursów edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie,
organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wykładów edu‑
kacyjnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, usługi edukacyjne
i szkoleniowe, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi polegają‑
ce na organizowaniu i obsłudze wydarzeń oraz imprez kulturalnych,
edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, zwłaszcza promujących
zdrowy tryb życia oraz aktywność sportową, usługi związane z orga‑
nizacją wypoczynku.

(111) 318256
(220) 2018 08 10
(210) 489248
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Waterrr
(540)

(111) 318255
(220) 2018 08 10
(210) 489247
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) play!
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.03, 29.01.12, 24.17.01, 24.17.04
(510), (511) 29 chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chipsy
owocowe, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, dżemy owoco‑
we, dżemy, owoce w puszkach, owoce konserwowane, owoce kandy‑
zowane, mrożone owoce, napoje mleczne zawierające owoce, owoce
lukrowane, galaretki owocowe, chipsy owocowe, desery owocowe,
przekąski na bazie owoców, przekąski z owoców, koktajle mleczne,
napoje mleczne, desery mleczne, sałatki owocowe, 30 batoniki zbo‑
żowe, przekąski zbożowe, chipsy [produkty zbożowe], biszkopty,
ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, ciastka, kruche ciastka (herbatni‑
ki), ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, cukierki, pomadki [cu‑
kierki], cukierki, batony i guma do żucia, słodycze [cukierki], gofry,
galaretki owocowe [słodycze], herbatniki petit‑beurre, herbatniki,
sorbety [lody wodne], lody na bazie jogurtu [lody jako główny skład‑
nik], lody, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, krakersy,
krakersy z preparatów zbożowych, płatki kukurydziane, miód, pre‑
paraty zbożowe pokryte cukrem i miodem, musy owocowe [sosy],
musy (słodycze), słodycze, przekąski sporządzone z produktów
zbożowych, przekąski ze zboża, 32 napoje bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, koktajle [bezalkoholo‑
we napoje owocowe], napoje o smaku warzywnym, soki warzywne

Kolor znaku: jasnoniebieski, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 29.01.12
(510), (511) 29 chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chipsy
owocowe, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, dżemy owoco‑
we, dżemy, owoce w puszkach, owoce konserwowane, owoce kandy‑
zowane, mrożone owoce, napoje mleczne zawierające owoce, owoce
lukrowane, galaretki owocowe, chipsy owocowe, desery owocowe,
przekąski na bazie owoców, przekąski z owoców, koktajle mleczne,
napoje mleczne, desery mleczne, sałatki owocowe, 30 batoniki zbo‑
żowe, przekąski zbożowe, chipsy [produkty zbożowe], biszkopty,
ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, ciastka, kruche ciastka (herbatni‑
ki), ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, cukierki, pomadki [cu‑
kierki], cukierki, batony i guma do żucia, słodycze [cukierki], gofry,
galaretki owocowe [słodycze], herbatniki petit‑beurre, herbatniki,
sorbety [lody wodne], lody na bazie jogurtu [lody jako główny skład‑
nik], lody, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, krakersy,
krakersy z preparatów zbożowych, płatki kukurydziane, miód, pre‑
paraty zbożowe pokryte cukrem i miodem, musy owocowe [sosy],
musy (słodycze), słodycze, przekąski sporządzone z produktów
zbożowych, przekąski ze zboża, 32 napoje bezalkoholowe, napoje
bezalkoholowe zawierające soki owocowe, koktajle [bezalkoholo‑
we napoje owocowe], napoje o smaku warzywnym, soki warzywne
[napoje], soki warzywne, napoje owocowe, soki owocowe do użyt‑
ku jako napoje, napoje bezalkoholowe o smaku owocowym, wody
mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, napoje za‑
wierające głównie soki owocowe, soki owocowe, nektary owocowe,
bezalkoholowe, syropy do wytwarzania napojów bezalkoholowych,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów, 41 organizowanie
i prowadzenie konkursów [edukacyjnych lub rozrywkowych], orga‑
nizowanie imprez i zawodów sportowych, organizowanie imprez
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rozrywkowych i kulturalnych, organizowanie konkursów, organiza‑
cja konkursów edukacyjnych, prowadzenie konkursów w Internecie,
organizowanie konkursów w celach rozrywkowych, organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wykładów edu‑
kacyjnych, dostarczanie informacji edukacyjnych, usługi edukacyjne
i szkoleniowe, usługi edukacyjne dotyczące sportu, usługi polegają‑
ce na organizowaniu i obsłudze wydarzeń oraz imprez kulturalnych,
edukacyjnych, rozrywkowych i sportowych, zwłaszcza promujących
zdrowy tryb życia oraz aktywność sportową, usługi związane z orga‑
nizacją wypoczynku.

(111) 318257
(220) 2018 08 10
(210) 489259
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) KUBUŚ K
(540)

Kolor znaku: biały, zielony, czerwony
(531) 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 27.05.19, 27.05.21,
29.01.13, 26.02.05, 26.02.18
(510), (511) 29 chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chipsy
owocowe, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, dżemy owo‑
cowe, dżemy, owoce w puszkach, owoce konserwowane, owoce
kandyzowane, mrożone owoce, napoje mleczne zawierające owo‑
ce, owoce lukrowane, galaretki owocowe, desery owocowe, przeką‑
ski na bazie owoców, przekąski z owoców, koktajle mleczne, napoje
mleczne, desery mleczne, sałatki owocowe, 30 batoniki zbożowe,
przekąski zbożowe, chipsy [produkty zbożowe], biszkopty, ciasto,
ciastka, wyroby cukiernicze, ciastka, kruche ciastka (herbatniki),
ciastka zbożowe do spożycia przez ludzi, cukierki, pomadki [cu‑
kierki], cukierki, batony i guma do żucia, słodycze [cukierki], gofry,
galaretki owocowe [słodycze], herbatniki petit‑beurre, herbatni‑
ki, sorbety [lody wodne], lody na bazie jogurtu [lody jako główny
składnik], lody, lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety,
krakersy, krakersy z preparatów zbożowych, płatki kukurydziane,
miód, preparaty zbożowe pokryte cukrem i miodem, musy owo‑
cowe [sosy], musy (słodycze), słodycze, przekąski sporządzone
z produktów zbożowych, przekąski ze zboża, 32 napoje bezalko‑
holowe, napoje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, koktajle
[bezalkoholowe napoje owocowe], napoje o smaku warzywnym,
soki warzywne [napoje], soki warzywne, napoje owocowe, soki
owocowe do użytku jako napoje, napoje bezalkoholowe o smaku
owocowym, wody mineralne i gazowane, napoje owocowe i soki
owocowe, napoje zawierające głównie soki owocowe, soki owoco‑
we, nektary owocowe, bezalkoholowe, syropy do wytwarzania na‑
pojów bezalkoholowych, syropy i inne preparaty do produkcji na‑
pojów, 41 organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacyjnych
lub rozrywkowych], organizowanie imprez i zawodów sportowych,
organizowanie imprez rozrywkowych i kulturalnych, organizowa‑
nie konkursów, organizacja konkursów edukacyjnych, prowadzenie
konkursów w Internecie, organizowanie konkursów w celach roz‑
rywkowych, organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
organizowanie wykładów edukacyjnych, dostarczanie informacji
edukacyjnych, usługi edukacyjne i szkoleniowe, usługi edukacyjne
dotyczące sportu, usługi polegające na organizowaniu i obsłudze
wydarzeń oraz imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych
i sportowych, zwłaszcza promujących zdrowy tryb życia oraz ak‑
tywność sportową, usługi związane z organizacją wypoczynku.
(111) 318258
(220) 2018 08 10
(210) 489276
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 15
(732) JB PROPERTY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) JB PROPERTY GROUP
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(540)

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 26.13.01, 26.05.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 usługi
związane z majątkiem nieruchomym.
(111) 318259
(220) 2018 08 10
(210) 489279
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 15
(732) JACH MICHAŁ, Zgłobice, PL.
(540) JACH
(510), (511) 41 produkcja nagrań audiowizualnych, usługi w zakresie
nagrań wideo, usługi rozrywkowe w zakresie dzielenia się nagrania‑
mi audio i wideo, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do
pobrania], udostępnianie rozrywki wideo za pomocą strony interne‑
towej.
(111) 318260
(220) 2018 08 10
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 15
(732) FITNESSCLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg, PL.
(540) HARDER HR
(540)

(210) 489286

Kolor znaku: czarny, beżowy
(531) 26.05.01, 26.05.10, 26.05.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 doradztwo w zakresie sprawności fizycznej, chrono‑
metraż imprez sportowych, doradztwo w zakresie treningu fizycz‑
nego, dostarczanie sprzętu sportowego, edukacja sportowa, fitness
kluby, informacje na temat sportu, inscenizowanie turniejów, instruk‑
taż w zakresie ćwiczeń fizycznych, instruktaż w zakresie ćwiczeń siło‑
wych, instruktaż w zakresie treningu kondycyjnego, kultura fizyczna,
kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, kursy szkolenio‑
we dotyczące zajęć sportowych, nadzorowanie ćwiczeń fizycznych,
obsługa obiektów sportowych, organizacja imprez i konkursów
sportowych, organizacja imprez sportowych, organizacja turniejów
sportowych, organizowanie imprez sportowych, organizowanie
i prowadzenie szkolnych zawodów sportowych, organizowanie i za‑
rządzanie imprezami sportowymi, organizowanie zawodów sporto‑
wych, świadczenie usług edukacyjnych związanych z ćwiczeniami,
przeprowadzanie wydarzeń sportowych, przeprowadzanie imprez
sportowych, prowadzenie zawodów sportowych, szkolenie sporto‑
we, udostępnianie obiektów i sprzętu do ćwiczeń i fitnessu, usługi
ośrodków sprawności fizycznej, usługi edukacyjne w zakresie spraw‑
ności fizycznej, usługi fitness klubów, usługi klubów sportowych.
(111) 318261
(220) 2018 08 10
(210) 489298
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 15
(732) POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Elita Dobry Hodowca
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czerwony
(531) 26.11.06, 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 16 okładki czasopism, czasopisma branżowe, czasopi‑
sma [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 eduka‑
cyjne, gazety, gazety codzienne, periodyki, periodyki drukowane,
publikacje periodyczne drukowane, 35 reklama w czasopismach,
reklama w czasopismach, broszurach i gazetach, organizacja sub‑
skrypcji 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 przestrze‑
ni reklamowej w gazetach, administrowanie prenumeratą gazet
[dla osób trzecich], usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich,
41 publikowanie książek, czasopism, publikowanie czasopism
elektronicznych, wydawanie czasopism, publikacja czasopism,
publikowanie czasopism, publikowanie czasopism internetowych,
multimedialne wydania czasopism, publikowanie naukowych cza‑
sopism informacyjnych, usługi konsultacyjne w zakresie publikacji
czasopism, publikowanie multimedialne magazynów, czasopism
i gazet, usługi wydawnicze w zakresie książek i czasopism, publiko‑
wanie 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 wy‑
dawnicze w zakresie elektronicznych książek i czasopism w Inter‑
necie, wydawanie gazet, multimedialne wydania gazet, publikacja
gazet elektronicznych online, publikowanie elektronicznych ga‑
zet dostępnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej,
publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, publikacja
elektroniczna on‑line periodyków i książek, usługi wydawania pu‑
blikacji periodycznych i nieperiodycznych innych niż teksty rekla‑
mowe, usługi wydawnicze, usługi wydawnicze i reporterskie, usługi
wydawnicze (w tym elektroniczne usługi wydawnicze), usługi wy‑
dawnicze za pośrednictwem środków skomputeryzowanych, usłu‑
gi wydawnicze w zakresie tekstów elektronicznych.

(111) 318262
(220) 2018 08 13
(210) 489323
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 15
(732) STARK PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Urszulin, PL.
(540) STARK
(510), (511) 17 tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane
w produkcji, folia z tworzyw sztucznych nie do pakowania, 20 pojem‑
niki do pakowania z tworzyw sztucznych do przemysłowego konfek‑
cjonowania artykułów spożywczych, w szczególności lodów, artyku‑
łów przemysłu mleczarskiego i rybnego.
(111) 318263
(220) 2018 08 14
(210) 489379
(151) 2019 02 11
(441) 2018 10 22
(732) KAŁUŻYŃSKA PAULINA BONJOUR MADAME, Warszawa, PL.
(540) Bonjour MADAME
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, różowy, jasnoróżowy, ciemnoróżowy
(531) 07.11.25, 26.01.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 44 aromaterapia, depilacja woskiem, fryzjerstwo, usłu‑
gi manicure i pedicure, masaż, salony piękności, tatuowanie, usługi
saun, usługi solariów, usługi wizażystki.
(111) 318264
(151) 2019 02 18

(220) 2018 08 17
(441) 2018 10 15

(210) 489446
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(732) ADMARKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL.
(540) SENAMINA
(510), (511) 5 preparaty i substancje farmaceutyczne wykorzystywa‑
ne w leczeniu zaburzeń snu, środki nasenne.
(111) 318265
(220) 2018 08 22
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 01
(732) SERVICE OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) MONNARI HOME
(540)

(210) 489584

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 26.05.01, 26.05.10, 26.05.11, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 16 artykuły papiernicze do użytku papierniczego i biu‑
rowego, afisze i plakaty, albumy, almanachy, atlasy, plany, mapy,
broszury, druki i publikacje drukowane, emblematy, fotografie, ka‑
lendarze, karty pocztowe, karty okolicznościowe, katalogi, książki,
materiały piśmienne, notatniki, notesy, obrazy, chorągiewki papie‑
rowe, 20 meble, lustra, ramki obrazów, dekoracje wiszące [ozdoby],
dzieła sztuki z drewna, wosku, gipsu lub tworzyw sztucznych, kosze
niemetalowe, materace, opakowania drewniane do butelek, oprawy
do szczotek, osprzęt niemetalowy do drzwi, osprzęt niemetalowy do
łóżek, osprzęt niemetalowy do mebli, osprzęt niemetalowy do okien,
poduszki, pojemniki do pakowania z tworzyw sztucznych, poziome
żaluzje wewnętrzne z lamelkami, pudełka drewniane lub z tworzyw
sztucznych, rolety wewnętrzne okienne, stoiska wystawowe, stojaki
do wieszania ubrań, stojaki na czasopisma, tablice do zawieszania
kluczy, tace niemetalowe, wieszaki i haczyki na ubrania, wieszaki na
torby, niemetalowe, wyroby wikliniarskie, 21 przybory oraz pojem‑
niki kuchenne i gospodarstwa domowego, małe, ręczne przybory
i narzędzia używane w gospodarstwie domowym i kuchni, przybo‑
ry toaletowe, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne do użytku
w gospodarstwie domowym, 24 tekstylia i substytuty tekstyliów, na‑
rzuty na łóżka, obrusy, bielizna pościelowa i koce, bielizna stołowa,
dzianina, tkaniny, chorągiewki z materiałów tekstylnych lub tworzyw
sztucznych, flagi z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych,
pokrowce i narzuty na meble, zasłony, 27 dywany, chodniki, maty
i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, kilimy
(nietekstylne), tapeta, 28 gry i zabawki, artykuły sportowe i gimna‑
styczne, ozdoby choinkowe.
(111) 318266
(220) 2018 08 23
(210) 489618
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) MINIEWICZ ŁUKASZ ZAKŁAD PRODUKCYJNY, Żywiec, PL.
(540) Sofia
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, jasnoczerwony, bordowy, fioletowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.08, 26.11.12
(510), (511) 3 antypoślizgowe płyny do podłóg, artykuły do wybiela‑
nia, benzyna do wywabiania plam, chusteczki zawierające preparaty
czyszczące, czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach emulgują‑
cych, detergenty, detergenty do muszli klozetowych, detergenty do
użytku w gospodarstwie domowym, detergenty do zmywarek w po‑
staci żelu, detergenty, inne niż do użytku w procesach produkcyj‑
nych oraz inne niż do celów medycznych, farby (preparaty do usuwa‑
nia-), gotowy wosk do polerowania, impregnowane chusteczki
papierowe do czyszczenia naczyń, kostki mydła do czyszczenia do
użytku domowego, kreda czyszcząca, krochmal do czyszczenia, ług
sodowy, mieszaniny do czyszczenia ubikacji, mieszaniny do nabłysz‑
czania podłóg, mieszanki czyszczące do usuwania plam, mieszanki
do mycia okien, mieszanki do pielęgnacji podłóg, mieszanki poleru‑
jące, mieszanki usuwające farbę, mydła do czyszczenia przedmiotów
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wykonanych ze skóry, mydła do użytku domowego, mydło w płynie
do mycia naczyń, nasączone ściereczki do polerowania, naturalne
olejki do celów oczyszczających, naturalne woski do podłóg, natural‑
ne pasty do podłóg, odplamiacz, odkamieniacze do użytku domo‑
wego, oleje czyszczące, pasta do podłogi, pasty do mebli, pasty
płynne do podłóg, płyn do mycia naczyń, płynne detergenty do
zmywarek, płyny do czyszczenia, polerowanie (woski do-), preparaty
chemiczne do czyszczenia do użytku domowego, preparaty czysz‑
czące do czyszczenia rur kanalizacyjnych, preparaty czyszczące do
dywanów, preparaty do czyszczenia i polerowania skóry i butów, ae‑
rozole czyszczące, aerozole odtłuszczające, detergenty w piance,
preparaty do odnawiania i polerowania, preparaty do odtłuszczania
inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do prania:
preparaty do wybielania, preparaty do wywabiania plam, preparaty
do zmywania naczyń, preparaty myjące, preparaty myjące do pojaz‑
dów, preparaty odtłuszczające do silników, preparaty odtłuszczające
do celów domowych, preparaty wybielające, produkty do usuwania
plam, proszek do zmywarek, proszki do prania, rozpuszczalniki do
usuwania farb, rozpuszczalniki do usuwania lakierów, rozpuszczalni‑
ki odtłuszczające, inne niż do użytku w procesach produkcyjnych,
roztwory do szorowania, ściereczki do czyszczenia nasączone prepa‑
ratami do polerowania, ściereczki nasączane detergentami, do
czyszczenia, ściereczki nasączone środkiem do zmywania naczyń,
środek do czyszczenia mebli, środki czyszczące, środki czyszczące do
metalu, środki czyszczące do szkła, środki czyszczące do usuwania
plam, środki czyszczące do użytku domowego, środki czyszczące
w sprayu do tekstyliów, środki czyszczące w sprayu do użytku domo‑
wego, środki do czyszczenia klatek dla zwierząt, środki do czyszcze‑
nia liści roślin, środki do czyszczenia pojazdów, środki do czyszczenia
toalet, środki do mycia owoców i warzyw, środki do mycia szkła, środ‑
ki do płukania do zmywarek do naczyń, środki do polerowania, środ‑
ki do polerowania podłóg i mebli, środki do polerowania w aerozolu,
środki do usuwania plam, środki do usuwania rdzy, środki do usuwa‑
nia wosku, środki polepszające działanie detergentów, środki usuwa‑
jące farbę, substancje czyszczące do użytku domowego, substancje
do usuwania graffiti, syntetyczne detergenty do ubrań, szampony do
czyszczenia dywanów, tabletki do zmywarek, wosk polerski, wybie‑
lacz do użytku domowego, wybielacze, wywabiacze plam [prepara‑
ty], żrące środki czyszczące, aromaty do użytku domowego, dezodo‑
ranty zapachowe do pomieszczeń, mieszaniny zapachowe potpourri,
rozpylacze zapachowe do pomieszczeń, środki zapachowe do po‑
mieszczeń, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, mydła, kre‑
my pod prysznic, mydła w żelu, mydła w płynie, produkty z mydła,
żele do kąpieli i pod prysznic nie do celów medycznych, szampony
do ciała, żele do użytku kosmetycznego, olejek do kąpieli, piana do
kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, żel do kąpieli, zioła do kąpieli,
dezodoranty, balsamy oczyszczające, balsamy, inne niż do celów me‑
dycznych, emulsje do ciała, kremy do ciała, kremy, emulsje i żele na‑
wilżające, olejki oczyszczające, preparaty kosmetyczne do pod
prysznic, żele oczyszczające, szampony, płyny do golenia, szampony
dla zwierząt, detergenty do samochodów, preparaty czyszczące do
samochodów, chemiczne produkty do ożywiania kolorów do użytku
domowego [pranie], barwniki [środki chemiczne do ożywiania kolo‑
rów] do użytku domowego [pranie], detergenty do zmywania na‑
czyń w zmywarkach, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie
domowym, dodatki do prania, kulki do prania z detergentem, kroch‑
mal do prania, mydła do prania, mydła do ożywiania koloru tkanin,
mydło [detergent], płyny do prania, płyny do prania chemicznego,
preparaty chemiczne do prania, preparaty do czyszczenia tkanin,
preparaty do mycia do użytku domowego, preparaty do pielęgnacji
tkanin, preparaty do prania chemicznego, środek zmiękczający do
tkanin, środki do płukania do prania, środki do prania tkanin, środki
ochronne do prania, środki rozjaśniające do tkanin, środki wspoma‑
gające płukanie, stosowane podczas prania ubrań, środki zmiękcza‑
jące do prania, środki zmiękczające do tkanin, wybielacze stosowane
w pralnictwie, zmiękczanie tkanin (środki do-), krem do butów, pasty
do obuwia, środki do konserwacji skóry [pasty], środki do polerowa‑
nia skóry, środki konserwujące do skóry, elastyczne materiały ścierne,
materiały ścierne, mydła i żele, preparaty do kąpieli, 35 administro‑
wanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administrowanie
sprzedażą, wyselekcjonowanie, z myślą o osobach trzecich, różnych
produktów chemii gospodarczej i kosmetyków (bez uwzględnienia
transportu), tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie
zakupu w dobrych warunkach, usługi takie mogą być świadczone
przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pomocą katalogów przesyła‑
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nych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład
przez strony internetowe lub telesklepy, agencje importu‑eksportu
towarów, dostarczanie informacji konsumentom na temat towarów
i usług, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, nabywanie towarów i usług dla innych
firm, nabywanie towarów w imieniu innych przedsiębiorstw, nego‑
cjowanie umów kupna i sprzedaży towarów, organizacja subskrypcji
usług internetowych, organizowanie sprzedaży w trybie aukcji
i przetargów publicznych, organizowanie zakupów zbiorowych, po‑
średnictwo w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednic‑
two w kontraktach na kupno i sprzedaż produktów, pośredniczenie
i zawieranie transakcji handlowych dla osób trzecich, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, pozyskiwanie
umów na rzecz innych odnośnie świadczenia usług, pozyskiwanie
umów na zakup i sprzedaż towarów i usług, przygotowywanie pre‑
zentacji w celach handlowych, skomputeryzowane zamówienia to‑
warów, udostępnianie informacji o produktach konsumenckich, tele‑
marketing, udzielanie informacji dotyczących sprzedaży handlowej,
udzielanie porad dla konsumentów o produktach, usługi doradcze
związane z transakcjami handlowymi, usługi importowo‑eksportowe,
usługi informacyjne i poradnictwo handlowe dla konsumentów
w dziedzinie produktów pielęgnacyjnych, usługi konsultacyjne w za‑
kresie nabywania towarów i usług, usługi pośrednictwa związane
z reklamowaniem, usługi zarządzania sprzedażą, zawieranie transak‑
cji handlowych na rzecz innych, przez sklepy online, usługi handlu
detalicznego związane ze środkami zapachowymi, usługi handlu de‑
talicznego związane ze sprzedażą subskrybowanych pudełek zawie‑
rających kosmetyki, usługi sklepów detalicznych online związane
z produktami kosmetycznymi i pielęgnacyjnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami sanitarnymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z urządzeniami do opalania się, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku z preparatami do pielęgnacji zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemikaliami do stosowa‑
nia w ogrodnictwie, usługi sprzedaży detalicznej w związku z prepa‑
ratami do czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej w związku z ak‑
cesoriami do pielęgnacji dla ludzi, usługi sprzedaży detalicznej
świadczone online w zakresie artykułów kosmetycznych, usługi
sprzedaży detalicznej dotyczące farb, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z przyborami toaletowymi, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z chemikaliami do stosowania w leśnictwie, usługi sprze‑
daży hurtowej w związku z preparatami do czyszczenia, usługi sprze‑
daży hurtowej w związku z artykułami do czyszczenia, usługi sprze‑
daży hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla zwierząt,
badania rynkowe, usługi sprzedaży detalicznej w związku z chemika‑
liami do stosowania w rolnictwie, usługi sprzedaży hurtowej w związ‑
ku z preparatami zapachowymi, usługi sprzedaży hurtowej w związ‑
ku z przyborami higienicznymi dla zwierząt, usługi sprzedaży
hurtowej w związku z akcesoriami do pielęgnacji dla ludzi, badanie
rynku, promocja sprzedaży: promowanie towarów i usług osób trze‑
cich, usługi reklamowe i promocyjne w zakresie sprzedaży, usługi
wprowadzania produktów na rynek.

(111) 318267
(220) 2018 08 23
(210) 489629
(151) 2019 02 18
(441) 2018 10 22
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Wypieki z sercem
(540)

(531) 01.15.11, 11.03.18, 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 29 tłuszcze jadalne, margaryna, oleje spożywcze, 30 mie‑
szanki ciasta, ciasta w proszku, produkty żywnościowe z ciasta, wyro‑
by cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, słodkie desery, słodkie desery
w proszku, kremy do ciast, polewy do ciast, aromaty do ciast, pre‑
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paraty do ciast, dekoracje cukiernicze do ciast, 35 reklama szeroko
rozumiana w tym telewizyjna, w Internecie, usługi reklamowe i mar‑
ketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 38 zapewnianie
dostępu do blogów internetowych, komunikacja za pośrednictwem
blogów online, poczta elektroniczna, przesyłanie tekstu, obrazu, wi‑
deo i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i mediów
telekomunikacyjnych, udostępnianie forów internetowych on‑line,
41 usługi pisania blogów, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, mianowicie pisanie i publikowanie przepisów ku‑
linarnych, organizowanie konkursów kulinarnych.

(111) 318268
(220) 2018 08 23
(210) 489630
(151) 2019 02 18
(441) 2018 10 22
(732) DR. OETKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) Wypieki z sercem
(510), (511) 29 tłuszcze jadalne, margaryna, oleje spożywcze, 30 mie‑
szanki ciasta, ciasta w proszku, produkty żywnościowe z ciasta, wyro‑
by cukiernicze, ciasta, tarty, ciasteczka, słodkie desery, słodkie desery
w proszku, kremy do ciast, polewy do ciast, aromaty do ciast, pre‑
paraty do ciast, dekoracje cukiernicze do ciast, 35 reklama szeroko
rozumiana w tym telewizyjna, w Internecie, usługi reklamowe i mar‑
ketingowe świadczone za pośrednictwem bloga, 38 zapewnianie
dostępu do blogów internetowych, komunikacja za pośrednictwem
blogów online, poczta elektroniczna, przesyłanie tekstu, obrazu, wi‑
deo i treści multimedialnych za pośrednictwem Internetu i mediów
telekomunikacyjnych, udostępnianie forów internetowych on‑line,
41 usługi pisania blogów, pisanie i publikowanie tekstów innych niż
teksty reklamowe, mianowicie pisanie i publikowanie przepisów ku‑
linarnych, organizowanie konkursów kulinarnych.
(111) 318269
(220) 2018 08 23
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) ORTOKLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Kraków, PL.
(540) SPORTOKLINIK
(540)

(210) 489619

Kolor znaku: biały, ciemnogranatowy, jasnozielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 24.17.05, 24.13.01, 24.13.23
(510), (511) 10 aparatura do ćwiczeń sterowana komputerowo do
użytku terapeutycznego, aparatura do wzmacniania ciała [terapeu‑
tyczna], aparaty do masażu, artykuły do ćwiczeń fizycznych służące
do treningu fizycznego [do celów medycznych], bieżnie stacjonarne
do użytku medycznego w ćwiczeniach fizjoterapeutycznych, aspira‑
tory ultradźwiękowe do separacji części tkanki miękkiej, pręty asy‑
metryczne do ćwiczeń fizycznych [przystosowane do użytku me‑
dycznego], 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, urzą‑
dzenia lecznicze posiadające elementy masujące, sprzęt do stymula‑
cji elektronicznej do fizjoterapii, urządzenia do rehabilitacji fizycznej
do celów medycznych, całe kończyny sztuczne, implanty kręgosłu‑
powe składające się z materiałów sztucznych, implanty ortopedycz‑
ne, ortopedyczne protezy, otologiczne urządzenia protetyczne, pro‑
tezy 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 orto‑
pedyczne, artykuły ortopedyczne, balkoniki dla osób niepełno‑
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sprawnych, bandaże ortopedyczne, gorsety ortopedyczne do ciała
ludzkiego, instrumenty ortopedyczne, kule dla osób z dolegliwościa‑
mi kolan, kule inwalidzkie, medyczne aparaty ortopedyczne, obuwie
do ćwiczeń [ortopedyczne], opaski elastyczne do unieruchamiania
stawów, ortopedyczne aparaty, ortopedyczne obuwie, ortopedycz‑
ne przyrządy unieruchamiające, ortopedyczne środki lecznicze, or‑
topedyczne wkładki, podeszwy ortopedyczne, podpory ortopedycz‑
ne, 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, do‑
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradz‑
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
konsultacje dotyczące wyboru personelu, konsultacje w zakresie
oceny rynku, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działal‑
nością gospodarczą, w tym zarządzania personelem, konsultacje
w zakresie rekrutacji personelu, usługi administracyjne w zakresie
kierowania pacjentów na konsultacje, usługi administracyjne w za‑
kresie kierowania na konsultacje do zakładów ubezpieczeniowych,
usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do szpi‑
tala, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie agencji importowo
‑eksportowych, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania spon‑
sorów, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania
personelem, usługi konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządza‑
nia działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku 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 spor‑
towym, zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych,
doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, dystrybucja drukowa‑
nych materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamo‑
wych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ulotek, broszur,
druków i próbek do celów reklamowych, dystrybucja tekstów rekla‑
mowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlo‑
wych lub reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i po‑
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
przeprowadzanie testów osobowości do celów rekrutacji, publiko‑
wanie materiałów reklamowych online, publikowanie tekstów rekla‑
mowych, reklama banerowa, udostępnianie powierzchni reklamo‑
wej, czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych,
usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodar‑
czej, usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi
i produktami do obrazowania in‑vivo, zarządzanie zasobami ludzki‑
mi 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 do‑
radcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą i operacji
z zakresu działalności gospodarczej, usługi outsourcingu w dziedzi‑
nie operacji z zakresu działalności gospodarczej, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, badania i analizy rynkowe, badania infor‑
macji dotyczących działalności gospodarczej, badania rynkowe, ba‑
dania w zakresie biznesu, badania w zakresie wizerunku korporacyj‑
nego, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych,
informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marke‑
tingu, raporty i badania rynkowe, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pomocami naukowymi, kompilacja danych statystycz‑
nych do zastosowania w badaniach naukowych, fakturowanie w za‑
kresie usług medycznych, kompilacja danych statystycznych doty‑
czących badań medycznych, prowadzenie osobistych rejestrów i akt
historii medycznej, prowadzenie rejestru certyfikowanych profesjo‑
nalistów w dziedzinie technik medycznych, sprzedaż detaliczna lub
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, udzielanie statystycznych informa‑
cji o działalności gospodarczej dotyczących zagadnień medycznych,
usługi agencji pracy na rzecz personelu medycznego, usługi handlu
detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weteryna‑
ryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi handlu

Nr 6/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryj‑
nych 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 medycz‑
nych świadczone na rzecz lekarzy, usługi w zakresie rozliczeń me‑
dycznych świadczone na rzecz szpitali, zarządzanie administracyjne
klinikami medycznymi, zarządzanie klinikami medycznymi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie kosztami medycznymi, zarządzanie pla‑
nami dotyczącymi przedpłaconej opieki medycznej, usługi sprzeda‑
ży 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 czasopi‑
smach, broszurach i gazetach, reklama w zakresie filmów kinowych,
reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi organizowa‑
nia targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościo‑
wych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi
reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe w celu zwięk‑
szania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych,
usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w za‑
kresie opieki społecznej, usługi reklamowe związane z preparatami
farmaceutycznymi do leczenia cukrzycy, usługi reklamowe związane
z rekrutacją personelu, usługi w zakresie wystaw i prezentacji pro‑
duktów, usługi wprowadzania produktów na rynek, zestawianie re‑
klam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, zestawia‑
nie 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 admini‑
stracyjne w szpitalach, zarządzanie biznesowe w szpitalach, zarzą‑
dzanie 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 pro‑
gramami refundacji leków dla pacjentów, zarządzanie programami
i usługami w zakresie refundacji leków, zarządzanie programami
i usługami re fundacyjnym i aptek, zarządzanie programami refunda‑
cji w imieniu osób trzecich, zarządzanie szpitalami, analiza informacji
w zakresie działalności gospodarczej, analizy kosztów i korzyści, ana‑
lizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej,
analizy rynku, badania dla celów działalności gospodarczej, informa‑
cja i badania w zakresie działalności gospodarczej, inspekcja kosztów
opieki zdrowotnej, pozyskiwanie i systematyzacja danych związa‑
nych z działalnością gospodarczą, rozwijanie i koordynowanie pro‑
jektów wolontariatu dla organizacji charytatywnych, udostępnianie
informacji handlowych, zbieranie i analizy informacji i danych zwią‑
zanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, 41 usługi naucza‑
nia związane z branżą chirurgiczną, usługi szkoleniowe dotyczące
ortopedii, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowni‑
ków, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organi‑
zowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organi‑
zowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or‑
ganizowaniem i prowadzeniem sympozjów, wypożyczanie sprzętu
sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, informacje o rekre‑
acji, obozy rekreacyjne, organizacja zawodów rekreacyjnych, organi‑
zowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie konferencji
w celach rekreacyjnych, organizowanie seminariów w celach rekre‑
acyjnych, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie
zajęć rekreacyjnych, pozamiejskie ośrodki rekreacyjno‑sportowe [co‑
untry club] wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, świadczenie
usług w dziedzinie rekreacji, szkolenie w zakresie zajęć rekreacyj‑
nych, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie usług
i obiektów rekreacyjnych, udzielanie informacji w dziedzinie rekre‑
acji, usługi rekreacyjne, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, warszta‑
ty do celów rekreacyjnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, doradz‑
two w zakresie szkoleń medycznych, organizacja wystaw w celach
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szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warszta‑
tów [szkolenia], organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, or‑
ganizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie semi‑
nariów dotyczących szkoleń, organizowanie wystaw w celach
szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fi‑
zycznej, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenie w zakre‑
sie sprawności fizycznej, usługi szkoleniowe związane ze sprawno‑
ścią fizyczną [fitness], kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy
szkoleniowe związane z medycyną, prowadzenie sesji szkolenio‑
wych on‑line związanych ze sprawnością fizyczną, szkolenia i na‑
uczanie w dziedzinie medycyny, szkolenie w zakresie chiropraktyki,
szkolenie w zakresie akupunktury, szkolenie w zakresie zdrowia i wel‑
lness, usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, usługi szkoleniowe
dla pielęgniarek i pielęgniarzy środowiskowych, zapewnianie szkole‑
niowych kursów medycznych, szkolenia w dziedzinie zaburzeń me‑
dycznych i ich leczenia, publikacja wyników badań klinicznych, szko‑
lenia w zakresie obsługi urządzeń i instrumentów naukowych do
badań laboratoryjnych, nauczanie w dziedzinie osteopatii, publika‑
cja i wydawanie prac naukowych związanych z technologią medycz‑
ną, publikowanie prac naukowych związanych z technologią me‑
dyczną, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych:
medyczne usługi edukacyjne, nauczanie w dziedzinie medycyny, or‑
ganizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, orga‑
nizowanie 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, publiko‑
wanie tekstów medycznych, szkolenia w dziedzinie medycyny, usłu‑
gi edukacji medycznej, usługi nauczania dotyczące medycyny, wy‑
dawanie publikacji medycznych, zapewnianie kursów ustawicznego
kształcenia medycznego, 42 konsultacje i badania bakteriologiczne,
konsultacje na temat higieny żywności, projektowanie i opracowy‑
wanie endoprotez, prowadzenie badań klinicznych w zakresie lecze‑
nia akupunkturą, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie
zaburzeń medycznych i ich leczenia, badania biologiczne, badania
kliniczne i badania medyczne, badania i rozwój w zakresie nauki, ba‑
dania 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, ba‑
dania i analizy naukowe: badania naukowe, badania naukowe w dzie‑
dzinie medycyny społecznej, doradztwo naukowe, doradztwo w za‑
kresie badań naukowych, dostarczanie informacji i wyników badań
naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszuki‑
wania, prowadzenie badań naukowych, sporządzanie raportów do‑
tyczących badań naukowych, sporządzanie raportów naukowych,
udostępnianie informacji naukowych, udzielanie informacji dotyczą‑
cych badań naukowych, udzielanie informacji na temat badań me‑
dycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicz‑
nych, usługi analizy krwi do celów badań naukowych, usługi doradcze
dotyczące badań naukowych, usługi naukowo‑technologiczne, usłu‑
gi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie badań
naukowych, usługi w zakresie testów naukowych, wynajem urządzeń
naukowych, wypożyczanie przyrządów naukowych, zdalny monito‑
ring powietrzny związany z badaniami naukowymi, usługi naukowe
i technologiczne, testowanie naukowe wspomagane komputerowo,
badania w zakresie komórek macierzystych, medyczne usługi labo‑
ratoryjne, laboratoria medyczne, pisanie programów komputero‑
wych do zastosowań medycznych, programowanie komputerów
w dziedzinie medycyny, projektowanie i opracowywanie oprogra‑
mowania komputerowego do użytku z technologią medyczną, pro‑
jektowanie i opracowywanie technologii medycznej, projektowanie
i opracowywanie medycznej aparatury diagnostycznej, przechowy‑
wanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, udzielanie
informacji i danych związanych z badaniami i rozwojem medycznym
i weterynaryjnym, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farma‑
kologii, usługi kalibracji w zakresie urządzeń medycznych, usługi la‑
boratoryjne w zakresie badań medycznych, projektowanie i opraco‑
wywanie protez, usługi w zakresie testów laboratoryjnych, usługi
w zakresie technologii informacyjnej na użytek przemysłu farmaceu‑
tycznego i ochrony zdrowia, usługi w zakresie testów wspomaga‑
nych komputerowo, 44 chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna,
usługi chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi doradcze dotyczą‑
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ce instrumentów chirurgicznych, usługi doradcze w zakresie chirur‑
gii, usługi klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi w zakre‑
sie diagnostyki chirurgicznej, usługi w zakresie leczenia
chirurgicznego, wypożyczanie instrumentów chirurgicznych, dopa‑
sowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie
urządzeń ortopedycznych, usługi doradcze w zakresie implantów
ortopedycznych, opracowywanie indywidualnych programów reha‑
bilitacji fizycznej, rehabilitacja fizyczna, rehabilitacja pacjentów uza‑
leżnionych od alkoholu, terapia zajęciowa i rehabilitacja, udostępnia‑
nie obiektów i sprzętu do rehabilitacji psychicznej, udostępnianie
sprzętu i obiektów do ćwiczeń fizycznych do celów rehabilitacji zdro‑
wotnej, zapewnianie obiektów i sprzętu do rehabilitacji fizycznej,
konsultacje medyczne, usługi indywidualnych konsultacji medycz‑
nych świadczone dla pacjentów, konsultacje psychiatryczne, konsul‑
tacje psychologiczne, fizjoterapia, usługi elektroterapii dla fizjotera‑
pii, usługi fizjoterapii, leczenie zwichnięć stawów, skręceń, złamań
kości lub podobnych urazów (judo‑seifuku), udzielanie informacji
związanych z leczeniem przemieszczonych stawów, skręceń lub zła‑
manych kości, masaż sportowy, przeprowadzanie testów u sportow‑
ców na wykrycie nielegalnych lub zabronionych substancji wpływa‑
jących na poprawę wyników, usługi poradnictwa psychologicznego
w zakresie sportu, usługi w zakresie medycyny sportowej, zapewnia‑
nie zaplecza medycznego podczas imprez sportowych, medyczna
pielęgnacja stóp, usługi masażu stóp, usługi pielęgnacji stóp, usługi
analiz medycznych związane z diagnozowaniem raka, usługi me‑
dyczne w dziedzinie onkologii, udostępnianie informacji on‑line do‑
tyczących onkologii, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia lu‑
dzi, badania medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia,
obrazowanie optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, prze‑
prowadzanie badań na sen do celów diagnostyki lub leczenia me‑
dycznego, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi me‑
dyczne do celów diagnostyki chorób ciała człowieka, wypożyczanie
ultradźwiękowych urządzeń diagnostycznych, analizy RNA lub DNA
w zakresie diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotwora‑
mi, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, przeprowadzanie
diagnozy chorób, usługi analiz medycznych związane z diagnozowa‑
niem 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 medyczne‑
go, doradztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości
medycznych, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała: oferowanie te‑
rapii laserowej do leczenia chorób, opieka medyczna i analizy zwią‑
zane z leczeniem pacjenta, organizowanie leczenia medycznego,
udostępnianie wsparcia medycznego przy monitorowaniu pacjen‑
tów 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 cia‑
ła ludzkiego, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego
bólu, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzi‑
nie leczenia bezdechu sennego, usługi medyczne związane z usuwa‑
niem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, usługi medycz‑
ne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek
macierzystych, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem
i przetwarzaniem komórek ludzkich, usługi w zakresie leczenia me‑
dycznego, wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia
medycznego, zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie lecze‑
nia psychologicznego, badania genetyczne do celów medycznych,
badania medyczne, badania przesiewowe osteoporozy, badania prze‑
siewowe dotyczące serca, badania przesiewowe [skriningowe], bada‑
nia przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, badania
rentgenowskie w celach medycznych, badania w celu oceny zagroże‑
nia dla zdrowia, badanie słuchu: badanie sprawności fizycznej, me‑
dyczne badania osób, usługi badania korzystania z leków, akupunk‑
tura, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], domowa opieka
pielęgniarska, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, hipnoterapia,
hydroterapia, informacje dotyczące masażu, masaż, masaż tkanek
głębokich, masaże, monitorowanie pacjentów, nadzór nad progra‑
mami redukcji wagi, opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielę‑
gniarska (medyczna-), opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki ko‑
rekcyjnej, opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka
zdrowotna w zakresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna w za‑
kresie masaży terapeutycznych, opieka zdrowotna związana z aku‑
punkturą, opieka zdrowotna związana z osteopatią, opieka zdrowot‑

Nr 6/2019

na związana z naturopatią, organizowanie zakwaterowania
w domach dla rekonwalescentów, osteopatia, pilates terapeutyczny,
placówki rekonwalescencji, poradnictwo związane z terapią zajęcio‑
wą, refleksologia, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej,
świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej w domach, udziela‑
nie informacji dotyczących chiropraktyki, udzielanie informacji doty‑
czących badań fizykalnych, udzielanie informacji dotyczących aku‑
punktury, 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‑
mocy pielęgniarskiej, usługi opieki zdrowotnej, usługi terapeutycz‑
ne, usługi w zakresie akupunktury, usługi w zakresie chiropraktyki,
usługi w zakresie hydroterapii, usługi w zakresie krioterapii, usługi
w zakresie terapii zajęciowej, wypożyczanie sprzętu szpitalnego, za‑
biegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi terapeutyczne dla twarzy, za‑
pewnianie 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 me‑
dycznych, usługi saun, usługi spa, zabiegi higieniczne dla ludzi.

(111) 318270
(220) 2018 08 23
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) ORTOKLINIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ, Kraków, PL.
(540) ORTO KLINIK
(540)

(210) 489620

Kolor znaku: biały, ciemnogranatowy, niebieski, jasnoniebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.01.16, 02.01.30, 04.05.03, 26.04.02,
26.11.12
(510), (511) 10 aparatura do ćwiczeń sterowana komputerowo do
użytku terapeutycznego, aparatura do wzmacniania ciała [terapeu‑
tyczna], aparaty do masażu, artykuły do ćwiczeń fizycznych służące
do treningu fizycznego [do celów medycznych], bieżnie stacjonarne
do użytku medycznego w ćwiczeniach fizjoterapeutycznych, aspira‑
tory ultradźwiękowe do separacji części tkanki miękkiej, pręty asy‑
metryczne do ćwiczeń fizycznych [przystosowane do użytku me‑
dycznego], promienniki podczerwieni do celów terapeutycznych,
przezskórne elektryczne stymulatory mięśni, przyrządy do masażu,
przyrządy do terapii ciepłem, przyrządy kręgarskie, urządzenia do
ćwiczeń do celów medycznorehabilitacyjnych, 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, urzą‑
dzenia lecznicze posiadające elementy masujące, sprzęt do stymula‑
cji elektronicznej do fizjoterapii, urządzenia do rehabilitacji fizycznej
do celów medycznych, całe kończyny sztuczne, implanty kręgosłu‑
powe składające się z materiałów sztucznych, implanty ortopedycz‑
ne, ortopedyczne protezy, otologiczne urządzenia protetyczne, pro‑
tezy 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 orto‑
pedyczne, artykuły ortopedyczne, balkoniki dla osób niepełno‑
sprawnych, bandaże ortopedyczne, gorsety ortopedyczne do ciała
ludzkiego, instrumenty ortopedyczne, kule dla osób z dolegliwościa‑
mi kolan, kule inwalidzkie, medyczne aparaty ortopedyczne, obuwie
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do ćwiczeń [ortopedyczne], opaski elastyczne do unieruchamiania
stawów, ortopedyczne aparaty, ortopedyczne obuwie, ortopedycz‑
ne przyrządy unieruchamiające, ortopedyczne środki lecznicze, or‑
topedyczne wkładki, podeszwy ortopedyczne, podpory ortopedycz‑
ne, 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, do‑
radztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, doradz‑
two, konsultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji,
konsultacje dotyczące wyboru personelu, konsultacje w zakresie
oceny rynku, konsultacje w zakresie organizacji i zarządzania działal‑
nością gospodarczą, w tym zarządzania personelem, konsultacje
w zakresie rekrutacji personelu, usługi administracyjne w zakresie
kierowania pacjentów na konsultacje, usługi administracyjne w za‑
kresie kierowania na konsultacje do zakładów ubezpieczeniowych,
usługi administracyjne w zakresie kierowania na konsultacje do szpi‑
tala, usługi doradcze i konsultacyjne w zakresie agencji importowo
‑eksportowych, usługi konsultacyjne dotyczące pozyskiwania spon‑
sorów, usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie zarządzania
personelem, usługi konsultacyjne w zakresie organizacji i zarządza‑
nia działalnością gospodarczą, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku 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 spor‑
towym, zarządzanie promocyjne na rzecz osobistości sportowych,
doradztwo w zakresie rekrutacji personelu, dystrybucja drukowa‑
nych materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamo‑
wych, marketingowych i promocyjnych, dystrybucja ulotek, broszur,
druków i próbek do celów reklamowych, dystrybucja tekstów rekla‑
mowych, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlo‑
wych lub reklamowych, organizowanie imprez, wystaw, targów i po‑
kazów do celów handlowych, promocyjnych i reklamowych,
przeprowadzanie testów osobowości do celów rekrutacji, publiko‑
wanie materiałów reklamowych online, publikowanie tekstów rekla‑
mowych, reklama banerowa, udostępnianie powierzchni reklamo‑
wej, czasu reklamowego i mediów, usługi reklamowe, marketingowe
i promocyjne, usługi reklamowe za pośrednictwem bazy danych,
usługi reklamowe związane z prowadzeniem działalności gospodar‑
czej, usługi reklamowe związane z produktami farmaceutycznymi
i produktami do obrazowania in‑vivo, zarządzanie zasobami ludzki‑
mi 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 do‑
radcze dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą i operacji
z zakresu działalności gospodarczej, usługi outsourcingu w dziedzi‑
nie operacji z zakresu działalności gospodarczej, analizy i badania
dotyczące działalności gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie
działalności gospodarczej, badania i analizy rynkowe, badania infor‑
macji dotyczących działalności gospodarczej, badania rynkowe, ba‑
dania w zakresie biznesu, badania w zakresie wizerunku korporacyj‑
nego, badania w zakresie wyszukiwania informacji handlowych,
informacja lub badania w zakresie działalności gospodarczej i marke‑
tingu, raporty i badania rynkowe, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z pomocami naukowymi, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z pomocami naukowymi, kompilacja danych statystycz‑
nych do zastosowania w badaniach naukowych, fakturowanie w za‑
kresie usług medycznych, kompilacja danych statystycznych doty‑
czących badań medycznych, prowadzenie osobistych rejestrów i akt
historii medycznej, prowadzenie rejestru certyfikowanych profesjo‑
nalistów w dziedzinie technik medycznych, sprzedaż detaliczna lub
hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych
oraz zaopatrzenia medycznego, udzielanie statystycznych informa‑
cji o działalności gospodarczej dotyczących zagadnień medycznych,
usługi agencji pracy na rzecz personelu medycznego, usługi handlu
detalicznego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weteryna‑
ryjnych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi handlu
hurtowego w zakresie preparatów farmaceutycznych, weterynaryj‑
nych i sanitarnych oraz materiałów medycznych, usługi sprzedaży
detalicznej w związku ze sprzętem medycznym, usługi sprzedaży
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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 medycz‑
nych świadczone na rzecz lekarzy, usługi w zakresie rozliczeń me‑
dycznych świadczone na rzecz szpitali, zarządzanie administracyjne
klinikami medycznymi, zarządzanie klinikami medycznymi na rzecz
osób trzecich, zarządzanie kosztami medycznymi, zarządzanie pla‑
nami dotyczącymi przedpłaconej opieki medycznej, usługi sprzeda‑
ży 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 czasopi‑
smach, broszurach i gazetach, reklama w zakresie filmów kinowych,
reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, usługi organizowa‑
nia targów i wystaw handlowych, usługi programów lojalnościo‑
wych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public relations, usługi
reklamowe dotyczące baz danych, usługi reklamowe w celu zwięk‑
szania świadomości społecznej w zakresie kwestii zdrowotnych,
usługi reklamowe w celu zwiększania świadomości społecznej w za‑
kresie opieki społecznej, usługi reklamowe związane z preparatami
farmaceutycznymi do leczenia cukrzycy, usługi reklamowe związane
z rekrutacją personelu, usługi w zakresie wystaw i prezentacji pro‑
duktów, usługi wprowadzania produktów na rynek, zestawianie re‑
klam w celu wykorzystania ich na stronach internetowych, zestawia‑
nie 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 admini‑
stracyjne w szpitalach, zarządzanie biznesowe w szpitalach, zarzą‑
dzanie 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 pro‑
gramami refundacji leków dla pacjentów, zarządzanie programami
i usługami w zakresie refundacji leków, zarządzanie programami
i usługami re fundacyjnym i aptek, zarządzanie programami refunda‑
cji w imieniu osób trzecich, zarządzanie szpitalami, analiza informacji
w zakresie działalności gospodarczej, analizy kosztów i korzyści, ana‑
lizy prognoz ekonomicznych do celów działalności gospodarczej,
analizy rynku, badania dla celów działalności gospodarczej, informa‑
cja i badania w zakresie działalności gospodarczej, inspekcja kosztów
opieki zdrowotnej, pozyskiwanie i systematyzacja danych związa‑
nych z działalnością gospodarczą, rozwijanie i koordynowanie pro‑
jektów wolontariatu dla organizacji charytatywnych, udostępnianie
informacji handlowych, zbieranie i analizy informacji i danych zwią‑
zanych z zarządzaniem działalnością gospodarczą, 41 usługi naucza‑
nia związane z branżą chirurgiczną, usługi szkoleniowe dotyczące
ortopedii, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami pracowni‑
ków, organizowanie i prowadzanie sympozjów naukowych, organi‑
zowanie i prowadzenie konferencji, kongresów i sympozjów, organi‑
zowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycznych,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or‑
ganizowaniem i prowadzeniem sympozjów, wypożyczanie sprzętu
sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, informacje o rekre‑
acji, obozy rekreacyjne, organizacja zawodów rekreacyjnych, organi‑
zowanie grupowych zajęć rekreacyjnych, organizowanie konferencji
w celach rekreacyjnych, organizowanie seminariów w celach rekre‑
acyjnych, organizowanie turniejów rekreacyjnych, organizowanie
zajęć rekreacyjnych, pozamiejskie ośrodki rekreacyjno‑sportowe [co‑
untry club] wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy, świadczenie
usług w dziedzinie rekreacji, szkolenie w zakresie zajęć rekreacyj‑
nych, udostępnianie sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie usług
i obiektów rekreacyjnych, udzielanie informacji w dziedzinie rekre‑
acji, usługi rekreacyjne, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, warszta‑
ty do celów rekreacyjnych, zapewnianie zajęć rekreacyjnych, doradz‑
two w zakresie szkoleń medycznych, organizacja wystaw w celach
szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie seminariów i warszta‑
tów [szkolenia], organizowanie konferencji dotyczących szkoleń, or‑
ganizowanie pokazów w celach szkoleniowych, organizowanie semi‑
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nariów dotyczących szkoleń, organizowanie wystaw w celach
szkoleniowych, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenia], kursy szkoleniowe dotyczące sprawności fi‑
zycznej, szkolenia w zakresie sprawności fizycznej, szkolenie w zakre‑
sie sprawności fizycznej, usługi szkoleniowe związane ze sprawno‑
ścią fizyczną [fitness], kursy szkoleniowe z zakresu zdrowia, kursy
szkoleniowe związane z medycyną, prowadzenie sesji szkolenio‑
wych on‑line związanych ze sprawnością fizyczną, szkolenia i na‑
uczanie w dziedzinie medycyny, szkolenie w zakresie chiropraktyki,
szkolenie w zakresie akupunktury, szkolenie w zakresie zdrowia i wel‑
lness, usługi szkolenia pielęgniarek i pielęgniarzy, usługi szkoleniowe
dla pielęgniarek i pielęgniarzy środowiskowych, zapewnianie szkole‑
niowych kursów medycznych, szkolenia w dziedzinie zaburzeń me‑
dycznych i ich leczenia, publikacja wyników badań klinicznych, szko‑
lenia w zakresie obsługi urządzeń i instrumentów naukowych do
badań laboratoryjnych, nauczanie w dziedzinie osteopatii, publika‑
cja i wydawanie prac naukowych związanych z technologią medycz‑
ną, publikowanie prac naukowych związanych z technologią me‑
dyczną, publikowanie naukowych czasopism informacyjnych:
medyczne usługi edukacyjne, nauczanie w dziedzinie medycyny, or‑
ganizowanie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, orga‑
nizowanie 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, publiko‑
wanie tekstów medycznych, szkolenia w dziedzinie medycyny, usłu‑
gi edukacji medycznej, usługi nauczania dotyczące medycyny, wy‑
dawanie publikacji medycznych, zapewnianie kursów ustawicznego
kształcenia medycznego, 42 konsultacje i badania bakteriologiczne,
konsultacje na temat higieny żywności, projektowanie i opracowy‑
wanie endoprotez, prowadzenie badań klinicznych w zakresie lecze‑
nia akupunkturą, udostępnianie informacji naukowych w dziedzinie
zaburzeń medycznych i ich leczenia, badania biologiczne, badania
kliniczne i badania medyczne, badania i rozwój w zakresie nauki, ba‑
dania 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, ba‑
dania i analizy naukowe: badania naukowe, badania naukowe w dzie‑
dzinie medycyny społecznej, doradztwo naukowe, doradztwo w za‑
kresie badań naukowych, dostarczanie informacji i wyników badań
naukowych z bazy danych dostępnej online z możliwością wyszuki‑
wania, prowadzenie badań naukowych, sporządzanie raportów do‑
tyczących badań naukowych, sporządzanie raportów naukowych,
udostępnianie informacji naukowych, udzielanie informacji dotyczą‑
cych badań naukowych, udzielanie informacji na temat badań me‑
dycznych i naukowych w dziedzinie farmaceutyków i badań klinicz‑
nych, usługi analizy krwi do celów badań naukowych, usługi doradcze
dotyczące badań naukowych, usługi naukowo‑technologiczne, usługi
świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie badań na‑
ukowych, usługi w zakresie testów naukowych, wynajem urządzeń
naukowych, wypożyczanie przyrządów naukowych, zdalny monito‑
ring powietrzny związany z badaniami naukowymi, usługi naukowe
i technologiczne, testowanie naukowe wspomagane komputerowo,
badania w zakresie komórek macierzystych, medyczne usługi labora‑
toryjne, laboratoria medyczne, pisanie programów komputerowych
do zastosowań medycznych, programowanie komputerów w dziedzi‑
nie medycyny, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do użytku z technologią medyczną, projektowanie
i opracowywanie technologii medycznej, projektowanie i opracowy‑
wanie medycznej aparatury diagnostycznej, przechowywanie doku‑
mentacji medycznej w postaci elektronicznej, udzielanie informacji
i danych związanych z badaniami i rozwojem medycznym i wetery‑
naryjnym, usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii,
usługi kalibracji w zakresie urządzeń medycznych, usługi laboratoryj‑
ne 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 kompu‑
terowo, 44 chirurgia kosmetyczna, chirurgia plastyczna, usługi chi‑
rurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi doradcze dotyczące instru‑
mentów chirurgicznych, usługi doradcze w zakresie chirurgii, usługi
klinik chirurgii kosmetycznej i plastycznej, usługi w zakresie diagno‑
styki chirurgicznej, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, wypo‑
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życzanie instrumentów chirurgicznych, dopasowanie urządzeń
i aparatów ortopedycznych, dopasowywanie urządzeń ortopedycz‑
nych, usługi doradcze w zakresie implantów ortopedycznych, opra‑
cowywanie indywidualnych programów rehabilitacji fizycznej, reha‑
bilitacja 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 pa‑
cjentów, konsultacje psychiatryczne, konsultacje psychologiczne, fi‑
zjoterapia, usługi elektroterapii dla fizjoterapii, usługi fizjoterapii, le‑
czenie 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 niele‑
galnych lub zabronionych substancji wpływających na poprawę wy‑
ników, usługi poradnictwa psychologicznego w zakresie sportu,
usługi w zakresie medycyny sportowej, zapewnianie zaplecza me‑
dycznego podczas imprez sportowych, medyczna pielęgnacja stóp,
usługi masażu stóp, usługi pielęgnacji stóp, usługi analiz medycz‑
nych związane z diagnozowaniem raka, usługi medyczne w dziedzi‑
nie onkologii, udostępnianie informacji on‑line dotyczących onkolo‑
gii, analizy medyczne do diagnostyki i leczenia ludzi, badania
medyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, obrazowanie
optyczne do użytku w diagnostyce medycznej, przeprowadzanie ba‑
dań na sen do celów diagnostyki lub leczenia medycznego, usługi
diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi medyczne do celów
diagnostyki chorób ciała człowieka, wypożyczanie ultradźwięko‑
wych urządzeń diagnostycznych, analizy RNA lub DNA w zakresie
diagnozowania i prognozowania zagrożenia nowotworami, badania
w zakresie diagnozy stanu zdrowia, przeprowadzanie diagnozy cho‑
rób, usługi analiz medycznych związane z diagnozowaniem i pro‑
gnozowaniem dotyczącym nowotworów, usługi badań medycznych
związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób: usługi diagnozy
psychologicznej, analiza tkanek ludzkich do celów leczenia medycz‑
nego, analiza surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, do‑
radztwo dotyczące psychologicznego leczenia dolegliwości me‑
dycznych, leczenie w zakresie kontroli wagi ciała: oferowanie terapii
laserowej do leczenia chorób, opieka medyczna i analizy związane
z leczeniem pacjenta, organizowanie leczenia medycznego, udo‑
stępnianie 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 cia‑
ła ludzkiego, usługi medyczne w zakresie leczenia przewlekłego
bólu, usługi medyczne w zakresie badań przesiewowych w dziedzi‑
nie leczenia bezdechu sennego, usługi medyczne związane z usuwa‑
niem, leczeniem i przetwarzaniem szpiku kostnego, usługi medycz‑
ne związane z usuwaniem, leczeniem i przetwarzaniem komórek
macierzystych, usługi medyczne związane z usuwaniem, leczeniem
i przetwarzaniem komórek ludzkich, usługi w zakresie leczenia me‑
dycznego, wynajem łóżek specjalnie skonstruowanych do leczenia
medycznego, zapewnianie leczenia medycznego, zapewnianie lecze‑
nia psychologicznego, badania genetyczne do celów medycznych,
badania medyczne, badania przesiewowe osteoporozy, badania prze‑
siewowe dotyczące serca, badania przesiewowe [skriningowe], bada‑
nia przesiewowe w zakresie chorób układu naczyniowego, badania
rentgenowskie w celach medycznych, badania w celu oceny zagroże‑
nia dla zdrowia, badanie słuchu: badanie sprawności fizycznej, me‑
dyczne badania osób, usługi badania korzystania z leków, akupunktu‑
ra, chiropraktyka [nastawianie kręgosłupa], domowa opieka
pielęgniarska, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, hipnoterapia,
hydroterapia, informacje dotyczące masażu, masaż, masaż tkanek
głębokich, masaże, monitorowanie pacjentów, nadzór nad programa‑
mi redukcji wagi, opieka medyczna i zdrowotna, opieka pielęgniarska
(medyczna-), opieka zdrowotna dotycząca gimnastyki korekcyjnej,
opieka zdrowotna w zakresie chiropraktyki, opieka zdrowotna w za‑
kresie terapii relaksacyjnej, opieka zdrowotna w zakresie masaży tera‑
peutycznych, opieka zdrowotna związana z akupunkturą, opieka
zdrowotna związana z osteopatią, opieka zdrowotna związana z natu‑
ropatią, organizowanie zakwaterowania w domach dla rekonwale‑
scentów, osteopatią, pilates terapeutyczny, placówki rekonwalescen‑
cji, poradnictwo związane z terapią zajęciową, refleksologia,
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świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, świadczenie usług
z zakresu opieki zdrowotnej w domach, udzielanie informacji doty‑
czących chiropraktyki, udzielanie informacji dotyczących badań fizy‑
kalnych, udzielanie informacji dotyczących akupunktury, udzielanie
informacji zdrowotnej, usługi doradcze i informacyjne w dziedzinie
zdrowia, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usługi doradcze w za‑
kresie opieki zdrowotnej [medyczne], usługi drenażu limfatycznego,
usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, usługi klinik zdrowia,
usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi medyczne, usługi opieki wyrę‑
czającej 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, wypoży‑
czanie sprzętu szpitalnego, zabiegi terapeutyczne dla ciała, zabiegi
terapeutyczne dla twarzy, zapewnianie obiektów i sprzętu długoter‑
minowej opieki, zapewnianie tymczasowej opieki zastępczej, kliniki
medyczne, pomoc medyczna w nagłych wypadkach, pomoc me‑
dyczna, poradnictwo medyczne, prowadzenie placówek medycz‑
nych, przeprowadzanie badań medycznych, usługi saun, usługi spa,
zabiegi higieniczne dla ludzi.

(111) 318271
(220) 2018 08 28
(210) 489808
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 29
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(540) GLAMOURSY
(510), (511) 25 obuwie codzienne, obuwie damskie, obuwie spor‑
towe, balerinki, obuwie rekreacyjne, wkładki, obuwie codzienne‑
go użytku, obuwie dla kobiet, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla
niemowląt, obuwie dla dzieci, obuwie damskie i męskie, 35 usługi
i sprzedaży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży deta‑
licznej w związku z obuwiem.
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(220) 2018 08 28
(210) 489822
(151) 2019 01 23
(441) 2018 10 08
(732) WILK‑DOMALEWSKA EDYTA N COSMETICS, Opole, PL.
(540) miny moe
(540)

Kolor znaku: różowy, fioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki ochronne i regeneracyjne do
pielęgnacji skóry, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, kremy, emulsje,
spraje, żele, balsamy, toniki, lotiony, mleczka, kosmetyki kolorowe,
środki upiększające, środki perfumeryjne, środki toaletowe, mydła
w płynie, mydła w kremie, mydła w kostce, emulsje do mycia ciała nie
zawierające mydła, olejki eteryczne, środki do pielęgnacji włosów,
środki do czyszczenia zębów, kosmetyki do kąpieli, kosmetyki w for‑
mie sproszkowanej (pudry).
(111) 318273
(220) 2018 08 28
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) CD SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) król orzeszek KREM do smarowania
(540)

(210) 489838

Kolor znaku: biały, czerwony, zielony, brązowy, czarny, niebieski,
złoty, fioletowy, różowy
(531) 29.01.15, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.17,
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05.07.06, 08.01.06, 24.09.02, 24.09.05, 24.09.10, 05.03.14, 02.09.04,
02.09.08, 02.09.14, 09.09.25, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.10
(510), (511) 30 masa miodowo
‑czekoladowa, masa miodowo
‑czekoladowa z komponentami smakowymi, krem czekoladowy,

krem miodowo‑czekoladowy, krem miodowo‑czekoladowy z kom‑
ponentami smakowymi.
(111) 318274
(220) 2018 08 28
(210) 489848
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) TRAVELPLANET
(510), (511) 35 promocja [reklama] podróży, promowanie towarów
i usług osób trzecich, w tym za pośrednictwem globalnych sieci kom‑
puterowych i komunikacyjnych, promowanie usług finansowych
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie usług
ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, reklama, w tym rekla‑
ma za pośrednictwem telefonu i reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej umożliwiająca klientom dogodne obejrzenie
i porównanie towarów i usług osób trzecich, usługi marketingowe
w dziedzinie podróży, usługi marketingowe za pośrednictwem wy‑
szukiwarek internetowych, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, pośrednictwo w działal‑
ności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, przygotowanie i zawiera‑
nie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, świadczenie usług
porównania cen online, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci teleko‑
munikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi porówny‑
wania cen, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi
w zakresie zamówień online, zarządzanie działalnością hoteli dla
osób trzecich, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie
cen pokojów hotelowych, usługi informacyjne i doradcze dla konsu‑
mentów w zakresie wyboru nabywanych usług takich jak zakup kart
podarunkowych, usługi informacyjne w zakresie działalności gospo‑
darczej udostępniane on‑line z komputerowej bazy danych lub Inter‑
netu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z orga‑
nizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc przy
zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc przy pro‑
wadzeniu franszyz, pomoc w zakresie działalności gospodarczej do‑
tycząca franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach
kontraktu franczyzowego, 39 świadczenie usług turystycznych, usłu‑
gi agencji podróży i rezerwacji, usługi agencji podróży w zakresie or‑
ganizowania podróży wakacyjnych, usługi agencji podróży polegają‑
ce na organizowaniu podróży, w tym transportu podróżnych, usługi
agencji rezerwującej podróże, usługi biura turystycznego w celu
rezerwacji podróży, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie
rezerwacji i zamówień na transport, organizowanie podróży, orga‑
nizowanie wycieczek, planowanie, organizowanie i rezerwowanie
podróży za pomocą środków elektronicznych, usługi przewodników
turystycznych, usługi rezerwacji biletów na podróż, usługi rezerwacji
biletów lotniczych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, usługi
rezerwacji podróży lotniczych, usługi rezerwacji w zakresie podróży
drogą morską, usługi rezerwacji w zakresie podróży drogą lądową,
usługi rezerwacji w zakresie, środków transportu, podróży i wcza‑
sów, w tym wczasów zorganizowanych, wypożyczanie pojazdów,
udzielanie informacji dotyczących podróży, udzielanie informacji
dotyczących transportu pasażerskiego, udzielanie informacji na
temat przylotów i odlotów, udzielanie informacji związanych z pla‑
nowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za pomocą
środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych z podró‑
żami i transportem za pomocą środków elektronicznych, udzielanie
informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży
i transportu za pomocą środków elektronicznych, usługi informa‑
cyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych
usług takich jak rezerwacja biletów lotniczych, imprezy turystyczne,
wycieczki, wynajem samochodów, 41 rozrywka, działalność spor‑
towa i kulturalna, informacja o wypoczynku i imprezach rozrywko‑
wych, w szczególności kulturalnych i sportowych, zwłaszcza z wyko‑
rzystaniem Internetu, informacja o rekreacji, organizacja konkursów
w dziedzinie rozrywki, organizowanie gier i konkursów, prowadzenie
konkursów w Internecie, organizacja szkoleń, usługi agencji dys‑
trybucji biletów [rozrywka], informacja o wypoczynku, rezerwacja
miejsc na imprezy rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyj‑
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nych [rozrywka], organizowanie obozów sportowych, publikowanie
katalogów dotyczących podróży, publikowanie katalogów dotyczą‑
cych turystyki, 43 usługi pośredników turystycznych, agentów tury‑
stycznych i biur turystycznych w zakresie rezerwacji i organizowania
zakwaterowania dla podróżnych, w szczególności w hotelach, do‑
mach turystycznych, motelach, pensjonatach, kwaterach, na tere‑
nach kempingowych, świadczone zwłaszcza z wykorzystaniem In‑
ternetu, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, tymczasowe
zakwaterowanie, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów
i turystów, organizowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja
hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwacja miejsc na kempingach,
rezerwacja miejsc w pensjonatach i hotelach, rezerwowanie tym‑
czasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, usługi
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, zapewnianie obiektów
i wyposażenia kempingowego, świadczenie usług informacyjnych
dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyj‑
nych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, udo‑
stępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych,
usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach,
usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu,
informacja na temat hoteli, ocena zakwaterowania wakacyjnego,
usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych usług takich jak rezerwacja miejsc noclegowych.

(111) 318275
(220) 2018 08 28
(210) 489849
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) ZINGTRAVEL
(510), (511) 35 promocja [reklama] podróży, promowanie towarów
i usług osób trzecich, w tym za pośrednictwem globalnych sieci kom‑
puterowych i komunikacyjnych, promowanie usług finansowych
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie usług
ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, reklama, w tym rekla‑
ma za pośrednictwem telefonu i reklama online za pośrednictwem
sieci komputerowej umożliwiająca klientom dogodne obejrzenie
i porównanie towarów i usług osób trzecich, usługi marketingowe
w dziedzinie podróży, usługi marketingowe za pośrednictwem wy‑
szukiwarek internetowych, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, handlowe informacje i porady udzielane
konsumentom w wyborze towarów i usług, pośrednictwo w działal‑
ności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, przygotowanie i zawiera‑
nie transakcji handlowych na rzecz osób trzecich, świadczenie usług
porównania cen online, usługi handlu elektronicznego, mianowicie
dostarczanie informacji o produktach za pośrednictwem sieci teleko‑
munikacyjnych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi porówny‑
wania cen, usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi
w zakresie zamówień online, zarządzanie działalnością hoteli dla
osób trzecich, dostarczanie informacji porównawczych w zakresie
cen pokojów hotelowych, usługi informacyjne i doradcze dla konsu‑
mentów w zakresie wyboru nabywanych usług takich jak zakup kart
podarunkowych, usługi informacyjne w zakresie działalności gospo‑
darczej udostępniane on‑line z komputerowej bazy danych lub Inter‑
netu, pomoc w zakresie działalności gospodarczej związana z orga‑
nizowaniem przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc przy
zakładaniu przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc przy pro‑
wadzeniu franszyz, pomoc w zakresie działalności gospodarczej do‑
tycząca franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach
kontraktu franczyzowego, 39 świadczenie usług turystycznych, usłu‑
gi agencji podróży i rezerwacji, usługi agencji podróży w zakresie or‑
ganizowania podróży wakacyjnych, usługi agencji podróży polegają‑
ce na organizowaniu podróży, w tym transportu podróżnych, usługi
agencji rezerwującej podróże, usługi biura turystycznego w celu
rezerwacji podróży, usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie
rezerwacji i zamówień na transport, organizowanie podróży, orga‑
nizowanie wycieczek, planowanie, organizowanie i rezerwowanie
podróży za pomocą środków elektronicznych, usługi przewodników
turystycznych, usługi rezerwacji biletów na podróż, usługi rezerwacji
biletów lotniczych, usługi rezerwacji podróży turystycznych, usługi
rezerwacji podróży lotniczych, usługi rezerwacji w zakresie podróży
drogą morską, usługi rezerwacji w zakresie podróży drogą lądową,
usługi rezerwacji w zakresie, środków transportu, podróży i wcza‑
sów, w tym wczasów zorganizowanych, wypożyczanie pojazdów,
udzielanie informacji dotyczących podróży, udzielanie informacji
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dotyczących transportu pasażerskiego, udzielanie informacji na
temat przylotów i odlotów, udzielanie informacji związanych z pla‑
nowaniem i rezerwowaniem podróży liniami lotniczymi za pomocą
środków elektronicznych, udzielanie informacji związanych z podró‑
żami i transportem za pomocą środków elektronicznych, udzielanie
informacji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży
i transportu za pomocą środków elektronicznych, usługi informa‑
cyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych
usług takich jak rezerwacja biletów lotniczych, imprezy turystyczne,
wycieczki, wynajem samochodów, 41 rozrywka, działalność spor‑
towa i kulturalna, informacja o wypoczynku i imprezach rozrywko‑
wych, w szczególności kulturalnych i sportowych, zwłaszcza z wyko‑
rzystaniem Internetu, informacja o rekreacji, organizacja konkursów
w dziedzinie rozrywki, organizowanie gier i konkursów, prowadzenie
konkursów w Internecie, organizacja szkoleń, usługi agencji dys‑
trybucji biletów [rozrywka], informacja o wypoczynku, rezerwacja
miejsc na imprezy rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyj‑
nych [rozrywka], organizowanie obozów sportowych, publikowanie
katalogów dotyczących podróży, publikowanie katalogów dotyczą‑
cych turystyki, 43 usługi pośredników turystycznych, agentów tury‑
stycznych i biur turystycznych w zakresie rezerwacji i organizowania
zakwaterowania dla podróżnych, w szczególności w hotelach, do‑
mach turystycznych, motelach, pensjonatach, kwaterach, na tere‑
nach kempingowych, świadczone zwłaszcza z wykorzystaniem In‑
ternetu, usługi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, tymczasowe
zakwaterowanie, organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów
i turystów, organizowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja
hotelowa na rzecz osób trzecich, rezerwacja miejsc na kempingach,
rezerwacja miejsc w pensjonatach i hotelach, rezerwowanie tym‑
czasowego zakwaterowania w postaci domów wakacyjnych, usługi
w zakresie rezerwacji pokojów hotelowych, zapewnianie obiektów
i wyposażenia kempingowego, świadczenie usług informacyjnych
dotyczących zakwaterowania dla podróżnych oraz usług agencyj‑
nych w zakresie rezerwacji zakwaterowania dla podróżnych, udo‑
stępnianie informacji online dotyczących rezerwacji hotelowych,
usługi agencji w zakresie rezerwacji zakwaterowania w hotelach,
usługi rezerwacji hoteli świadczone za pośrednictwem Internetu,
informacja na temat hoteli, ocena zakwaterowania wakacyjnego,
usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych usług takich jak rezerwacja miejsc noclegowych.

(111) 318276
(220) 2018 08 28
(210) 489851
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) travelone.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 18.05.01, 26.01.01, 26.01.16, 26.11.12, 27.05.01, 24.17.02, 29.01.12
(510), (511) 35 promocja [reklama] podróży, promowanie towa‑
rów i usług osób trzecich, w tym za pośrednictwem globalnych sieci
komputerowych i komunikacyjnych, promowanie usług finansowych
i ubezpieczeniowych, na rzecz stron trzecich, promowanie usług
ubezpieczeniowych w imieniu osób trzecich, reklama, w tym reklama
za pośrednictwem telefonu i reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej umożliwiająca klientom dogodne obejrzenie i porów‑
nanie towarów i usług osób trzecich, usługi marketingowe w dziedzi‑
nie podróży, usługi marketingowe za pośrednictwem wyszukiwarek
internetowych, dostarczanie informacji konsumentom na temat towa‑
rów i usług, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, pośrednictwo w działalności handlowej
dla osób trzecich, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprze‑
daży na rzecz osób trzecich, przygotowanie i zawieranie transakcji
handlowych na rzecz osób trzecich, świadczenie usług porównania
cen online, usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie
informacji o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyj‑
nych do celów reklamowych i sprzedaży, usługi porównywania cen,
usługi w zakresie zamówień na rzecz osób trzecich, usługi w zakresie
zamówień online, zarządzanie działalnością hoteli dla osób trzecich,
dostarczanie informacji porównawczych w zakresie cen pokojów ho‑
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telowych, usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakre‑
sie wyboru nabywanych usług takich jak zakup kart podarunkowych,
usługi informacyjne w zakresie działalności gospodarczej udostęp‑
niane on‑line z komputerowej bazy danych lub Internetu, pomoc
w zakresie działalności gospodarczej związana z organizowaniem
przedsiębiorstw na zasadach franchisingu, pomoc przy zakładaniu
przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc przy prowadzeniu
franszyz, pomoc w zakresie działalności gospodarczej dotycząca
franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach kontraktu
franczyzowego, 39 świadczenie usług turystycznych, usługi agencji
podróży i rezerwacji, usługi agencji podróży w zakresie organizowania
podróży wakacyjnych, usługi agencji podróży polegające na organizo‑
waniu podróży, w tym transportu podróżnych, usługi agencji rezerwu‑
jącej podróże, usługi biura turystycznego w celu rezerwacji podróży,
usługi biura podróży, mianowicie dokonywanie rezerwacji i zamówień
na transport, organizowanie podróży, organizowanie wycieczek, pla‑
nowanie, organizowanie i rezerwowanie podróży za pomocą środków
elektronicznych, usługi przewodników turystycznych, usługi rezerwa‑
cji biletów na podróż, usługi rezerwacji biletów lotniczych, usługi re‑
zerwacji podróży turystycznych, usługi rezerwacji podróży lotniczych,
usługi rezerwacji w zakresie podróży drogą morską, usługi rezerwacji
w zakresie podróży drogą lądową, usługi rezerwacji w zakresie, środ‑
ków transportu, podróży i wczasów, w tym wczasów zorganizowa‑
nych, wypożyczanie pojazdów, udzielanie informacji dotyczących
podróży, udzielanie informacji dotyczących transportu pasażerskiego,
udzielanie informacji na temat przylotów i odlotów, udzielanie infor‑
macji związanych z planowaniem i rezerwowaniem podróży liniami
lotniczymi za pomocą środków elektronicznych, udzielanie informacji
związanych z podróżami i transportem za pomocą środków elektro‑
nicznych, udzielanie informacji związanych z planowaniem i rezerwo‑
waniem podróży i transportu za pomocą środków elektronicznych,
usługi informacyjne i doradcze dla konsumentów w zakresie wyboru
nabywanych usług takich jak rezerwacja biletów lotniczych, imprezy
turystyczne, wycieczki, wynajem samochodów, 41 rozrywka, dzia‑
łalność sportowa i kulturalna, informacja o wypoczynku i imprezach
rozrywkowych, w szczególności kulturalnych i sportowych, zwłaszcza
z wykorzystaniem Internetu, informacja o rekreacji, organizacja kon‑
kursów w dziedzinie rozrywki, organizowanie gier i konkursów, pro‑
wadzenie konkursów w Internecie, organizacja szkoleń, usługi agencji
dystrybucji biletów [rozrywka], informacja o wypoczynku, rezerwacja
miejsc na imprezy rozrywkowe, usługi w zakresie obozów wakacyj‑
nych [rozrywka], organizowanie obozów sportowych, publikowanie
katalogów dotyczących podróży, publikowanie katalogów dotyczą‑
cych turystyki, 43 usługi pośredników turystycznych, agentów tury‑
stycznych i biur turystycznych w zakresie rezerwacji i organizowania
zakwaterowania dla podróżnych, w szczególności w hotelach, domach
turystycznych, motelach, pensjonatach, kwaterach, na terenach kem‑
pingowych, świadczone zwłaszcza z wykorzystaniem Internetu, usługi
rezerwacji zakwaterowania na wakacje, tymczasowe zakwaterowanie,
organizowanie zakwaterowania dla wczasowiczów i turystów, organi‑
zowanie zakwaterowania w hotelach, rezerwacja hotelowa na rzecz
osób trzecich, rezerwacja miejsc na kempingach, rezerwacja miejsc
w pensjonatach i hotelach, rezerwowanie tymczasowego zakwate‑
rowania w postaci domów wakacyjnych, usługi w zakresie rezerwacji
pokojów hotelowych, zapewnianie obiektów i wyposażenia kempin‑
gowego, świadczenie usług informacyjnych dotyczących zakwatero‑
wania dla podróżnych oraz usług agencyjnych w zakresie rezerwacji
zakwaterowania dla podróżnych, udostępnianie informacji online do‑
tyczących rezerwacji hotelowych, usługi agencji w zakresie rezerwacji
zakwaterowania w hotelach, usługi rezerwacji hoteli świadczone za
pośrednictwem Internetu, informacja na temat hoteli, ocena zakwate‑
rowania wakacyjnego, usługi informacyjne i doradcze dla konsumen‑
tów w zakresie wyboru nabywanych usług takich jak rezerwacja miejsc
noclegowych.

(111) 318277
(220) 2018 08 29
(210) 489881
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) CIRCLE K POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) dwururka
(510), (511) 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa,
30 mąka i produkty zbożowe, chleb, sól, musztarda, przyprawy, sosy
(przyprawy), przyprawy, 35 reklama.
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(111) 318278
(220) 2018 08 29
(210) 489903
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA CLOUD MASK MOHITO DESPACITO
(510), (511) 3 maseczki do twarzy.
(111) 318279
(220) 2018 08 29
(210) 489913
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) HASIŃSKA MARZENA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
‑USŁUGOWE SERWITECH, Bączylas, PL.
(540) SERWITECH SERWIS WÓZKÓW WIDŁOWYCH
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 29.01.11, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17, 18.01.16
(510), (511) 7 rampy załadunkowe, hydrauliczne rampy podno‑
śnikowe, rampy w postaci maszyn, 12 wózki widłowe, podnośniki
widłowe, ładowarki, mobilne wózki widłowe, podnośniki nożyco‑
we, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna wózków widłowych, części
zamiennych, baterii trakcyjnych i osprzętu do wózków widłowych,
ramp załadunkowych, podnośników widłowych i nożycowych,
37 usługi naprawcze w zakresie wózków widłowych, serwis wóz‑
ków widłowych.
(111) 318280
(220) 2018 08 21
(210) 489637
(151) 2019 02 11
(441) 2018 10 22
(732) EPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) EPI
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia supermarketów
sprzedających następujące towary: kosmetyki, środki do mycia zę‑
bów, środki do prania, baterie galwaniczne, aparaty oświetleniowe,
urządzenia klimatyzacyjne, zegary, wyroby jubilerskie, artykuły pa‑
piernicze, artykuły biurowe, gazety, czasopisma, książki, ryby, drób,
dziczyzna w stanie surowym i przetworzonym, mięso przetwory
mięsne, konserwy mięsne, garmażeryjne dania gotowe i półgotowe,
jaja, mleko i jego przetwory, jogurty, kefiry, masło, margaryny, oleje
jadalne, owoce i warzywa konserwowane, galaretki owocowe, kon‑
fitury, dżemy, chipsy ziemniaczane, chipsy kukurydziane, ketchupy,
kawa, kakao, czekolada, herbata, cukier, ryż, mąka, kasze, pieczywo,
słodycze, lody, wyroby cukiernicze, pieczywo, wyroby ciastkarskie,
gotowe posiłki i dania, sól, musztarda, ocet, świeże owoce, jarzyny,
warzywa, ziemniaki, kwiaty, piwo, napoje bezalkoholowe, wody mi‑
neralne, wody gazowane, soki owocowe, wódki, brandy, likiery, wina,
spirytus, papierosy, cygara, zapałki, usługi w zakresie degustacji
i promocji towarów w supermarketach.
(111) 318281
(220) 2018 08 22
(210) 489642
(151) 2019 02 11
(441) 2018 10 22
(732) LIPENSKY DOMINIK JAKUB, Tarnów, PL.
(540) MEDCO
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, we‑
terynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, infor‑
macyjnie: głównie sprzedaż zaopatrzenia medycznego‑prowadzona
przez sklep internetowy.
(111) 318282
(151) 2019 02 15

(220) 2018 08 24
(441) 2018 10 29

(210) 489662
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(732) DEMBIŃSKA ANNA DSC, Gdańsk, PL.
(540) Homie
(510), (511) 9 programowalne urządzenia sterujące, mikroprocesoro‑
we urządzenia sterujące, komputerowe urządzenia sterujące, elektro‑
niczne urządzenia sterujące, urządzenia sterujące sieciowe, urządzenia
zdalnego sterowania, elektryczne urządzenia zdalnego sterowania,
elektroniczne urządzenia do zdalnego sterowania, urządzenia wielo‑
funkcyjne do zdalnego sterowania, uniwersalne urządzenia do zdalne‑
go sterowania, urządzenia zdalnie sterowane do otwierania i zamyka‑
nia drzwi pojazdów, urządzenia do sterowania oświetleniem, roletami,
ogrzewaniem, klimatyzacją, bramą garażową, energią elektryczną,
wentylacją, klimatyzacją, multimediami, drzwiami, urządzeniami AGD,
urządzeniami ogrodowymi i instalacją ogrodową, sterowniki elek‑
troniczne, bezprzewodowe sterowniki do zdalnego monitorowania
i kontroli funkcjonowania i statusu innych urządzeń lub systemów
elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych, urządzenia do ste‑
rowania zamkiem, kontrolą dostępu, zdalną kontrolą dostępu, urzą‑
dzenia pomiarowe, interaktywne oprogramowanie komputerowe
umożliwiające wymianę informacji, pobieralne aplikacje na telefony
komórkowe do zarządzania informacjami, platformy oprogramowania
komputerowego umożliwiające użytkownikom sprzedaż usług i pro‑
duktów, oprogramowanie do prowadzenia sklepu online.
(111) 318283
(220) 2018 08 24
(210) 489676
(151) 2019 02 11
(441) 2018 10 15
(732) CANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) EasyStart to Bottlefeeding
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.04, 02.09.01
(510), (511) 10 artykuły do karmienia i smoczki, butelki do karmienia,
kapturki sutkowe, kubki z ustnikiem do karmienia, laktatory, nakład‑
ki silikonowe do karmienia, pojemniki na butelki do karmienia, za‑
mknięcia do butelek do karmienia, wkładki laktacyjne.
(111) 318284
(220) 2018 08 24
(210) 489686
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) TIM SPÓŁKA AKCYJNA, Bielsko‑Biała, PL.
(540) TRELE TUPTUSIE NAPÓJ GAZOWANY O SMAKU
TRUSKAWKOWYM
(540)

Kolor znaku: czerwony, fioletowy, żółty, brązowy, zielony,
niebieski, czarny, biały
(531) 01.03.07, 01.03.17, 01.15.01, 02.05.22, 02.09.19, 03.07.24,
03.13.01, 05.07.08, 26.01.05, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.15, 25.01.01
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 318285
(220) 2018 08 24
(210) 489691
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) ATEST GAZ A.M. PACHOLE SPÓŁKA JAWNA, Gliwice, PL.
(540) ATESTGAZ
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 9 wykrywacze gazu i dymu, urządzenia do pomiaru
stężenia gazu, gromadzące, przetwarzające bądź archiwizujące in‑
formację o stężeniu gazu, urządzenia wykorzystujące informację
o stężeniu gazu do sterowania i sygnalizacji, 11 armatura regula‑
cyjna i bezpieczeństwa do urządzeń grzewczych, chłodzenia, wen‑
tylacji, instalacji zaopatrzenia w wodę oraz sanitarnych, armatura
regulacyjna i bezpieczeństwa do urządzeń i przewodów gazowych,
urządzenia do oczyszczania gazu, części instalacji gazowych, 42 pro‑
jektowanie urządzeń i systemów służących do wykrywania gazu
i dymu, pomiaru stężenia gazu, gromadzenia, przetwarzania bądź
archiwizowania informacji o stężeniu gazu, projektowanie urządzeń
i systemów wykorzystujących informację o stężeniu gazu bądź dymu
do sterowania i sygnalizacji.

(111) 318286
(220) 2018 08 24
(210) 489694
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 15
(732) KAROLINKA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) karolinka kkkk
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnoniebieski, zielony, czerwony
(531) 29.01.14, 27.05.01, 02.01.23, 02.01.24
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalen‑
darze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, mate‑
riały 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 ko‑
szule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji dzia‑
łalności 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 przed‑
siębiorstwami handlowymi, kompleksowa oferta towarów umożli‑
wiająca nabywcom ich rozeznanie i zakup w zakresie następujących
towarów: odzież, obuwie, biżuteria, sprzęt RTV, sprzęt AGD, artykuły
spożywcze, artykuły spożywcze dla gastronomii, książki, artykuły
papiernicze, artykuły chemiczne, artykuły budowlane, meble i ak‑
cesoria meblowe, samochody, sprzęt sportowy, kosmetyki, instru‑
menty muzyczne i akcesoria do nich, leki, zabawki, tekstylia, artyku‑
ły dekoracyjne do pomieszczeń, wnętrz mieszkań i domów, rośliny
i drzewka, kwiaty, fajerwerki, choinki, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, usługi w zakresie organizowania wystaw dzieł sztuki w ce‑
lach aukcyjnych, aukcji, wernisaży, pokazy towarów, zarządzanie
kolekcjami sztuki, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa‑
rów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w dużym
sklepie wielobranżowym, galerii handlowej i supermarkecie w za‑
kresie następujących towarów: odzież, obuwie, biżuteria, sprzęt RTV,
sprzęt AGD, artykuły spożywcze, artykuły spożywcze dla gastrono‑
mii, książki, artykuły papiernicze, artykuły chemiczne, artykuły bu‑
dowlane, meble i akcesoria meblowe, samochody, sprzęt sportowy,
kosmetyki, instrumenty muzyczne i akcesoria do nich, leki, zabawki,
tekstylia, artykuły dekoracyjne do pomieszczeń, wnętrz mieszkań
i domów, rośliny i drzewka, kwiaty, fajerwerki, choinki, administrowa‑
nie 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 świad‑
czona w hipermarketach, prowadzenie sklepów ze sprzedażą ratalną
w zakresie branży elektronicznej (rtv, agd), motoryzacyjnej, meblar‑
skiej, budowlanej, a także świadczoną w hipermarketach, 36 usługi
związane z nieruchomościami: sporządzanie umów najmu, wynajem
i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynkowych, w tym wy‑
najmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych oraz handlowych,
administrowanie i zarządzanie nieruchomościami, wynajmowanie
powierzchni w centrach handlowych, doradztwo w sprawach finan‑
sowych, operacje i usługi finansowe, administrowanie i zarządzanie
nieruchomościami, w tym kompleksami handlowymi, usługowymi,
hotelowymi i rozrywkowymi, leasing nieruchomości, wydzierżawia‑
nie i wynajmowanie nieruchomości, pośrednictwo w najmie i handlu
nieruchomościami, prowadzenie punktów wykonujących operacje
bankowe, prowadzenie punktów wyceny biżuterii, prowadzenie
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zbiórek na cele dobroczynne, prowadzenie kantorów wymiany wa‑
lut, sponsorowanie finansowe.

(111) 318287
(220) 2018 08 24
(210) 489695
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 15
(732) KAROLINKA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) kkkk karolinka
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, jasnoniebieski, zielony, czaerwony
(531) 02.01.23, 02.01.24, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 afisze, plakaty, katalogi, fotografie, broszury, kalen‑
darze, kartki pocztowe, naklejki adresowe, nalepki, naklejki, mate‑
riały piśmienne, zeszyty dla celów promocji działalności centrów
handlowych, 21 naczynia stołowe oraz naczynia do picia dla ce‑
lów promocji działalności centrów handlowych, 25 ubrania, w tym
koszule, bluzki, kombinezony, nakrycia głowy dla celów promocji
działalności centrów handlowych, 35 usługi menedżerskie, pro‑
wadzenie interesów osób trzecich, usługi reklamowe, promocja
inwestycji w zakresie nieruchomości, w tym centrów handlowych,
usługowych, hotelowych i rozrywkowych, administrowanie i za‑
rządzanie przedsiębiorstwami handlowymi, kompleksowa oferta
towarów umożliwiająca nabywcom ich rozeznanie i zakup w zakre‑
sie następujących towarów: odzież, obuwie, biżuteria, sprzęt RTV,
sprzęt AGD, artykuły spożywcze, artykuły spożywcze dla gastro‑
nomii, książki, artykuły papiernicze, artykuły chemiczne, artykuły
budowlane, meble i akcesoria meblowe, samochody, sprzęt spor‑
towy, kosmetyki, instrumenty muzyczne i akcesoria do nich, leki,
zabawki, tekstylia, artykuły dekoracyjne do pomieszczeń, wnętrz
mieszkań i domów, rośliny i drzewka, kwiaty, fajerwerki, choinki,
promocja sprzedaży dla osób trzecich, usługi w zakresie organizo‑
wania wystaw dzieł sztuki w celach aukcyjnych, aukcji, wernisaży,
pokazy towarów, zarządzanie kolekcjami sztuki, zgrupowanie na
rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wy‑
godnie je oglądać i kupować w dużym sklepie wielobranżowym,
galerii handlowej i supermarkecie w zakresie następujących towa‑
rów: odzież, obuwie, biżuteria, sprzęt RTV, sprzęt AGD, artykuły
spożywcze, artykuły spożywcze dla gastronomii, książki, artyku‑
ły papiernicze, artykuły chemiczne, artykuły budowlane, meble
i akcesoria meblowe, samochody, sprzęt sportowy, kosmetyki, in‑
strumenty muzyczne i akcesoria do nich, leki, zabawki, tekstylia,
artykuły dekoracyjne do pomieszczeń, wnętrz mieszkań i domów,
rośliny i drzewka, kwiaty, fajerwerki, choinki, 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 elektro‑
nicznej (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 naj‑
mu, wynajem i dzierżawa nieruchomości gruntowych i budynko‑
wych, w tym wynajmowanie pomieszczeń biurowych, usługowych
oraz handlowych, administrowanie i zarządzanie nieruchomościa‑
mi, wynajmowanie powierzchni w centrach handlowych, doradz‑
two w sprawach finansowych, operacje i usługi finansowe, admi‑
nistrowanie 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, pro‑
wadzenie kantorów wymiany walut, sponsorowanie finansowe.

1783

(111) 318288
(220) 2018 08 26
(210) 489708
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) KUKLA MARCIN TIME2HOME MANAGEMENT, Łazy, PL.
(540) Time2Home Management
(540)

Kolor znaku: brązowy, szary, czarny
(531) 26.07.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumen‑
tom w wyborze towarów i usług, usługi w zakresie księgowości
i rachunkowości, marketing ukierunkowany, usługi marketingowe
(home staging), obsługa administracyjna firm na zlecenie, outsour‑
cing [doradztwo biznesowe], prezentowanie produktów w mediach
dla celów sprzedaży detalicznej, promocja sprzedaży dla osób trze‑
cich, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa w handlu, usługi w za‑
kresie opracowania graficznego do celów reklamowych, zarządzanie
handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projek‑
tów budowlanych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
wynajmowanie przestrzeni reklamowej, przygotowywanie reklamy
prasowej, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, kom‑
puterowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, sortowanie danych w bazach
komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych,
zapewnianie platformy internetowej dla zarządzanie zbiorami infor‑
matycznymi, sprzedaż aukcyjna nieruchomości, 36 usługi w zakresie:
organizacji i zarządzania finansowaniem przedsięwzięć inwestycyj‑
nych, polegających na przygotowaniu obiektów mieszkalnych prze‑
znaczonych do sprzedaży, wynajmowania i użyczania, zarządzania
nieruchomościami, pośrednictwa w sprawach kupna, sprzedaży lub
najmu budynków, lokali oraz powierzchni użytkowej, wyceny nie‑
ruchomości, wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali
mieszkalnych oraz powierzchni użytkowej, administrowania nieru‑
chomościami, lokalami, powierzchnią użytkową, doradztwa w za‑
kresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi oraz
zespołami osiedlowymi, usługi w zakresie: organizacji i zarządzania
przedsięwzięciami inwestycyjnymi w celu budowy i/lub przygoto‑
wania obiektów mieszkalnych oraz niemieszkalnych, przeznaczo‑
nych do sprzedaży, wynajmowania lub użyczania, pomocy w zarzą‑
dzaniu przedsięwzięciami obrotu nieruchomościami, organizowanie
wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościa‑
mi, wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości],
wycena nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, agencje nieru‑
chomości, 37 usługi w zakresie remontów budynków, remont nieru‑
chomości, remontowanie budynków, nadzór nad remontami budyn‑
ków, usługi doradcze dotyczące remontów budynków, konsultacje
budowlane, malowanie, tapetowanie, tynkowanie, 45 usługi prawne,
usługi w zakresie przygotowywania dokumentów prawnych, usługi
prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób trzecich.
(111) 318289
(220) 2018 08 27
(210) 489716
(151) 2019 02 11
(441) 2018 10 15
(732) STRZEMŻALSKI JAKUB KONSILIER, Mrągowo, PL.
(540) FORZA ITALIA.PL
(540)

Kolor znaku: zielony, czerwony, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 16 publikacje promocyjne, publikacje reklamowe, pu‑
blikacje drukowane, czasopisma fachowe w szczególności w zakre‑
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sie motoryzacji, karty informacyjne, programy imprez, almanachy
[roczniki], czasopisma [periodyki], gazety, nalepki na zderzaki po‑
jazdów, periodyki drukowane, ilustrowane albumy, 35 prowadzenie
targów w sektorze motoryzacyjnym, promocja i reklama podróży,
skomputeryzowana promocja działalności gospodarczej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, promocja, reklama i marketing stron
internetowych on‑line towarów i usług poprzez sponsorowanie,
promowanie towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń
sportowych, promowanie towarów i usług w drodze sponsorowa‑
nia międzynarodowych wydarzeń sportowych, promowanie towa‑
rów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów
i usług sponsorów z zawodami sportowymi, promowanie towa‑
rów i usług osób trzecich poprzez aranżowanie łączenia towarów
i usług sponsorów z programami promocyjnymi, 41 publikacje mul‑
timedialne, udostępnianie publikacji on‑line, publikacja czasopism,
publikacja gazet elektronicznych on‑line, usługi w zakresie publi‑
kacji biuletynów, udostępnianie elektronicznych publikacji on‑line,
publikowanie materiałów drukowanych i publikacji drukowanych,
pisanie i publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, orga‑
nizowanie festiwali, organizowanie i prowadzenie fanklubów, orga‑
nizowanie zlotów, organizowanie i prowadzenie imprez w zakresie
motoryzacji, organizowanie gier i konkursów w celach rozrywko‑
wych, pokazy filmów kinowych, organizowanie festiwali, planowa‑
nie specjalnych imprez, publikacja kalendarzy imprez, organizacja
rajdów samochodowych, organizacja zawodów dotyczących po‑
jazdów mechanicznych, organizowanie i prowadzanie konferencji
edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie wykładów, organi‑
zowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie wystaw do celów
rozrywkowych i edukacyjnych, organizowanie widowisk w celach
rozrywkowych i edukacyjnych.

(111) 318290
(220) 2018 08 27
(210) 489737
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 29
(732) LORYCH JACEK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ MULTI DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA,
OCULUS SPECJALISTYCZNA PORADNIA OKULISTYCZNA NZOZ
MEDICADENT STMATOLOGIA, Poznań, PL.
(540) Żyrafa Zębala
(510), (511) 44 pomoc stomatologiczna, doradztwo związane ze
stomatologią, usługi dentystyczne, konsultacje dentystyczne, usługi
kliniki dentystycznej, usługi dentystyczne dla dorosłych, usługi den‑
tystyczne dla dzieci, usługi asystenta dentysty, stomatologia kosme‑
tyczna.
(111) 318291
(220) 2018 09 25
(210) 490938
(151) 2019 02 26
(441) 2018 11 13
(732) Noris Pharma AG, Zurych, CH.
(540) MUSOLVIT
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, do‑
datki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, diete‑
tyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suple‑
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składa‑
jące się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe,
witaminy i preparaty witaminowe.
(111) 318292
(220) 2018 09 25
(210) 490939
(151) 2019 02 26
(441) 2018 11 13
(732) Noris Pharma AG, Zurych, CH.
(540) RELAXINUM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, do‑
datki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, diete‑
tyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suple‑
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składa‑
jące się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe,
witaminy i preparaty witaminowe.
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(111) 318293
(220) 2018 09 25
(210) 490940
(151) 2019 02 26
(441) 2018 11 13
(732) Noris Pharma AG, Zurych, CH.
(540) PRIMASEN
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, do‑
datki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, diete‑
tyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suple‑
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składa‑
jące się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe,
witaminy i preparaty witaminowe.
(111) 318294
(220) 2018 09 26
(151) 2019 02 19
(441) 2018 11 05
(732) HOGER MB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lubliniec, PL.
(540) HOGER MB
(540)

(210) 490998

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.05, 29.01.04
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyj‑
nej i z wykorzystaniem telekomunikacji, następujących towarów:
artykuły malarskie, pędzle malarskie, pędzle używane przez malarzy
pokojowych, metal w postaci folii i proszku do użytku w malowaniu,
dekorowaniu, drukowaniu i w sztuce, lakiery i pokosty, emalie [lakie‑
ry], farby i farby mocno rozcieńczone, rozpuszczalniki, preparaty do
konserwacji i zabezpieczania, pokrycia z tworzyw sztucznych uży‑
wane jako folie malarskie, wkłady do wałków malarskich, wałki i rolki
malarskie, artykuły metalowe do użytku w budownictwie, metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, materiały ścierne,
narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji, odzież ro‑
bocza, obuwie robocze, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe,
wycieraczki samochodowe, części zamienne do rowerów, części
konstrukcyjne rowerów, samochodowe foteliki dziecięce, smary,
przemysłowe tłuszcze, woski i płyny, oleje i tłuszcze przemysłowe,
oleje silnikowe, kanistry niemetalowe, metalowe kanistry, kable
rozruchowe, dywaniki i maty samochodowe, środki do czyszczenia
pojazdów, środki zapachowe do samochodów, elektronarzędzia,
materiały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywa‑
nia gruntu, grunty budowlane, grunty pod farby, grunty do tynków,
grunty malarskie, domieszki do betonu, składniki chemiczne dla bu‑
downictwa, grunt do ścian, farby gruntowe, powłoki gruntowe, kle‑
je i preparaty klejące przeznaczone dla przemysłu, kleje do użytku
w przemyśle budowlanym, preparaty klejące do użytku w budow‑
nictwie, substancje, materiały i preparaty chemiczne oraz surowce
naturalne, impregnaty, mieszaniny do impregnacji wodoodpornej
[farby], taśmy, paski i błony klejące, plomby, uszczelki i wypełnienia,
narzędzia ręczne, preparaty chemiczne do użytku jako rozpuszczal‑
niki, silikony, artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, arty‑
kuły i materiały termoizolacyjne, półprzetworzone substancje z two‑
rzyw sztucznych, kołki metalowe, kołki niemetalowe, haki metalowe,
haki niemetalowe, zawiasy metalowe, zawiasy niemetalowe, wkręty,
oświetlenie i reflektory oświetleniowe, lampy wiszące, lampy stoją‑
ce, kinkiety [osprzęt oświetlenia elektrycznego], oprawki do lamp,
przewody świetlne do celów oświetleniowych, kable i przewody
elektryczne, komponenty elektryczne i elektroniczne, bezpieczni‑
ki elektryczne, żarówki oświetleniowe, świetlówki, tapeta, pokrycia
ścian i sufitów, okleiny meblowe, metalowe kasetony sufitowe, nie‑
metalowe sufity kasetonowe, szczotki i inne artykuły do czyszczenia,
materiały do wyrobu szczotek, urządzenia zamiatające, czyszczące,
myjące i piorące, preparaty do czyszczenia i odświeżania, detergenty,
karnisze, rolety do okien, ozdoby i artykuły dekoracyjne przenośne,
meble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, meble, meble ogro‑
dowe, podłoża hodowlane, nawozy i środki chemiczne do użytku
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, organiczna ziemia doniczko‑
wa, ziemia do upraw, nawozy, nasiona, artykuły ogrodnicze, rośliny,
drożdże, gąsiory, gąsiory szklane, butelki ze szkła, beczki drewniane,

Nr 6/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

beczki i beczułki, niemetalowe, chusty serowarskie, alkoholomierze,
wskaźniki poziomu [poziomice alkoholowe], kawa, kawa fermento‑
wana, kwas chlebowy, elastyczna siatka do produktów mięsnych, sól
do peklowania żywności, substancje chemiczne do produkcji wina,
bakteriocydy dla enologii [produkty chemiczne stosowane przy pro‑
dukcji wina], pożywki dla drożdży, pożywka do wina, aparatura do
produkcji wina, zestawy wężyków do łączenia aparatury destylacyj‑
nej i spuszczania wina, artykuły myśliwskie i wędkarskie, artykuły go‑
spodarstwa domowego, przybory kuchenne, maszyny i urządzenia
do przetwarzania i przygotowywania żywności i napojów, przyrządy
do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia,
sztućce do jedzenia, zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojem‑
niki, sprzęt i artykuły do sprzątania i czyszczenia, przybory kosme‑
tyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, instalacje i urządzenia
sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, łazienkowe
instalacje wodno
‑kanalizacyjne, palniki, bojlery i podgrzewacze,
baterie kranowe, baterie prysznicowe, baterie do wanien, instalacje
kanalizacyjne, rury, rurki i przewody giętkie i wyposażenie do nich,
w tym zawory, metalowe, niemetalowe materiały i elementy bu‑
dowlane i konstrukcyjne, filtry do wody, grzejniki [kaloryfery], kabiny
prysznicowe, brodziki, wanny, kominki, piece grzewcze, podgrzewa‑
cze wody, urządzenie do centralnego odkurzania, instalacje do wen‑
tylacji, instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], palni‑
ki, bojlery i podgrzewacze, płytki, ceramiczne płytki ścienne, płytki
mozaikowe ścienne, niemetalowe płytki ścienne, płytki ceramiczne
na podłogi, fugi, cement, wapno, płyty gipsowo‑kartonowe, nieme‑
talowe narożniki ochronne nakładane na płyty gipsowo‑kartonowe
[materiały budowlane], metalowe narożniki ochronne nakładane na
płyty gipsowo‑kartonowe [materiały budowlane], uchwyty do płyt
gipsowo‑kartonowych, narożniki metalowe, narożniki aluminiowe,
narożniki niemetalowe, kołki mocujące niemetalowe, farby fasado‑
we, składniki chemiczne dla budownictwa, gips [materiał budow‑
lany], wylewki podłogowe, metalowe profile, profile aluminiowe,
materiały z tworzyw sztucznych w formie profilów [półprodukty],
profile drewniane, profile niemetalowe dla budownictwa, systemy
ociepleń ścian budynków składające się ze styropianu lub wełny
mineralnej, niemetalowe materiały budowlane do systemów docie‑
pleń, styropian, wełna mineralna, wełna szklana, wełna z surowych
włókien skalnych [izolatory], wełna szklana do izolacji budynków, ar‑
tykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, tynk do użytku w bu‑
downictwie, betonowe elementy budowlane, pustaki, cegły, cegły
klinkierowe, dachówki, gonty, papa dachowa, lepiki, folia, metalowa
folia do izolacji budynków, folie izolacyjne, folie z tworzyw sztucz‑
nych do użytku w budownictwie, preparaty i środki do hydroizolacji,
hydroizolacje budowlane pionowe i poziome, kominy, szamoty, kost‑
ka brukowa, rynny dachowe, zbrojenia niemetalowe dla budownic‑
twa, zbrojenia metalowe do betonu, metalowe materiały i elementy
budowlane i konstrukcyjne, niemetalowe materiały i elementy bu‑
dowlane i konstrukcyjne, rury sztywne i zawory do nich, niemeta‑
lowe, rury z tworzyw sztucznych do celów instalacji wodociągowo
‑kanalizacyjnych, rury sztywne, niemetalowe, rury, rurki i przewody
giętkie i wyposażenie do nich, w tym zawory, metalowe, wycieraczki
metalowe, metalowe koryta, metalowe kratki odpływowe, drobne
wyroby metalowe, studzienki, stal, blaty kuchenne, płyty laminowa‑
ne, boazeria meblarska, boazeria nie z metalu, boazeria metalowa,
bramy garażowe, drewno, niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, osprzęt do drzwi, bram i okien, niemetalowe, metalowe
drzwi, bramy, okna i osłony okienne, ościeżnice, klamki, kłódki, pane‑
le podłogowe, listwy wykończeniowe, okna dachowe, wyłazy dacho‑
we, parapety, płyty wiórowe, płyty pilśniowe, skrzynki na listy, zamki
i klucze, wkładki do zamka, statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki
wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, sta‑
tuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane z takich
materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych.

(111) 318295
(220) 2018 09 26
(210) 491002
(151) 2019 02 19
(441) 2018 11 05
(732) JÓZEFACKI RAFAŁ MEDPRIME, Stara Wieś, PL.
(540) MEDPRIME
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług, zapewnianie platform interneto‑
wych dla nabywców i sprzedawców sprzętu medycznego i usług
medycznych, usługi doradcze w zakresie zarządzania i planowania
handlowego, usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi,
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usługi doradztwa w zakresie przygotowywania i przeprowadzania
transakcji handlowych, usługi pośrednictwa i doradztwa handlo‑
wego w dziedzinie sprzedaży produktów i świadczenia usług, usłu‑
gi porównywania cen, usługi w zakresie porównywania zakupów,
zwłaszcza produktów medycznych, przyrządów medycznych i apa‑
ratury medycznej, usługi porównywania rozwiązań w działalności
gospodarczej, analiza zysków biznesowych i opłacalności, wyceny
handlowe, biznesowe oceny i wyceny w sprawach handlowych, ne‑
gocjowanie transakcji handlowych dla osób trzecich, negocjowanie
umów kupna i sprzedaży towarów, doradztwo reklamowe i marke‑
tingowe, usługi marketingowe, reklama placówek medycznych i ga‑
binetów lekarskich, reklama towarów i usług sprzedawców online
za pośrednictwem przewodnika online do przeszukiwania, usługi
sprzedaży hurtowej lub detalicznej, w tym za pośrednictwem Inter‑
netu produktów medycznych, przyrządów medycznych i aparatury
medycznej, usługi prowadzenia sklepów, hurtowni, sklepów inter‑
netowych, hurtowni internetowych, aukcji internetowych i agencji
importowo‑eksportowych z produktami medycznymi, przyrządami
medycznymi i aparaturą medyczną, usługi aukcyjne, organizowa‑
nie i przeprowadzanie aukcji, w tym za pośrednictwem Internetu,
usługi handlowe online, w ramach których sprzedający wystawiają
produkty na aukcję, a licytacja odbywa są za pośrednictwem Inter‑
netu, pośrednictwo w zawieraniu umów kupna i sprzedaży na rzecz
osób trzecich, pośrednictwo w kontraktach na kupno i sprzedaż pro‑
duktów, pozyskiwanie umów na zakup i sprzedaż towarów i usług,
41 usługi edukacyjne, szkoleniowe i instruktażowe, usługi edukacji
medycznej, usługi edukacyjne dotyczące zdrowia, doradztwo w za‑
kresie szkoleń medycznych.

(111) 318296
(220) 2018 09 12
(210) 490474
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) WŁODAREK LESZEK TOOLBOX.PL, Ujrzanów, PL.
(540) AIRBOX
(540)

(531) 26.15.09, 26.04.01, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 6 złącza do rur (metalowe), łączniki [złącza] wykonane
z metalu do rur, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe, złącz‑
ki rur metalowe, 7 tłoki do kompresorów, kompresory jako części
maszyn i silników, pompy, kompresory i wentylatory, kompresory
zrobotyzowane, sprężarki, sprężarki tłokowe, śrubowe sprężarki
powietrzne, sprężarki do maszyn, narzędzia pneumatyczne, pisto‑
lety natryskowe, pistolety natryskowe pneumatyczne, pistolety
natryskowe [maszyny], pistolety natryskowe [narzędzia], pistolety
do malowania, pistolety natryskowe do nakładania farb, pistolety
natryskowe do powlekania proszkowego, pistolety do maszyn roz‑
pylających na sprężone powietrze, hydrauliczne złącza obrotowe,
reduktory ciśnienia [części maszyn], filtry olejowe, separatory oleju,
filtry oleju [części maszyn], zawory redukujące ciśnienie [części do
maszyn], sprężarki do osuszania maszyn, smarownice tłokowe pneu‑
matyczne, smarownice [części maszyn], smarownice na sprężone po‑
wietrze, kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe [części maszyn],
kształtki rurowe rozgałęzieniowe metalowe [części silników], 11 filtry
powietrza, instalacje do filtrowania powietrza, filtry powietrza [czę‑
ści maszyn lub instalacji do oczyszczania powietrza], 17 węże pneu‑
matyczne, niemetalowe, węże do narzędzi pneumatycznych, złącza
rurowe (niemetalowe-), elastyczne złącza kompensacyjne, nieme‑
talowe złącza rurowe, elastomerowe złącza kompensacyjne, złącza
kompensacyjne z tkaniny, niemetalowe złącza i połączenia rurowe,
niemetalowe złącza kolankowe do rur elastycznych, złączki, złączki
[niemetalowe-] rur, niemetalowe uszczelki do złączy, złącza niemeta‑
lowe do rur, niemetalowe złączki do węży, kształtki, niemetalowe, do
rur elastycznych, kształtki, niemetalowe, do rur sztywnych.
(111) 318297
(220) 2018 09 12
(210) 490469
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) WŁODAREK LESZEK TOOLBOX.PL, Ujrzanów, PL.
(540) TOOLBOX
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(540)

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 26.15.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 materiały spawalnicze i lutownicze, drut spawalniczy,
elektrody spawalnicze w otulinie, kolanka do rur metalowe, 7 pom‑
py, kompresory i wentylatory, tłoki do kompresorów, kompresory
jako części maszyn i silników, sprężarki, roboty spawalnicze, palniki
spawalnicze, elektryczne palniki spawalnicze, elektrody do urządzeń
spawalniczych, narzędzia tnące będące palnikami spawalniczymi ob‑
sługiwanymi gazem, spawarki, automatyczne spawarki elektryczne,
acetylenowo‑tlenowe urządzenia spawające, zrobotyzowane elek‑
tryczne urządzenia do spawania, tarcze ścierne do szlifierek elek‑
trycznych, materiały ścierne [maszyny], materiały ścierne [narzędzia
do maszyn], wiertarki, elektronarzędzia, kosiarki, kosiarki spalinowe,
awaryjne generatory prądotwórcze, rozruszniki, urządzenia do wul‑
kanizacji, urządzenia do wulkanizacji gumy, maszyny do wulkanizacji
opon, podnośniki hydrauliczne, podnośniki pneumatyczne, podno‑
śniki śrubowe, wyważenie do narzędzi elektrycznych, maszyny mon‑
tażowe, prasy montażowe, zautomatyzowane maszyny montażowe,
maszyny do użytku w montażu, sprężarki do urządzeń klimatyzacyj‑
nych, zawory redukujące ciśnienie [części do maszyn], filtry olejowe,
separatory oleju, filtry oleju [części maszyn], zawory redukcyjne [czę‑
ści maszyn], narzędzia pneumatyczne, narzędzia ręczne z napędem
pneumatycznym, przemysłowe narzędzia pneumatyczne, przeno‑
śne narzędzia pneumatyczne, pistolety natryskowe pneumatyczne,
8 wiertła ręczne [narzędzia], narzędzia ręczne, podnośniki, 9 pro‑
stowniki, prostowniki prądu elektrycznego, kable rozruchowe do
akumulatorów, urządzenia do wyważania, urządzenia do wyważania
kół, urządzenia do wyważania opon do pojazdów lądowych, maszy‑
ny do wyważania opon do pojazdów lądowych, kołyski montażowe
[elektryczne], urządzenia pomiarowe do narzędzi, urządzenia po‑
miarowe, przyrządy pomiarowe, elektroniczne czujniki pomiarowe,
przyrządy do pomiaru poziomu płynów, reduktory ciśnienia, pneu‑
matyczne urządzenia sterujące, 11 filtry powietrza, 17 węże pneu‑
matyczne, niemetalowe, węże do narzędzi pneumatycznych, włók‑
na wulkanizowane, złącza rurowe (niemetalowe-), elastyczne złącza
kompensacyjne, niemetalowe złącza rurowe, złącza niemetalowe do
rur, niemetalowe złącza i połączenia rurowe, złączki, niemetalowe
złączki do węży, złączki do rur niemetalowe, niemetalowe kolanka
do rur.
(111) 318298
(220) 2018 09 12
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) BABYGYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, PL.
(540) Baby Gym
(540)

(210) 490473

Kolor znaku: różowy, żółty, zielony, niebieski
(531) 27.05.01, 26.02.07, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprzedażą
odzieży i dodatków odzieżowych, zarządzanie działalnością gospo‑
darczą w zakresie obiektów sportowych, usługi sprzedaży detalicz‑
nej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych, 41 usłu‑
gi edukacyjne związane z nauką języków obcych, usługi edukacyjne
,rozrywkowe i sportowe, prowadzenie parków rozrywki.
(111) 318299
(220) 2018 08 27
(151) 2019 02 11
(441) 2018 10 01
(732) MATULA ADRIAN, Wrocław, PL.

(210) 489746

Nr 6/2019

(540) mAdwokat
(510), (511) 45 usługi prawne, doradztwo prawne, usługi adwoka‑
tów, usługi radców prawnych, usługi wsparcia prawnego, usługi
informacji prawnej, pośrednictwo w procedurach prawnych, usługi
informacyjne, doradcze i konsultacyjne dotyczące zagadnień praw‑
nych, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi wsparcia proce‑
sowego w sporach sądowych, badania prawne, kompilacja informa‑
cji prawnych, dostarczanie informacji prawnych, usługi asystentów
prawnych, usługi monitorowania prawnego, organizowanie świad‑
czenia usług prawnych, usługi doradcze w zakresie prawa, usługi
w zakresie pomocy prawnej, usługi informacyjne w odniesieniu do
kwestii prawnych.
(111) 318300
(220) 2018 08 27
(210) 489806
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) SANO‑NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) Pig S1
(540)

Kolor znaku: różowy, czarny
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.07.01, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne prepa‑
raty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecz‑
nicza 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) 318301
(220) 2018 09 12
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) SUPER SMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jeziorany, PL.
(540) BARFIAKI
(540)

(210) 490475

Kolor znaku: brązowy
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.07
(510), (511) 31 algi spożywcze dla zwierząt domowych, artykuły ja‑
dalne do żucia dla zwierząt domowych, drożdże jako pasza dla zwie‑
rząt domowych, kiszonki jako pokarm dla zwierząt domowych, kiełki
pszenicy jako pasza dla zwierząt domowych, odpady z gorzelni jako
pasza dla zwierząt domowych, makuchy z orzeszków arachidowych
dla zwierząt domowych, pokarm dla zwierząt domowych, pożywie‑
nie dla psów, kotów i innych zwierząt domowych, produkty uboczne
z procesu obróbki ziaren zbóż jako pasza dla zwierząt, siemię lniane
jako pasza dla zwierząt domowych, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt domowych, wodorosty spożywcze dla zwierząt, zioła
i sole do spożycia przez zwierzęta domowe.
(111) 318302
(220) 2018 09 12
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) MOSKAL GRZEGORZ WITOLD, Mielec, PL.
(540) Niezależni Doradcy Energetyczni
(540)

(210) 490477

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18, 07.01.09, 27.05.01, 27.05.05,
26.11.12, 29.01.12
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(510), (511) 42 doradztwo w zakresie oszczędności energii, udziela‑
nie informacji naukowej i doradztwa w zakresie kompensacji emisji
dwutlenku węgla, audyt energetyczny, badania dotyczące budyn‑
ków, badania i opracowywanie projektów technicznych, badania
w zakresie ochrony środowiska naturalnego, doradztwo w zakresie
oszczędności energii, pomiary środowiska w obrębie budynków,
projektowanie i planowanie techniczne instalacji do ogrzewania,
usługi doradcze dotyczące zużycia energii, usługi w zakresie inspek‑
cji domów [oględziny].

(111) 318303
(220) 2018 09 12
(210) 490486
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) BINIASZEWSKI WIESŁAW FIRMA HANDLOWO‑USŁUGOWA
BIWARO, Daszewice, PL.
(540) Biwaro
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej narzędzi tyn‑
karskich, materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego, 37 usłu‑
gi budowlane, usługi tynkarskie, naprawa maszyn budowlanych
i sprzętu budowlanego, serwis narzędzi tynkarskich, naprawa narzę‑
dzi tynkarskich, usługi remontowe, usługi wyburzeniowe.
(111) 318304
(220) 2018 09 13
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) MEDIA MINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) transmisjelive
(540)

(210) 490512

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, granatowy
(531) 26.03.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 38 bezprzewodowa transmisja i nadawanie programów
telewizyjnych, bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie danych,
bezprzewodowe elektroniczne przesyłanie obrazów, bezprzewodo‑
wy transfer danych przez Internet, cyfrowa transmisja danych za po‑
średnictwem Internetu, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem
mediów audiowizualnych, elektroniczna transmisja danych, emisja
i transmisja programów telewizyjnych za opłatą [pay‑per‑view], emi‑
sja filmów za pośrednictwem Internetu, emisja abonamentowych
programów telewizyjnych, elektroniczna transmisja i retransmisja
dźwięków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, emisja pro‑
gramów telewizyjnych i radiowych za pośrednictwem sieci kablo‑
wych lub bezprzewodowych, emisja programów telewizyjnych za
pomocą usług wideo na życzenia [VOD] i telewizji za opłatą [pay‑per
‑view], emisja programów telewizyjnych za pośrednictwem Interne‑
tu, emisja programów telewizyjnych i radiowych, emisja telewizyjna,
emisja treści wideo, nadawanie programów telewizyjnych drogą
satelitarną, nadawanie programów telewizji kablowej, nadawanie
programów przez satelitę, nadawanie informacja za pośrednictwem
telewizji, nadawanie i transmisja programów telewizyjnych, nada‑
wanie bezprzewodowe, nadawanie audio, wideo i multimedialne za
pośrednictwem Internetu i innych sieci łącznościowych, nadawanie
programów telewizyjnych i radiowych, nadawanie programów w te‑
lewizji, nadawanie programów wizualnych i dźwiękowych za po‑
średnictwem Internetu, nadawanie programów za pośrednictwem
globalnej sieci komputerowej, nadawanie symultaniczne telewizji za
pośrednictwem globalnych sieci komunikacyjnych, Internetu i sie‑
ci bezprzewodowych, nadawanie programów za pośrednictwem
Internetu, nadawanie treści audiowizualnych i multimedialnych za
pośrednictwem Internetu, przekazywanie informacji drogą telewi‑
zyjną, transmisja programów telewizyjnych, nadawanie programów
telewizyjnych, przesyłanie treści audiowizualnych za pośrednictwem
satelity lub interaktywnych sieci multimedialnych, transmisja danych
wideo za pośrednictwem Internetu, transmisja danych lub obrazów
audiowizualnych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej
lub Internetu, transmisja dźwięku, wideo i informacji, transmisja fil‑
mów wideo, transmisja programów telewizyjnych, transmisja pro‑
gramów telewizyjnych drogą kablową, transmisja programów radio‑
wych i telewizyjnych przez satelitę, transmisja programów radiowych
i telewizyjnych, transmisja programów drogą satelitarną, transmisja
programów drogą kablową i satelitarną, transmisja programów dro‑
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gą kablową, transmisja podcastów, transmisja plików danych, audio,
wideo i multimedialnych, w tym plików do pobrania i plików udo‑
stępnianych za pomocą transmisji strumieniowej, transmisja plików
danych, audio, wideo i multimedialnych, transmisja plików cyfro‑
wych, transmisja obrazu za pośrednictwem interaktywnych sieci
multimedialnych, transmisja obrazów drogą satelitarną, transmisja
nagrań dźwiękowych lub wizualnych za pośrednictwem sieci, trans‑
misja nadawcza za pomocą satelity, transmisja wideo na żądanie,
transmisja wizji za pomocą satelity, transmisja treści audio i wideo
za pośrednictwem sieci komputerowych, transmisja sygnałów za‑
wierających dźwięk, obraz i dane, transmisja strumieniowa telewizji
przez Internet, transmisja strumieniowa materiałów wideo w Inter‑
necie, transmisja strumieniowa materiałów audio i wideo w Interne‑
cie, transmisja strumieniowa materiałów dźwiękowych w Internecie,
transmisja strumieniowa danych, transmisje na żywo dostępne przez
strony główne w Internecie [kamery internetowe], transmisje audycji
telewizyjnych, transmisje radiowe i telewizyjne, w tym również dro‑
gą sieci kablowych, transmisje telewizyjne, usługi cyfrowej transmisji
danych audio i wideo, usługa emisji treści audio i wideo świadczone
za pośrednictwem Internetu, usługi emisji telewizyjnej w telefonach
komórkowych, usługi emisji radiowej, telewizyjny i kablowej, usługi
nadawania programów telewizyjnych, usługi nadawania programów
telewizji kablowej i telewizji, usługi transmisji wideo, usługi transmi‑
sji wideo na żądanie, usługi transmisji strumieniowej w zakresie treści
wideo, audio i telewizji, usługi transmisji programów telewizyjnych
za opłatą [pay‑per view], usługi transmisji drogą satelitarną i kablo‑
wą, usługi transmisyjne w sieci www [webcasting], usługi w zakresie
elektronicznej transmisji obrazów, usługi w zakresie elektronicznej
transmisji głosu, usługi wysyłania wideo, usługi wideokonferencji,
wideokonferencje.

(111) 318305
(220) 2018 09 13
(210) 490516
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) SOLARCZYK ANDRZEJ F.H.U. SOLAR, Witów, PL.
(540) eXTREME WITÓW
(540)

Kolor znaku: granatowy, niebieski, ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 26.01.06, 26.13.25, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi reklamowe dotyczące sprzedaży pojazdów
mechanicznych, usługi sprzedaży hurtowej w związku z pojazdami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z pojazdami, usługi sprzeda‑
ży hurtowej i detalicznej skuterów śnieżnych oraz quadów, 37 kon‑
serwacja, serwis i naprawa pojazdów, konserwacja, serwis i naprawa
quadów i skuterów śnieżnych, 39 organizowanie wycieczek z prze‑
wodnikiem, organizowanie wypraw, wycieczek jednodniowych i wy‑
cieczek ze zwiedzaniem, usługi pilotów wycieczek, organizowanie
i rezerwowanie wycieczek jednodniowych, organizowanie i prze‑
prowadzanie wycieczek i zwiedzania, udostępnianie pojazdów na
wycieczki i wyprawy, usługi w zakresie organizowania wycieczek na
rzecz turystów, udzielanie informacji turystom związanych z wypra‑
wami i zwiedzaniem, wypożyczanie quadów i skuterów śnieżnych,
organizowanie i prowadzenie wycieczek na quadach, organizowanie
i prowadzenie wycieczek na skuterach śnieżnych.
(111) 318306
(220) 2018 09 17
(210) 490610
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRESTIGE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) selfdata
(510), (511) 9 etui na okulary, etui do tabletów, skórzane etui na ta‑
blety, etui na smartfony, skórzane etui na telefony komórkowe, etui
na telefony komórkowe, etui na akcesoria optyczne, etui na cyfrowe
odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, po‑
krowce na laptopy, pokrowce na smartfony, pokrowce do tabletów,
futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry,
16 luksusowe artykuły biurowe na dokumenty : segregatory, organi‑
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zery, aktówki ( artykuły biurowe), etui do notatników, etui na przybo‑
ry do pisania, upominkowe etui na przybory do pisania, etui na iden‑
tyfikatory, kasetki lub etui na pieczątki, teczki na korespondencję,
teczki rozkładane, teczki na listy, teczki do użytku biurowego, teczki
na akta, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły
służące do przenoszenia, teczki lub aktówki, aktówki na dokumen‑
ty, aktówki wykonane ze skóry, aktówki wykonane z imitacji skóry,
teki, dyplomatki teczki na dokumenty, teczki konferencyjne, paski
naramienne, paski do portmonetek, paski skórzane, torebki, torebki
damskie, torebki wieczorowe, skórzane torebki, torebki męskie, sty‑
lowe torebki, torebki‑worki, małe torebki kopertówki, torebki do ręki,
torebki na ramię, portmonetki, portfele, torebki wykonane ze skóry,
torebki‑kuferki, małe damskie torebki bez rączki, torby, torby plażo‑
we, torby pamiątkowe, torby zakupowe, torby podróżne, kufry po‑
dróżne, portfele skórzane, portfele na karty, portfele na nadgarstek,
torby skórzane, portfele na karty kredytowe, portfele na karty wizy‑
towe, skórzane portfele na karty kredytowe, portmonetki skórzane,
saszetki męskie, saszetki biodrowe, etui na banknoty, etui na klucze,
futerały na klucze, etui na klucze wykonane ze skóry, etui na klucze
z imitacji skóry, etui na wizytówki, etui lub futerały na dokumenty,
etui na karty kredytowe, etui na karty kredytowe wykonane ze skóry,
etui na karty wykonane z imitacji skóry, pasy na ramię, pasy do ba‑
gażu, plecaki, małe plecaki, pokrowce na klucze, skórzane smycze,
smycze dla psów, smycze dla zwierząt domowych, etykiety skórzane,
torby z imitacji skóry, torebki wykonane z imitacji skóry, etui z imitacji
skóry, torby podróżne wykonane z imitacji skóry, paski z imitacji skó‑
ry, kuferki na lub etui na kosmetyki.

(111) 318307
(220) 2018 09 18
(210) 490694
(151) 2019 02 19
(441) 2018 11 05
(732) DIPOL PLASTIC TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasionka, PL.
(540) Dipol Plastic Technology
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, szary
(531) 27.05.01, 26.11.11, 29.01.12
(510), (511) 1 politetrafluoroetylenowe powłoki nieprzywierające,
mieszaniny termoplastyczne, tworzywa sztuczne w postaci mas,
tworzywa sztuczne w postaci granulek, tworzywa sztuczne w posta‑
ci granulek do użytku w przemyśle, tworzywa sztuczne w postaci pa‑
stylek, tworzywa sztuczne w postaci proszków, tworzywa sztuczne
w postaci proszków, płynów lub past, tworzywa sztuczne w postaci
proszków [do zastosowania w przemyśle], tworzywa sztuczne w po‑
staci past do użytku w przemyśle, 17 materiały z tworzyw sztucznych
w formie profilów jako półprodukty, półprzetworzone substancje
z tworzyw sztucznych, powłoki izolacyjne, powłoki przemysłowe
[izolacyjne], produkty z tworzyw sztucznych w formie profili [pół‑
obrobione], tworzywa sztuczne półprzetworzone, wytłaczane
tworzywa sztuczne [półprodukty], tworzywa sztuczne formowane
wtryskowo, tworzywa sztuczne w formie wytłaczanej do użytku
w produkcji, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane
w produkcji, materiał z tworzywa sztucznego w postaci wytłaczanej
do użytku w produkcji, produkty wykonane z politetrafluoroetyle‑
nu (PTFE), folie z politetrafluoroetylenu i półprodukty z politetra‑
fluoroetylenu, 40 przetwarzanie tworzyw sztucznych, formowanie
materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka materiałów z tworzyw
sztucznych w celu produkcji form z tworzyw sztucznych, obróbka
i przetwarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, obróbka produk‑
tów wykonanych z politetrafluoroetylenu (PTFE), 42 projektowanie
produktów przemysłowych, opracowywanie produktów, projekto‑
wanie produktów, doradztwo w zakresie opracowywania produk‑
tów, projektowanie i opracowywanie produktów przemysłowych,
projektowanie i opracowywanie produktów inżynieryjnych, prace
badawczo‑rozwojowe w zakresie nowych produktów dla osób trze‑
cich w dziedzinie tworzyw sztucznych.
(111) 318308
(151) 2019 02 12

(220) 2018 09 18
(441) 2018 10 29

(210) 490701

Nr 6/2019

(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ALLERATY
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe w zakresie obsługi‑
wania sklepów online, aplikacje mobilne w zakresie obsługiwania
sklepów online, 35 obsługa rynków on‑line w celu umożliwienia
negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi podczas
sprzedaży i zakupu towarów, udostępnianie przestrzeni reklamowej
on‑line dla osób trzecich, usługi w zakresie ogłoszeń drobnych, udo‑
stępnianie przestrzeni reklamowej on‑line w zakresie ogłoszeń drob‑
nych, usługi reklamowe i promocyjne, usługi porównywania cen,
pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych polegająca na:
udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci komputero‑
wej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać
się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zle‑
cenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać trans‑
akcji, usługi handlu online w odniesieniu do licytacji elektronicznych
oraz oceny online z tym związane, usługi informacyjne dotyczące
wyżej wymienionych usług, 36 usługi finansowe, usługi kredytowe,
usługi kredytów odnawialnych, usługi płatnicze polegające na udo‑
stępnianiu limitu środków z koniecznością ich zwrotu, pobieranie
płatności za towary i usługi, zapewnianie pożyczek ratalnych, or‑
ganizowanie sprzedaży ratalnej towarów, pośrednictwo w zakresie
zakupu na raty, finansowanie zakupów na raty, 42 usługi kompute‑
rowe, 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 obsłu‑
giwania sklepów online.
(111) 318309
(220) 2018 09 21
(210) 490826
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MicroShield
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety, produk‑
ty farmaceutyczne, naturalne środki lecznicze, substancje dietetycz‑
ne do celów leczniczych.
(111) 318310
(220) 2018 09 21
(210) 490827
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA
SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MicroShield
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, suplementy diety, produk‑
ty farmaceutyczne, naturalne środki lecznicze, substancje dietetycz‑
ne do celów leczniczych.
(111) 318311
(220) 2018 09 04
(210) 490118
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 22
(732) MARCYSIAK MARCIN BUILDING4YOU, Warszawa, PL.
(540) BUILDING4YOU
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 29.01.12, 07.11.25, 27.05.01
(510), (511) 37 budownictwo, usługi budowlane w zakresie stawia‑
nia budynków, usługi budowlane i konstrukcyjne, usługi doradcze
dotyczące remontów budynków, usługi doradcze i informacyjne
dotyczące budownictwa, betonowanie, budowa budynków na za‑
mówienie, budowa fabryk, budowa i konserwacja rurociągów, budo‑
wa budynków produkcyjnych i przemysłowych, budowa i naprawa
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magazynów, budowa konstrukcji stalowych na budynki, budowa
stropów, budowa ścian, budowa fundamentów budynków, budo‑
wa hal sportowych, budowa kompleksów biznesowych, budowa
konstrukcji inżynierii wodno
‑lądowej poprzez kładzenie betonu,
budowa nieruchomości [budownictwo], budowa nieruchomości
komercyjnych, budowa nieruchomości mieszkalnych, budowa nie‑
ruchomości przemysłowych, budownictwo przemysłowe, montaż
i naprawa instalacji alarmowych przeciwpożarowych, instalowanie
gotowych elementów konstrukcyjnych, instalowanie i naprawa urzą‑
dzeń elektrycznych, instalacja izolacji termicznej w budynkach, izola‑
cja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, instalacja
materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstruk‑
cjach, instalowanie oszklonych konstrukcji budowlanych, instalo‑
wanie wewnętrznych ścianek działowych w budynkach, izolowanie
budynków, konsultacje w zakresie nadzoru budowlanego, konsul‑
tacje budowlane, nadzór budowlany, usługi nadzoru budowlanego
w zakresie projektów budowlanych, nadzorowanie konstruowania
budynków, nadzór nad remontami budynków, nadzór nad robotami
budowlanymi, nadzór budowlany na miejscu inwestycji w zakresie
obiektów inżynierii wodno
‑lądowej, rozbiórka budynków, usługi
doradztwa budowlanego, doradztwo inżynieryjne [budownictwo],
usługi doradztwa w zakresie budowy budynków, konstruowanie
budynków mieszkalnych i handlowych, wznoszenie centrów handlo‑
wych, malowanie, malowanie budynków, malowanie powierzchni
budynków, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji grzew‑
czych, montaż rusztowań, murarstwo, usługi tynkowania, układanie
kabli, usługi dekarskie, usługi hydrauliczne, uszczelnianie budyn‑
ków podczas budowy, zabezpieczanie przed korozją, wznoszenie
strukturalnych konstrukcji stalowych, prace budowlane w zakresie
konstrukcji stalowych, usługi zarządzania budową, usługi wykonaw‑
ców instalacji elektrycznych, budowanie nieruchomości, usługi w za‑
kresie instalacji elektrycznych, zagospodarowywanie gruntu pod
zabudowę, usługi instalacji dachów, instalacja pokryć dachowych,
montaż płyt ściennych, montaż [instalacja] konstrukcji budynków,
remontowanie budynków, przygotowywanie terenu pod budowę,
wyrównywanie terenu budowy, 42 usługi inżynieryjne, doradztwo
projektowe, doradztwo techniczne związane z projektowaniem, do‑
radztwo w dziedzinie projektowania architektonicznego, doradztwo
w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, profesjo‑
nalne doradztwo dotyczące projektowania wnętrz, usługi doradz‑
twa technicznego w zakresie inżynierii budowlanej, pomiary geode‑
zyjne, projektowanie budowlane, projektowanie hal wystawowych,
usługi architektoniczne, usługi projektowania, usługi projektowania
architektonicznego, usługi projektowe związane z nieruchomościa‑
mi, usługi architektoniczne w zakresie przygotowywania planów ar‑
chitektonicznych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
budynków, usługi doradcze w zakresie planowania architektonicz‑
nego, usługi profesjonalne związane z projektami architektonicz‑
nymi, usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków
przemysłowych, usługi architektoniczne w zakresie projektowania
budynków komercyjnych, usługi architektoniczne w zakresie pro‑
jektowania obiektów biurowych, usługi inżynieryjne w zakresie pro‑
jektowania konstrukcji, usługi konsultacyjne dotyczące architektury,
projektowanie centrów handlowych, usługi architektoniczne w za‑
kresie projektowania centrów handlowych, usługi projektowania
przestrzeni handlu detalicznego, projektowanie dekoracji wnętrz,
usługi konsultacyjne w zakresie projektowania wnętrz, projektowa‑
nie architektoniczne dekoracji wnętrz, projektowanie urbanistyczne,
usługi w zakresie przemysłowego projektowania technicznego, mo‑
nitorowanie konstrukcji budowlanych, opracowywanie projektów
budowlanych.

(111) 318312
(220) 2018 09 04
(210) 490119
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) PAWLIKOWSKA MARIA SICHLAŃSKI DWOREK,
Murzasichle, PL.
(540) Sichlańskie Pierogi Jagnięce
(510), (511) 30 uszka, pierożki, pierogi z nadzieniem mięsnym pako‑
wane próżniowo również w stanie schłodzonym i mrożonym.
(111) 318313
(220) 2018 09 05
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 15
(732) Swiss Pharma International AG, Zurich, CH.

(210) 490169
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(540) Laremid – wyjątkowo szybki na biegunkę!
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty higieniczne do
celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje przystosowa‑
ne do użytku medycznego, suplementy diety dla ludzi.
(111) 318314
(220) 2018 09 05
(210) 490177
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Postęp, PL.
(540) JURAJSKA STRUGA
(510), (511) 32 wody mineralne gazowane i niegazowane, wody i na‑
poje gazowane, wody stołowe i sodowe, napoje owocowe niegazo‑
wane, napoje bezalkoholowe, soki owocowe, syropy, piwo.
(111) 318315
(220) 2018 09 05
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) SZEWCZYK MATEUSZ, Łódź, PL.
(540) Panda lancz
(540)

(210) 490185

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.13, 05.11.13, 03.01.14
(510), (511) 43 usługi kateringowe.
(111) 318316
(220) 2018 09 06
(210) 490205
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) LANDMAT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ART CONSTELLATION KONSTELACJA SZTUKI
(540)

(531) 01.11.08, 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj‑
nych w reklamie, impresariat w działalności artystycznej, organiza‑
cja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, usługi aukcyjne, usługi handlu detaliczne‑
go w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi
marketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych
lub promocji sprzedaży, usługi w zakresie porównywania cen, wy‑
ceny handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre‑
sie projektów budowlanych, zarządzanie hotelami, 36 doradztwo
w sprawach finansowych, organizowanie wynajmu nieruchomości,
pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
wycena antyków, wycena dzieł sztuki, wycena nieruchomości, wyna‑
jem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie
nieruchomością, 41 organizacja pokazów mody w celach rozryw‑
kowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa‑
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko‑
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi‑
zowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, pozowanie dla artystów, produkcja
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filmów innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie
on‑line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów
innych niż teksty reklamowe, usługi kulturalne, edukacyjne lub roz‑
rywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy],
usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów rekla‑
mowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wypożyczanie dzieł
sztuki, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie mody, pro‑
jektowanie urbanistyczne, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki,
stylizacja [wzornictwo przemysłowe], usługi architektoniczne, usługi
graficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, wzornictwo
przemysłowe, 43 domy turystyczne, motele, pensjonaty, rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hote‑
lowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarzą‑
dzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji pokojów, wynaj‑
mowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy.

lowe, usługi recepcyjne dla tymczasowego zakwaterowania [zarzą‑
dzanie przyjazdami i wyjazdami], usługi rezerwacji pokojów, wynaj‑
mowanie sal na zebrania, wynajmowanie zakwaterowania na pobyt
czasowy.

(111) 318317
(220) 2018 09 06
(210) 490206
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) LANDMAT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) ART CONSTELLATION KONSTELACJA SZTUKI
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, srebrny
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 32 piwa o małej zawartości alkoholu, piwo i produkty pi‑
wowarskie, drinki na bazie piwa, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), gotowe koktajle alkoholowe, koktajle, napoje energetyczne
zawierające alkohol, mieszanki koktajli alkoholowych, gotowe napo‑
je alkoholowe inne niż na bazie piwa, alkoholowe koktajle owocowe,
gotowe koktajle na bazie wina, wymieszane napoje alkoholowe.

(111) 318318
(220) 2018 09 07
(151) 2019 02 07
(441) 2018 10 22
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) HiRRO COCKTAILS
(540)

(111) 318319
(220) 2018 09 07
(151) 2019 02 07
(441) 2018 10 22
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) HiRRO COCKTAILS
(540)

Kolor znaku: granatowy, czarny, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.11.08, 26.01.01, 26.11.03
(510), (511) 35 doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
public relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyj‑
nych w reklamie, impresariat w działalności artystycznej, organiza‑
cja pokazów mody w celach promocyjnych, organizowanie targów
w celach handlowych lub reklamowych, publikowanie tekstów
reklamowych, reklama, usługi aukcyjne, usługi handlu detaliczne‑
go w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi
marketingowe, usługi modelek i modeli do celów reklamowych
lub promocji sprzedaży, usługi w zakresie porównywania cen, wy‑
ceny handlowe, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakre‑
sie projektów budowlanych, zarządzanie hotelami, 36 doradztwo
w sprawach finansowych, organizowanie wynajmu nieruchomości,
pobieranie czynszu, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
wycena antyków, wycena dzieł sztuki, wycena nieruchomości, wyna‑
jem mieszkań, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie
nieruchomością, 41 organizacja pokazów mody w celach rozryw‑
kowych, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa‑
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko‑
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organi‑
zowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, pozowanie dla artystów, produkcja
filmów, innych niż reklamowe, publikowanie książek, publikowanie
on‑line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, usługi kulturalne, edukacyjne lub roz‑
rywkowe świadczone przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy],
usługi w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów rekla‑
mowych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wypożyczanie dzieł
sztuki, 42 projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie mody, pro‑
jektowanie urbanistyczne, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki,
stylizacja [wzornictwo przemysłowe], usługi architektoniczne, usługi
graficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, wzornictwo
przemysłowe, 43 domy turystyczne, motele, pensjonaty, rezerwacja
miejsc w pensjonatach, rezerwacje miejsc w hotelach, usługi hote‑

(210) 490293

(210) 490294

Kolor znaku: jasnoniebieski, biały
(531) 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 32 piwa o małej zawartości alkoholu, piwo i produkty pi‑
wowarskie, drinki na bazie piwa, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), gotowe koktajle alkoholowe, koktajle, napoje energetyczne
zawierające alkohol, mieszanki koktajli alkoholowych, gotowe napo‑
je alkoholowe inne niż na bazie piwa, alkoholowe koktajle owocowe,
gotowe koktajle na bazie wina, wymieszane napoje alkoholowe.
(111) 318320
(220) 2018 09 10
(210) 490323
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) GINTER KAZIMIERZ ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH. ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ, Chojnice, PL.
(540) GINTER
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 26.01.01, 26.01.18, 26.01.19, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.03
(510), (511) 19 materiały budowlane niemetalowe: beton towarowy,
betonowe wyroby budowlane: kostka brukowa, krawężniki, obrzeża,
gazony, palisady, rury, korytka, płyty drogowe, studnie, stropy, ele‑
menty murowe: pustaki, nadproża, bloczki, 35 sprzedaż i oferowanie
do sprzedaży w sklepach, hurtowniach i za pośrednictwem Internetu
materiałów budowlanych niemetalowych: beton towarowy, betono‑
we wyroby budowlane, gipsowe wyroby budowlane, masa betono‑
wa, zaprawa murarska, suchy beton, wyroby azbestowo‑cementowe,
wiórowo
‑cementowe, bloczki fundamentowe, pustaki betonowe
i keramzytowe, płyty stropowe kanałowe, stropy, kręgi studzienne,
pokrywy studzienne, rury betonowe, kostka brukowa, krawężniki,
obrzeża, płytki chodnikowe, płyty drogowe, płyty ażurowe, trylin‑
ka pełna z otworami, elementy prefabrykowanych ogrodzeń, ele‑
menty małej architektury: palisady niemetalowe w postaci słupków
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drewnianych oraz budowlane konstrukcje niemetalowe w postaci
betonowych donic, elementy betonowe i żelbetonowe do dróg i na‑
wierzchni pieszych i rowerowych, beton komórkowy, gazobeton,
cegły: wapienno‑piaskowe, ceramiczne, klinkierowe, pustaki i ele‑
menty wentylacyjne, cement, wapno, kruszywa, żwir, piasek, gips,
kreda, łupki, kaolin, kamienie, pokrycia dachowe z blachodachówki,
ceramiczne, bitumiczne, blachy trapezowe, materiały do ocieplania
budynków: styropian, wełna mineralna, siatka, klej tynk, papa, lepik,
dysperbit, pianka, uszczelniacze, folie budowlane, systemy suchej
zabudowy wnętrz na bazie płyt gipsowo‑kartonowych, elementy
drewniane więźby dachowej, stolarka okienna i drzwiowa, rynny,
rury, systemy odwodnień budynków, materiały elewacyjne, płyty
i panele ścienne, płyty i panele podłogowe, materiały do renowacji
pokrycia papowego, 37 usługi budowlane wszelkiego rodzaju: bu‑
dowanie obiektów, posadzki przemysłowe, prace remontowe, prace
konserwacyjne, 39 usługi transportowe: transport drogowy mate‑
riałów budowlanych, transport odpadów budowlanych, wynajem
samochodów ciężarowych, wynajem środków transportu lądowego,
40 usługi w zakresie recyklingu odpadów budowlanych, zwłaszcza
betonowych, produkcja materiałów budowlanych niemetalowych .
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tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on‑line, kur‑
sy korespondencyjne, edukacja za pośrednictwem telewizji, radia,
sieci komputerowej, montaż programów radiowych i telewizyjnych,
pisanie scenariuszy, organizowanie i realizacja spektakli, koncertów,
widowisk plenerowych.

(111) 318324
(220) 2018 09 10
(210) 490374
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) LEWANDOWSKI MACIEJ ZMTORUN, Toruń, PL.
(540) ZMTorun
(510), (511) 40 usługi w zakresie obróbki metalu, obróbka metalur‑
giczna, obróbka metali, obróbka mechaniczna metalu, obróbka i po‑
wlekanie powierzchni metalowych, antykorozyjna obróbka części
metalowych, obróbka cieplna i nakładanie powłok na stal, cieplna
obróbka metali, obróbka powierzchni metalowych przy wykorzysta‑
niu technik szlifowania dokładnego, obróbka powierzchni metalo‑
wych poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, obróbka
skrawaniem części dla osób trzecich, tłoczenie metalu, odpuszczanie
metalu, wytłaczanie metalu, emaliowanie metalu, kucie metalu, szli‑
fowanie, spawanie, frezowanie.

(111) 318321
(220) 2018 09 10
(210) 490359
(151) 2019 02 18
(441) 2018 10 29
(732) BEYOND PUBLIC RELATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BEYOND PUBLIC RELATIONS
(540)

(111) 318325
(220) 2018 09 10
(210) 490375
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) LEWANDOWSKI MACIEJ ZMTORUN, Toruń, PL.
(540) ZMTorun.pl OBRÓBKA METALI CNC
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 26.11.02, 29.01.11
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne i pu‑
blic relations, agencja public relations, badania w zakresie public
relations, doradztwo w zakresie public relations, doradztwo w dzie‑
dzinie strategii komunikacyjnych public relations, pomoc w zarzą‑
dzaniu przedsiębiorstwami handlowymi w zakresie public relations,
agencje reklamowe, reklama, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, projektowanie materiałów rekla‑
mowych, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie
działalności gospodarczej, 41 szkolenia w zakresie public relations,
marketingu i promocji.

Kolor znaku: niebieski, granatowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 24.17.02, 15.07.01, 15.07.03
(510), (511) 40 usługi w zakresie obróbki metalu, obróbka metalur‑
giczna, obróbka metali, obróbka mechaniczna metalu, obróbka i po‑
wlekanie powierzchni metalowych, antykorozyjna obróbka części
metalowych, obróbka cieplna i nakładanie powłok na stal, cieplna
obróbka metali, obróbka powierzchni metalowych przy wykorzysta‑
niu technik szlifowania dokładnego, obróbka powierzchni metalo‑
wych poprzez szlifowanie dokładne i polerowanie ścierne, obróbka
skrawaniem części dla osób trzecich, tłoczenie metalu, odpuszczanie
metalu, wytłaczanie metalu, emaliowanie metalu, kucie metalu, szli‑
fowanie, spawanie, frezowanie.

(111) 318322
(220) 2018 09 10
(210) 490360
(151) 2019 02 18
(441) 2018 10 29
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) Majonez Kielecki‑z natury świętokrzyski
(510), (511) 30 majonezy, majonezy smakowe, sosy na bazie majone‑
zu.

(111) 318326
(220) 2018 09 11
(210) 490385
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) VICI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FISH&EAT
(510), (511) 29 alginiany do celów kulinarnych, anchois, nieżywe,
filety rybne, homary, nieżywe, ikra rybia przetworzona, kawior, kon‑
serwowane ryby, konserwy rybne, krewetki [nieżywe], krewetki ró‑
żowe [nieżywe], krokiety, langusty, nieżywe, łosoś, nieżywy, małże
(mięczaki) nieżywe, małże [nieżywe], nieżywe małże, ostrygi, nie‑
żywe, potrawy z ryb do spożycia przez ludzi, przeciery rybne, raki,
nieżywe, ryby, ryby solone, sardynki, nieżywe, skorupiaki, nieżywe,
strzykwy nieżywe, śledzie, nieżywe, tuńczyk, nieżywy, wodorosty
konserwowe, żywność przygotowywana z ryb.

(111) 318323
(220) 2018 09 10
(210) 490370
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) MISTARZ MAREK, Białystok, PL.
(540) E=moc2je!
(510), (511) 35 organizowanie sprzedaży w formie aukcji interneto‑
wych i stacjonarnych, organizowanie wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
publikowanie tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów
reklamowych (próbek, ulotek, prospektów, druków, broszur), wynaj‑
mowanie powierzchni na cele reklamowe, wynajem czasu reklamo‑
wego we wszystkich środkach przekazu, oferowanie i sprzedaż towa‑
rów za pośrednictwem sieci komputerowej, prowadzenie interesów
osób trzecich w zakresie ekspozycji i sprzedaży towarów poprzez
sklep internetowy, pośrednictwo handlowe polegające na zawie‑
raniu transakcji kupna i sprzedaży za pośrednictwem sieci kompu‑
terowej, 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie
wydarzeń sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i akcji eduka‑
cyjnych, sponsorowanie finansowe, 41 organizowanie konkursów
i wystaw edukacyjnych i rozrywkowych, produkcja filmów, progra‑
mów telewizyjnych i radiowych, opracowywanie filmów, informacja
o rozrywce, edukacji, rekreacji, publikowanie książek, publikowanie

(111) 318327
(220) 2018 09 12
(210) 490467
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) FUNDACJA WSPIERANIA TWÓRCZYCH INICJATYW
TEATRALNYCH ATUT, Warszawa, PL.
(540) kamarti
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumenta,
administrowanie programami dla osób często podróżujących drogą
powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamowe, ak‑
tualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych,
badania dotyczące działalności gospodarczej, badania opinii pu‑
blicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bezpośred‑
nia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych pu‑
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blic relations, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar‑
czej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalno‑
ści gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, do‑
radztwem w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie
informacji dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, foto‑
kopiowanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycznej,
indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub rekla‑
mowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż próbek,
komputerowe bazy danych (pozyskiwanie danych do-), komputero‑
we zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marketing w ra‑
mach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, negocjowanie
umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tekstów, obsługa
administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV dla osób trze‑
cich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich, optymalizacja
stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów promo‑
cji dodatkowej, organizacja pokazów mody w celach promocyjnych,
organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych, out‑
sourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scenariuszy do celów rekla‑
mowych, pokazy towarów, pomoc w zarządzaniu działalnością go‑
spodarczą, poszukiwania w zakresie patronatu, powielanie
dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla celów
sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja
programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z te‑
lezakupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie
sponsorowania wydarzeń sportowych, rejestracja komunikatów pi‑
semnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama on‑
line za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać za
kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyj‑
ne, rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie
indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych, staty‑
styczne zestawienia, stenografia, systematyzacja danych w kompu‑
terowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nie‑
obecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości
[prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, tymczasowe za‑
rządzanie przedsiębiorstwem, uaktualnianie materiałów reklamo‑
wych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za po‑
średnictwem strony internetowej, usługi aukcyjne, usługi doradcze
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakre‑
sie działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektyw‑
ności biznesowej, usługi handlu detalicznego online w zakresie
dzwonków telefonicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego
online w zakresie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu deta‑
licznego online w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobra‑
nia, usługi handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone
przez galerie sztuki, usługi marketingowe, usługi modelek i modeli
do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, usługi pośrednictwa
biznesowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwe‑
storów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowa‑
nia, usługi pośrednictwa w handlu, usługi przypominania o spotka‑
niach [prace biurowej, usługi public relations, usługi sekretarskie,
usługi umawiania spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie naby‑
wania dla osób trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przed‑
siębiorstw], usługi w zakresie opracowania graficznego do celów re‑
klamowych, wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowa‑
nie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia
biurowego, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie
stoisk handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze‑
cich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedaw‑
ców towarów i usług, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjono‑
wania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarządzanie programami
refundacji w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności go‑
spodarczej dla usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarzą‑
dzanie w zakresie zamówień handlowych, 36 organizacja zbiórek,
organizowanie wynajmu nieruchomości, pobieranie czynszu, spon‑
sorowanie finansowe, udzielanie rabatów w uczestniczących obiek‑
tach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej, wyna‑
jem biur do coworkingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni
biurowej, wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie nieru‑
chomością, zbiórki funduszy na cele dobroczynne, 38 agencje infor‑
macyjne, fora [pokoje rozmów] dla serwisów społecznościowych, in‑
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formacja o telekomunikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za
pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednic‑
twem telefonów komórkowych, łączność poprzez terminale kompu‑
terowe, łączność telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, nada‑
wanie telewizji kablowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych
z globalną siecią komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie
faksów, przesyłanie on‑line kartek z życzeniami, przesyłanie telegra‑
mów, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunika‑
cyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer strumieniowy
danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów radio‑
wych, transmisja programów telewizyjnych, transmisja satelitarna,
transmisja w ideo na żądanie, udostępnianie forów internetowych
online, usługi poczty głosowej, usługi przywoławcze [radio, telefon
lub inne środki łączności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi
telekonferencyjne, usługi teleksowe, usługi trasowania i podłączania
do sieci telekomunikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji,
usługi związane z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi teleko‑
munikacyjne], wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości
i obrazów, wynajem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie
czasu dostępu do globalnych sieci komputerowych, zapewnianie do‑
stępu do baz danych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci kom‑
puterowych, 40 apreturowanie papieru, apreturowanie tkanin, bar‑
wienie futer, barwienie obuwia, barwienie skór, barwienie szyb
poprzez pokrywanie ich powierzchni, barwienie tkanin, chromowa‑
nie, cynowanie, dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja powietrza,
dmuchanie szkła, druk sitowy, drukowanie, drukowanie litograficzne,
drukowanie offsetowe, drukowanie szablonów, drukowanie zdjęć,
polowanie tkanin, rotograwiura, frezowanie, garbarstwo, grawero‑
wanie, hafciarstwo, meblowanie materiałów, impregnacja ogniood‑
porna tkanin, impregnowanie wodoodporne tkanin, informacje
o obróbce materiałów, introligatorstwo, konserwowanie napojów
i żywności, kowalstwo, krawiectwo, krojenie tkanin, laminowanie, lu‑
towanie, magnesowanie, nabłyszczanie futer, niklowanie, niszczenie
odpadów i śmieci, obrębianie tkanin, obróbka [przetwarzanie] odpa‑
dów, obróbka drewna, obróbka mająca na celu uzyskanie niegniotli‑
wości odzieży, obróbka metali, obróbka skór, obróbka taśm filmo‑
wych, obróbka wełny, oczyszczanie powietrza, oddzielania kolorów
[obróbka], odkażanie materiałów niebezpiecznych, odlewanie meta‑
li, odpuszczanie metali, oprawianie dzieł sztuki, piaskowanie, pielę‑
gnacja futer, pikowanie tkanin, piłowanie materiałów, pokrywanie
kadmem, polerowanie materiałami ściernymi, powlekanie galwa‑
niczne, powlekanie metalu, pozłacanie, przeróbki odzieży, rymar‑
stwo, satynowanie futer, składanie materiałów na zamówienie dla
osób trzecich, skórnictwo, snucie osnów [krosna], srebrzenie, szlifo‑
wanie, szlifowanie szkła optycznego, szycie odzieży na miarę, ściera‑
nie, ścinanie i obróbka drewna, frasowanie laserem, usługi w zakresie
fotokompozycji, usługi w zakresie kriokonserwacji, usługi związane
z farbiarstwem, usuwanie warstw nawierzchniowych, wybielanie
tkanin, wypalanie wyrobów ceramicznych, wypożyczanie maszyn
dziewiarskich, wyrób futer na zamówienie, wywoływanie filmów fo‑
tograficznych, zabezpieczanie futer przed molami, zabezpieczanie
tkanin przed molami, zaprasowanie na stałe tkanin, złocenie, 41 do‑
radztwo zawodowe, dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy po‑
mocy usług typu transmisja wideo na żądanie, dostarczanie progra‑
mów telewizyjnych, nie do pobrania, przy pomocy usług typu
transmisja wideo na żądanie, dubbing, edukacja religijna, fotografia,
fotoreportaże, informacja o edukacji, informacja o imprezach roz‑
rywkowych, informacja o rekreacji, komputerowe przygotowanie
materiałów do publikacji, kształcenie praktyczne [pokazy], kursy ko‑
respondencyjne, montaż taśm wideo, nagrywanie na taśmach wi‑
deo, nauczanie indywidualne, organizacja pokazów mody w celach
rozrywkowych, organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie
forów edukacyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie
kolokwiów, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa‑
dzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szko‑
lenie], organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizo‑
wanie konkursów piękności, organizowanie loterii, organizowanie
widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w celach kulturalnych
lub edukacyjnych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie sce‑
nariuszy do celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [roz‑
rywka], pozowanie dla artystów, produkcja filmów, innych niż rekla‑
mowe, produkcja mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja
programów radiowych i telewizyjnych, produkcja widowisk, przed‑
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stawienia teatralne [produkcja], publikowanie książek, publikowanie
on‑line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, radiowe programy rozrywkowe, reda‑
gowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), rezerwowanie
miejsc na pokazy, sporządzanie napisów [np. do filmów], sprawdzia‑
ny edukacyjne, studia filmowe, szkoły z internatem, telewizyjne usłu‑
gi rozrywkowe, udostępnianie filmów online nie do pobrania, udo‑
stępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobrania] w internecie,
udostępnianie obiektów i sprzętu rekreacyjnego, udostępnianie
obiektów i sprzętu sportowego, udostępnianie publikacji elektro‑
nicznych [nie do pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [roz‑
rywka], usługi artystów estradowych, usługi biblioteczne, usługi bi‑
bliotek objazdowych, usługi edukacyjne świadczone przez szkoły,
usługi gier oferowane w systemie on‑line za pośrednictwem sieci
komputerowej, usługi kaligrafii, usługi klubowe [rozrywka lub na‑
uczanie], usługi kulturalne, edukacyjne lub rozrywkowe świadczone
przez galerie sztuki, usługi muzeów [wystawy], usługi orkiestry, usłu‑
gi pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi przekwa‑
lifikowania zawodowego, usługi reporterskie, usługi rozrywkowe,
usługi studia nagrań, usługi szkoleniowe zapewniane przy pomocy
symulatorów, usługi trenerskie, usługi w zakresie komponowania
muzyki, usługi w zakresie obozów wakacyjnych [rozrywka], usługi
w zakresie opracowania graficznego, inne niż do celów reklamo‑
wych, usługi w zakresie oświaty [nauczanie], wypożyczanie aparatu‑
ry oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyj‑
nych, wypożyczanie dekoracji teatralnych, wypożyczanie dzieł
sztuki, wypożyczanie filmów kinowych, wypożyczanie kamer w ideo,
wypożyczanie magnetowidów, wypożyczanie nagrań dźwiękowych,
wypożyczanie sprzętu audio, wypożyczanie taśm wideo, wypoży‑
czanie zabawek, wystawianie spektakli na żywo, wystawianie spek‑
takli rewiowych, wyższe uczelnie [edukacja], 42 badania naukowe,
badania techniczne, badania w dziedzinie kosmetyki, digitalizacja
dokumentów [skanowanie], doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, dostarczanie informacji o technologii kompu‑
terowej i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej,
konwersja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, konwer‑
sja programów komputerowych i danych, inna niż konwersja fizycz‑
na, projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie mody, stylizacja
[wzornictwo przemysłowe], usługi doradcze w dziedzinie technolo‑
gii, usługi doradcze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi
doradcze w dziedzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi gra‑
ficzne, wzornictwo przemysłowe, 45 doradztwo w zakresie własno‑
ści intelektualnej, licencjonowanie oprogramowania komputerowe‑
go [usługi prawne], licencjonowanie własności intelektualnej,
prawne administrowanie licencjami, udzielanie licencji [usługi praw‑
ne] w ramach publikacji oprogramowania, usługi doradztwa osobi‑
stego w zakresie stylizacji ubioru, usługi serwisów społecznościo‑
wych online, wypożyczanie strojów wieczorowych, zarządzanie
prawami autorskimi.

(111) 318328
(220) 2018 09 12
(210) 490468
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) GAD JERZY KAZIMIERZ P.U.P.H. CENTRUM SZKŁA, Kielce, PL.
(540) CS GAD
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 03.11.99, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 19 szkło budowlane, szkło dekoracyjne do użytku w bu‑
downictwie, szkło zbrojone, szkło hartowane do użytku w budownic‑
twie, szkło okienne, szkło warstwowe, materiały budowlane zawie‑
rające szkło, drzwi szklane, ścianki działowe szklane, szklane panele
ścienne, stopnie schodów szklane, podłogi szklane, drzwi lustrzane,
drzwi szklane, szkło okienne, niemetalowe ramy do okien szklanych,
szkło izolacyjne, balustrady niemetalowe szklane, szyby zespolone
antywłamaniowe, 20 lustra w tym lustra łazienkowe, lustra meblowe,
lustra z nadrukiem, meble ze szkła, gabloty szklane, półki ze szkła,
stoły szklane, stoliki szklane pod sprzęt TV, drzwi i półki do mebli
szklane, witryny szklane, 35 sprzedaż szkła, luster i wyrobów szkla‑
nych, 37 usługi szklarskie, wstawianie, konserwacja, naprawy szyb,
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okien, montaż szyb i luster, 40 oprawianie obrazów, usługi cięcia
i szlifowania szkła, obróbka szkła, polerowanie szkła, fazowanie szkła
i luster, klejenie szkła.

(111) 318329
(220) 2018 08 29
(210) 489920
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA CLOUD MASK BANANA CABANA
(510), (511) 3 maseczki do twarzy.
(111) 318330
(220) 2018 08 29
(210) 489921
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA CLOUD MASK MERRY BERRY
(510), (511) 3 maseczki do twarzy.
(111) 318331
(220) 2018 08 29
(210) 489922
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA CLOUD MASK MANGO BALANGO
(510), (511) 3 maseczki do twarzy.
(111) 318332
(220) 2018 08 30
(210) 489948
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 15
(732) OGÓREK ŁUKASZ, Andrychów, PL.
(540) City Sklep
(510), (511) 35 usługi sklepów detalicznych on
‑line obejmujące
odzież, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie handlu,
usługi sklepów detalicznych on‑line związane z produktami kosme‑
tycznymi i pielęgnacyjnymi.
(111) 318333
(220) 2018 08 30
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 15
(732) NASKRĘT NATALIA, Poznań, PL.
(540) Besita
(540)

(210) 489949

(531) 02.09.01, 27.05.01
(510), (511) 25 odzież.
(111) 318334
(220) 2018 09 01
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) ROWICKI PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) I LONDON
(540)

(210) 490007

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.15, 27.05.17, 02.09.01
(510), (511) 18 skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów za‑
warte w tej klasie: aktówki, teczki, etui na klucze, torebki, torby zaku‑
powe, kuferki, kuferki na kosmetyki, portfele, portmonetki, kosme‑
tyczki, wizytowniki, etui na karty kredytowe, plecaki, smycze, skóry
zwierzęce, skóry surowe, walizy, walizki, torby podróżne, parasolki
i parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, uprzęże i wyroby rymar‑
skie, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy, paski do spodni damskie
oraz męskie.
(111) 318335
(151) 2019 02 13

(220) 2018 09 03
(441) 2018 10 29

(210) 490055
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(732) PIĄTEK‑MORAWIEC ANNA BIURO PODRÓŻY APTER, Młyn, PL.
(540) APTER
(510), (511) 36 usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubez‑
pieczeniami turystycznymi, 39 usługi biura turystycznego w celu
rezerwacji podróży, czarterowanie łodzi, czarterowanie jachtów,
czarterowanie statków, informacja o transporcie, usługi kierowców,
maklerstwo okrętowe, maklerstwo transportowe, organizowanie
podróży, organizowanie wycieczek, usługi agencji rezerwującej wy‑
cieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie rezerwacji biletów na po‑
dróże i wycieczki, usługi osób towarzyszących podróżnym, udostęp‑
nianie parkingów i usługi związane z parkowaniem samochodów,
pilotowanie, usługi pilotów wycieczek, usługi pośrednictwa trans‑
portowego, rezerwowanie transportu za pośrednictwem świato‑
wych sieci komputerowych, transport lądowy podróżnych, transport
drogowy podróżnych, wypożyczanie pojazdów, transport, transport
pasażerski, transport samochodowy, rezerwacja transportu, trans‑
port barkami, transport kolejowy, transport łodziami, transport stat‑
kami, transport morski, transport promowy, transport rzeczny, usługi
doradztwa turystycznego i informacji turystycznej, udzielanie infor‑
macji turystycznych, organizacja wycieczek turystycznych, usługi
przewodników turystycznych, usługi rezerwacji podróży turystycz‑
nych, usługi osobistych przewodników turystycznych, udzielanie in‑
formacji turystycznej za pomocą komputera, zwiedzanie turystycz‑
ne, rezerwacja miejsc na podróż, rezerwacja miejsc dla podróżnych,
rejsy łodziami wycieczkowymi, agencje rezerwacji podróży, zwie‑
dzanie turystyczne, zwiedzanie turystyczne z przewodnikiem, usługi
organizowania wycieczek, organizacja i rezerwacja wypraw, orga‑
nizowanie przewozu pasażerów drogą lądową, morską, powietrzną
i koleją, organizowanie biletów lotniczych, biletów rejsowych i bile‑
tów kolejowych, usługi związane z biletami lotniczymi, dostarczanie
biletów w celu umożliwienia ich posiadaczom podróży, organizacja
wynajmu pojazdów, usługi transportowe, usługi transportu autobu‑
sami, wynajem samochodów, informacja turystyczna, organizowa‑
nie wczasów, 41 organizacja szkoleń, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowa‑
nie i prowadzenie konferencji, organizowanie spektakli rozrywko‑
wych, informacja o wypoczynku, informacja o rekreacji, informacja
o rozrywce, organizowanie obozów sportowych, organizacja kursów
językowych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie i obsługa konferencji, organizacja wystaw do celów
kulturalnych lub edukacyjnych, organizacja imprez rozrywkowych,
organizacja imprez sportowych, organizowanie imprez sportowych,
organizowanie imprez rekreacyjnych, prowadzenie wycieczek wspi‑
naczkowych z przewodnikiem, rezerwacja biletów na imprezy kultu‑
ralne, informacja o biletach na imprezy rozrywkowe, usługi w zakre‑
sie nabywania biletów na imprezy sportowe, prowadzenie wycieczek
wspinaczkowych z przewodnikiem, 43 domy turystyczne, usługi ba‑
rowe, udostępnianie terenów i sprzętu kempingowego, usługi hote‑
lowe, kafeterie jako bufety, usługi kawiarni, usługi w zakresie kantyn,
rezerwacja miejsc na kempingach, motele, rezerwacja pokoi, usługi
w zakresie obozów wakacyjnych jako zakwaterowanie, pensjonaty,
usługi cateringu zewnętrznego, restauracje dla turystów, rezerwacje
hotelowe, usługi w zakresie kwater wczasowych, stołówki, zapewnia‑
nie zakwaterowania na pobyt czasowy, usługi w zakresie zakwatero‑
wania na pobyt czasowy, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do
obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń
na posiedzenia, usługi biura turystycznego związane z rezerwacją
zakwaterowania tymczasowego, usługi biur turystycznych w zakre‑
sie rezerwacji zakwaterowań, hotele, hostele i pensjonaty, zakwa‑
terowanie wakacyjne i turystyczne, organizowanie zakwaterowania
wakacyjnego.
(111) 318336
(220) 2018 09 04
(210) 490067
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) AXXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) EPINAR
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 318337
(220) 2018 09 04
(210) 490078
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) KOŁOMAŃSKI SEBASTIAN P.W. PELLETPOL, Kielce, PL.
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(540) PelletPol
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały, zielony, pomarańczowy,
jasnozielony
(531) 01.15.05, 05.03.14, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 4 paliwo z biomasy.
(111) 318338
(220) 2018 09 04
(151) 2019 01 29
(441) 2018 10 15
(732) HAJDUSZEWSKI HENRYK, Sopot, PL.
(540) HORTHO Medical Innovations
(540)

(210) 490085

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 26.13.25, 27.05.17, 29.01.12
(510), (511) 35 sprzedaż detaliczna lub hurtowa środków farmaceu‑
tycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycz‑
nego.
(111) 318339
(220) 2018 09 04
(210) 490086
(151) 2019 01 29
(441) 2018 10 15
(732) HAJDUSZEWSKI HENRYK HORTHO MEDICAL INNOVATIONS,
Sopot, PL.
(540) NOVAXIL PLUS
(540)

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne, suple‑
menty diety i preparaty dietetyczne.
(111) 318340
(220) 2018 09 04
(210) 490095
(151) 2019 02 11
(441) 2018 10 22
(732) CENTRUM BADAŃ RYNKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Olsztyn, PL.
(540) Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic
Policy
(510), (511) 16 broszury, czasopisma [periodyki], indeksy, skoro‑
widze, kalendarze, katalogi, książki, nalepki, naklejki [materiały pi‑
śmienne], notatniki [notesy], periodyki [czasopisma], podręczniki
[książki], szablony artykuły piśmienne], wzorce pisma do kopiowa‑
nia, zakładki do książek, 41 fotografia, informacja o edukacji, kom‑
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie
i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, publikowanie
książek, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowa‑
dzenie warsztatów [szkolenie], publikowanie on‑line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla‑
mowe, redagowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), usługi
w zakresie oświaty [nauczanie], wyższe uczelnie [edukacja].
(111) 318341
(220) 2018 02 28
(210) 482937
(151) 2018 10 02
(441) 2018 06 18
(732) KOLANOWSKI GERARD MCGERARD, Kobyłka, PL.
(540) IVANKI
(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,
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wyroby czekoladowe, czekolada, czekoladki, praliny, batony, żelki, gala‑
retki, gumy do żucia, suche wafle, wafle o różnych kształtach, wyroby cu‑
kiernicze z waflem oblewane, dekorowane, nadziewane, lody, sorbety.

(111) 318342
(220) 2015 02 24
(210) 439419
(151) 2019 01 21
(441) 2015 06 08
(732) DOSPEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Częstochowa, PL.
(540) rico
(510), (511) 11 grzejniki, grzejniki elektryczne, elementy grzejne, wy‑
ciągi wentylacyjne, wyciągi kominowe, kanały kominowe, dmuchawy
jako części instalacji do nawiewu, filtry jako części instalacji domowych
lub przemysłowych, filtry powietrza do klimatyzacji, regulatory do
wyciągów w ogrzewnictwie, aparatura i urządzenia do oczyszczania
powietrza, aparatura do wentylacji jako klimatyzacja, instalacje klima‑
tyzacyjne, urządzenia dla klimatyzacji, urządzenia do chłodzenia po‑
wietrza, rekuperatory ciepła, wymienniki ciepła nie będące częściami
maszyn, urządzenia jonizujące do oczyszczania powietrza lub wody,
wyciągi wentylacyjne w laboratoriach, wyciągi wentylacyjne, wyciągi
kuchenne, wentylatory elektryczne do użytku osobistego, wentyla‑
tory do klimatyzacji, wentylatory sufitowe, wentylatory pokojowe,
wentylatory wyciągowe, wentylatory wywiewne, wentylatory osiowe,
wentylatory ssące, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych to‑
warów pozwalające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary
na stronie Internetowej dotyczącej sprzedaży: grzejników, grzejników
elektrycznych, elementów grzejnych, wyciągów wentylacyjnych,
wyciągów kominowych, kanałów kominowych, dmuchaw jako czę‑
ści instalacji do nawiewu, filtrów jako części instalacji domowych lub
przemysłowych, filtrów powietrza do klimatyzacji, regulatorów do
wyciągów w ogrzewnictwie, aparatur i urządzeń do oczyszczania po‑
wietrza, aparatur do wentylacji jako klimatyzacji, instalacji klimatyza‑
cyjnych, urządzeń dla klimatyzacji, urządzeń do chłodzenia powietrza,
rekuperatorów ciepła, wymienników ciepła nie będących częściami
maszyn, urządzeń jonizujących do oczyszczania powietrza lub wody,
wyciągów wentylacyjnych w laboratoriach, wyciągów wentylacyj‑
nych, wyciągów kuchennych, wentylatorów elektrycznych do użytku
osobistego, wentylatorów do klimatyzacji, wentylatorów sufitowych,
wentylatorów pokojowych, wentylatorów wyciągowych, wentylato‑
rów wywiewnych, wentylatorów osiowych, wentylatorów ssących,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające na‑
bywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub hurtowni
z: grzejnikami, grzejnikami elektrycznymi, elementami grzejnymi, wy‑
ciągami wentylacyjnymi, wyciągami kominowymi, kanałami komino‑
wymi, dmuchawami jako częściami instalacji do nawiewu, filtrami jako
częściami instalacji domowych lub przemysłowych, filtrami powietrza
do klimatyzacji, regulatorami do wyciągów w ogrzewnictwie, aparatu‑
rą i urządzeniami do oczyszczania powietrza, aparaturą do wentylacji
jako klimatyzacji, instalacją klimatyzacyjną, urządzeniami dla klimaty‑
zacji, urządzeniami do chłodzenia powietrza, rekuperatorami ciepła,
wymiennikami ciepła nie będącymi częściami maszyn, urządzeniami
jonizującymi do oczyszczania powietrza lub wody, wyciągami wenty‑
lacyjnymi w laboratoriach, wyciągami wentylacyjnymi, wyciągami ku‑
chennymi, wentylatorami elektrycznymi do użytku osobistego, wen‑
tylatorami do klimatyzacji, wentylatorami sufitowymi, wentylatorami
pokojowymi, wentylatorami wyciągowymi, wentylatorami wywiew‑
nymi, wentylatorami osiowymi, wentylatorami ssącymi.
(111) 318343
(220) 2018 09 04
(210) 490096
(151) 2019 02 11
(441) 2018 10 22
(732) KURIATA MICHAŁ SILVER COSMETICS, Miłoszyce, PL.
(540) Intai
(510), (511) 3 kosmetyki, pianki |kosmetyki], kosmetyki nielecznicze,
tipsy [kosmetyki], eyelinery [kosmetyki], kosmetyki upiększające, toni‑
ki [kosmetyki], kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki
funkcjonalne, korektory [kosmetyki], kosmetyki kolorowe, olejki mine‑
ralne [kosmetyki], olejek migdałowy, środki nawilżające [kosmetyki],
żele nawilżające [kosmetyki], kremy samoopalające [kosmetyki], ko‑
smetyki do włosów, kremy tonizujące [kosmetyki], balsamy samoopa‑
lające [kosmetyki], kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające [ko‑
smetyki], kosmetyki do rzęs, preparaty samoopalające [kosmetyki],
kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do makijażu, kosmetyki zawie‑
rające pantenol, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki dla dzieci,
kosmetyki do ozdabiania, płynne kremy [kosmetyki], kosmetyki do
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paznokci, kosmetyki do ust, maseczki do skóry [kosmetyki], żele po
opalaniu [kosmetyki], kremy do ciała [kosmetyki], kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki do makijażu twarzy, olejki do opalania [kosmety‑
ki], olejki po opalaniu [kosmetyki], kompaktowe kosmetyki do makija‑
żu, kosmetyki w gotowych zestawach, olejki do ciała [kosmetyki], pu‑
dry w kamieniu [kosmetyki], kolorowe kosmetyki do oczu, produkty
powlekające usta [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kosmety‑
ki w postaci płynów, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki koloryzujące
do skóry, balsamy do opalania [kosmetyki], kosmetyki do cery
zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli, kosmetyki blokujące promie‑
niowanie słoneczne, kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki w for‑
mie olejków, zmywacze do paznokci [kosmetyki], toniki do twarzy [ko‑
smetyki], kosmetyki w formie mleczek, kremy na noc [kosmetyki],
kosmetyki do użytku osobistego, płyny do twarzy [kosmetyki], kosme‑
tyki do makijażu skóry, podkłady do paznokci [kosmetyki], kosmetyki
i preparaty kosmetyczne, kosmetyki do pielęgnacji urody, mleczka do
opalania [kosmetyki], błyszczyki do ust [kosmetyki], kolorowe kosme‑
tyki dla dzieci, kosmetyki zawierające kwas hialuronowy, nawilżające
kremy do skóry [kosmetyki], nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki],
kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], szminki blokujące promie‑
niowanie słoneczne [kosmetyki], olejki blokujące promieniowanie sło‑
neczne [kosmetyki], preparaty blokujące promieniowanie słoneczne
[kosmetyki], mieszanki do rozjaśniania skóry [kosmetyki], kremy do
pielęgnacji skóry [kosmetyki], olejki do pielęgnacji skóry [kosmetyki],
perełki zawierające kosmetyki do kąpieli, kremy chroniące przed słoń‑
cem [kosmetyki], preparaty do wybielania skóry [kosmetyki], środki
nawilżające do twarzy [kosmetyki], zmywacze lakieru do paznokci [ko‑
smetyki], baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], odżywki utwar‑
dzające do paznokci [kosmetyki], kosmetyki do stosowania na skórę,
kosmetyki przeznaczone do suchej skóry, nawilżające balsamy do skó‑
ry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji skóry [kosmetyki], płyny do mycia
twarzy [kosmetyki], kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, ko‑
smetyki do makijażu do kompaktów, kosmetyki w postaci cieni do po‑
wiek, środki do oczyszczania skóry twarzy [kosmetyki], perfumowane
kosmetyki w aerozolu do ciała, wymienne wkłady pudru do puderni‑
czek [kosmetyki], puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], żele
do twarzy i ciała [kosmetyki], kremy do twarzy i ciała [kosmetyki], ma‑
seczki zwężające pory stosowane jako kosmetyki, środki wyszczupla‑
jące [kosmetyki], inne niż do celów medycznych, środki nawilżające
przeciw starzeniu się do użytku jako kosmetyki, henna do celów ko‑
smetycznych, henna w proszku, henna [barwnik kosmetyczny], prepa‑
raty do pielęgnacji zębów, środki do mycia zębów, preparaty wybiela‑
jące do zębów, paski do wybielania zębów nasączone preparatami do
wybielania zębów [kosmetyki], sole do kąpieli, nielecznicze sole do
kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, sole pod prysznic, nie do celów me‑
dycznych, kule do kąpieli nasączone kosmetykami, olejkami i barwni‑
kami, maseczki z glinki do skóry, maski kosmetyczne, maski do twarzy,
świece do masażu do celów kosmetycznych, maseczki do twarzy i cia‑
ła, serum do celów kosmetycznych, serum pielęgnacyjne, nielecznicze
koncentraty do kąpieli, balsam odżywczy, nielecznicze balsamy, balsa‑
my do ciała, peelingi złuszczające do twarzy, peelingi złuszczające do
ciała, peelingi złuszczające do rąk, peelingi złuszczające do stóp, ko‑
smetyczne peelingi do ciała, peelingi złuszczające do celów kosme‑
tycznych, peeling do stóp, nielecznicze peelingi do twarzy, żele do
ciała, żele do twarzy, żele do twarzy i ciała [kosmetyki], olejki do masa‑
żu, woski do masażu, olejki do masażu twarzy, olejki do masażu ciała,
olejki i płyny do masażu, kremy do masażu, nie do celów leczniczych,
żele do masażu, inne niż do celów medycznych, żele oczyszczające,
kremy oczyszczające, maseczki oczyszczające, płyny oczyszczające,
mleczko oczyszczające do twarzy, pianki oczyszczające do skóry, pian‑
ki do oczyszczania ciała, pianki oczyszczające, mleczka oczyszczające
do pielęgnacji skóry, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych,
emulsje do ciała, kremy, emulsje i żele nawilżające, emulsje do twarzy
[do użytku kosmetycznego], masła do twarzy i ciała, masło kakaowe
do celów kosmetycznych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna następują‑
cych towarów: kosmetyki, pianki [kosmetyki], kosmetyki nielecznicze,
tipsy [kosmetyki], eyelinery [kosmetyki], kosmetyki upiększające, toni‑
ki [kosmetyki], kosmetyki naturalne, kosmetyki organiczne, kosmetyki
funkcjonalne, korektory [kosmetyki], kosmetyki kolorowe, olejki mine‑
ralne [kosmetyki], olejek migdałowy środki nawilżające [kosmetyki],
żele nawilżające [kosmetyki], kremy samoopalające [kosmetyki], ko‑
smetyki do włosów, kremy tonizujące [kosmetyki], balsamy samoopa‑
lające [kosmetyki], kosmetyki do brwi, koncentraty nawilżające [ko‑
smetyki], kosmetyki do rzęs, preparaty samoopalające [kosmetyki],
kosmetyki do samoopalania, kosmetyki do makijażu, kosmetyki zawie‑
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rające pantenol, kosmetyki zawierające keratynę, kosmetyki dla dzieci,
kosmetyki do ozdabiania, płynne kremy [kosmetyki], kosmetyki do
paznokci, kosmetyki do ust, maseczki do skóry [kosmetyki], żele po
opalaniu [kosmetyki], kremy do ciała [kosmetyki], kosmetyki w postaci
kremów, kosmetyki do makijażu twarzy, olejki do opalania [kosmety‑
ki], olejki po opalaniu [kosmetyki], kompaktowe kosmetyki do makija‑
żu, kosmetyki w gotowych zestawach, olejki do ciała [kosmetyki], pu‑
dry w kamieniu [kosmetyki], kolorowe kosmetyki do oczu, produkty
powlekające usta [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kosmety‑
ki w postaci płynów, kosmetyki w postaci różu, kosmetyki koloryzujące
do skóry, balsamy do opalania [kosmetyki], peelingi do twarzy [kosme‑
tyki], kosmetyki do cery zmarszczkowej, kosmetyki w formie żeli, ko‑
smetyki blokujące promieniowanie słoneczne, kosmetyki do pielęgna‑
cji skóry, kosmetyki w formie olejków, zmywacze do paznokci
[kosmetyki], toniki do twarzy [kosmetyki], kosmetyki w formie mle‑
czek, kremy na noc [kosmetyki], kosmetyki do użytku osobistego, pły‑
ny do twarzy [kosmetyki], kosmetyki do makijażu skóry, podkłady do
paznokci [kosmetyki], kosmetyki i preparaty kosmetyczne, kosmetyki
do pielęgnacji urody, mleczka do opalania [kosmetyki], błyszczyki do
ust [kosmetyki], kolorowe kosmetyki dla dzieci, kosmetyki zawierające
kwas hialuronowy, nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], nawilżają‑
ce balsamy do ciała [kosmetyki], kosmetyki w formie sproszkowanej
[pudry], szminki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki],
olejki blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], preparaty
blokujące promieniowanie słoneczne [kosmetyki], mieszanki do rozja‑
śniania skóry [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], olej‑
ki do pielęgnacji skóry [kosmetyki|, perełki zawierające kosmetyki do
kąpieli, kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki], preparaty do wy‑
bielania skóry [kosmetyki], środki nawilżające do twarzy [kosmetyki],
zmywacze lakieru do paznokci [kosmetyki], baza podkładowa do pa‑
znokci [kosmetyki], odżywki utwardzające do paznokci [kosmetyki],
kosmetyki do stosowania na skórę, kosmetyki przeznaczone do suchej
skóry, nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], płyny do pielęgnacji
skóry [kosmetyki], płyny do mycia twarzy [kosmetyki], kosmetyki nie‑
lecznicze i preparaty toaletowe, kosmetyki do makijażu do kompak‑
tów, kosmetyki w postaci cieni do powiek, środki do oczyszczania skó‑
ry twarzy [kosmetyki], perfumowane kosmetyki w aerozolu do ciała,
wymienne wkłady pudru do puderniczek [kosmetyki], puder w kamie‑
niu do kompaktów [kosmetyki], żele do twarzy i ciała [kosmetyk]j, kre‑
my do twarzy i ciała [kosmetyki], maseczki zwężające pory stosowane
jako kosmetyki, środki wyszczuplające [kosmetyki], inne niż do celów
medycznych, środki nawilżające przeciw starzeniu się do użytku jako
kosmetyki, henna do celów kosmetycznych, henna w proszku, henna
[barwnik kosmetyczny], preparaty do pielęgnacji zębów, środki do my‑
cia zębów, preparaty wybielające do zębów, paski do wybielania zę‑
bów nasączone preparatami do wybielania zębów [kosmetyki], suple‑
menty żywnościowa, suplementy ziołowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy dietetyczne i odżywcze, suplementy diety dla ludzi,
suplementy ziołowe w płynie, suplementy diety zawierające olej lnia‑
ny, suplementy diety zawierające siemię lniane, suplementy diety dla
ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych, ziołowe suplementy die‑
ty dla osób o szczególnych wymaganiach dietetycznych, ziarna natu‑
ralne, ziarna [zboże], ziarna [nasiona], nasiona [ziarna], surowe i nie‑
przetworzone ziarna, mieszanki ziaren roślin dzikich, ziarna z kiełkami .

(111) 318344
(220) 2018 09 04
(210) 490098
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) HIBNER PAWEŁ LANIERI FASHION, Leszno, PL.
(540) BN BORN
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy
(531) 26.04.05, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 25 bielizna, bluzki, biustonosze, bokserki, buty spor‑
towe, buty sznurowane, buty za kostkę, futra jako odzież, dzianina
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jako odzież, espadryle, fulary jako ozdobne krawaty, garnitury, halki,
kamizelki, kalesony, kostiumy kąpielowe, kąpielówki, kombinezony,
koszule, krawaty, kurtki, marynarki, mundury, muszki, nakrycia gło‑
wy, odzież ze skóry, okrycia wierzchnie, paski jako odzież, peleryny,
pelisy, piżamy, płaszcze, pończochy, prochowce, pulowery, rajsto‑
py, rajtuzy, rękawiczki, skarpety, spodnie, spódnice, suknie, swetry,
szale, szelki, szlafroki, togi, trykoty, T‑shirty, ubrania, woalki, żakiety,
obuwie, nakrycia głowy, 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich róż‑
nych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować
w sklepie i/lub hurtowni z odzieżą, bielizną, tekstyliami, wyrobami
włókienniczymi i dziewiarskimi, wyrobami ze skóry, sprzedaż inter‑
netowa odzieży, bielizny, tekstyliów, wyrobów włókienniczych i dzie‑
wiarskich, wyrobów ze skóry, usługi domów sprzedaży wysyłkowej,
usługi reklamowe.

(111) 318345
(220) 2018 09 04
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 22
(732) Kimi‑ArtsPaweł Staliński, Warszawa, PL.
(540) NIEZBĘDNIK Panny Młodej
(540)

(210) 490107

Kolor znaku: różowy, czarny, biały
(531) 29.01.13, 26.04.02, 27.05.01
(510), (511) 9 notatniki [elektroniczne], notatniki cyfrowe, termi‑
narze i organizery do pobrania, które można wydrukować, książki
w formacie cyfrowym do pobrania z Internetu, książki elektroniczne
do pobrania, książki zapisane na taśmach, książki zapisane na pły‑
tach, 16 poradniki [podręczniki], notatniki, notatniki [notesy], okładki
notatników, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania [zestawy],
organizery osobiste, organizery kieszonkowe, organizery do użytku
biurowego, notesy, kieszonkowe notesy, notesy kieszonkowe, note‑
sy [artykuły papiernicze], notesy na zapiski, kalendarze drukowane,
kalendarze, książki, książki edukacyjne, książki informacyjne, książki
upominkowe, książki z grafiką, ochronne okładki na książki, książki
niebeletrystyczne, teczki [artykuły papiernicze], teczki papierowe
[artykuły papiernicze], artykuły papiernicze do pisania, okładki,
obwoluty [artykuły papiernicze], arkusze papieru [artykuły papier‑
nicze], 41 publikacja kalendarzy, publikacja i redagowanie książek,
publikacja i redagowanie materiałów drukowanych, publikacja elek‑
troniczna on‑line periodyków i książek, publikacja książek i czaso‑
pism elektronicznych online (nie do pobrania), elektroniczna publi‑
kacja tekstów i druków, innych niż reklamowe, w Internecie.
(111) 318346
(220) 2018 09 04
(210) 490111
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) HARIBO Holding GmbH & Co. KG, Grafschaft, DE.
(540) Haribo smak radości dla dzieci i dorosłych
(510), (511) 30 słodycze.
(111) 318347
(220) 2018 09 04
(210) 490112
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) ATAKIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wrocław, PL.
(540) importuj z nami
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, niebieski, jasnoniebieski, zielony
(531) 27.05.01, 26.01.16, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi importowo
‑eksportowe, pośrednictwo
w działalności handlowej dla osób trzecich, pośrednictwo w kon‑
taktach handlowych i gospodarczych, pośrednictwo w kontraktach
na kupno i sprzedaż produktów, pośrednictwo w zawieraniu umów
kupna i sprzedaży na rzecz osób trzecich, pośrednictwo w zakre‑
sie transakcji handlowych i umów handlowych, pośredniczenie
w umowach dotyczących sprzedaży i zakupu towarów, usługi ad‑
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ministracyjne w zakresie odpraw celnych, audyt finansowy, audyt
działalności gospodarczej, audyt przedsiębiorstw, dostarczanie do‑
kumentacji transportowej osobom trzecim [usługi administracyjne],
doradztwo w zakresie fuzji przedsiębiorstw, usługi w zakresie fuzji
przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie przejęć przedsiębiorstw,
poszukiwania przejęć firm, usługi pośrednictwa biznesowego doty‑
czące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, usługi w zakresie
badania rynku, usługi w zakresie nawiązywania kontaktów między
przedsiębiorstwami gospodarczymi, 36 organizowanie płatności
opłat celnych, organizowanie zwrotu opłat celnych, ubezpieczenie
towarów podczas tranzytu, usługi ubezpieczeniowe związane z to‑
warami w tranzycie, 39 usługi celne, usługi w zakresie obsługi ła‑
dunków importowych i eksportowych, przewożenie i dostarczanie
towarów, usługi pośrednictwa transportowego, odbiór, transport
i dostawa towarów, załadunek, wyładunek statków, załadunek i roz‑
ładunek towarów, załadunek i rozładunek samolotów, załadunek
frachtu, pośrednictwo frachtowe, usługi frachtu lądowego, obsługa
ładunków i usługi frachtowe, fracht, transport frachtu pociągiem,
ładowanie frachtu lotniczego, pośrednictwo w zakresie frachtu
i transportu, przeładunek kontenerów, transport kontenerów, usługi
w zakresie transportu kontenerowego, usługi przewozu drogowe‑
go kontenerów, transport kontenerowcami, usługi w zakresie cargo
i frachtu, transport ładunków, przewóz ładunków, obsługa ładunków,
spedycja ładunków, usługi transportu ładunków drogą lotniczą, do‑
radztwo w zakresie transportu lotniczego, obsługa naziemna towa‑
rów na lotniskach, transport drogowy, transport drogowy ładunków,
udzielanie informacji dotyczących transportu drogowego, usługi do‑
radcze związane z transportem drogowym, transport kolejowy, usłu‑
gi kolejowego transportu towarowego, usługi w zakresie dystrybucji
ładunków drogą kolejową, transport ładunku drogą wodną, spedycja
ładunku drogą morską, transport ładunku drogą lądową, odbieranie
ładunku, transport ładunków drogą powietrzną, umieszczanie ła‑
dunków na statkach, udzielanie informacji dotyczących transportu
ładunku, usługi spedycji ładunku drogą powietrzną, usługi dystrybu‑
cji ładunków na paletach, transport pojazdami do ciężkich ładunków,
spedycja ładunku pomiędzy portami morskimi, kontrola towarów
przeznaczonych do transportu, logistyka transportu, usługi tranzy‑
towe, usługi przeładunkowe, 42 kontrola jakości dla osób trzecich,
kontrola jakości wytworzonych produktów.

(111) 318348
(220) 2018 09 04
(210) 490117
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) KLINIKA NIEBOROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nieborowice, PL.
(540) KN Klinika Nieborowice
(540)

Kolor znaku: szary, jasnoniebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.01
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, analizy medyczne
dla diagnostyki i leczenia ludzi, badania medyczne, badania me‑
dyczne w celach diagnostycznych lub leczenia, bank krwi, chirurgia,
chiropraktyka, dopasowanie urządzeń i aparatów ortopedycznych,
dopasowywanie przyrządów protetycznych, doradztwo w zakresie
pomocy medycznej świadczonej przez lekarzy i wykwalifikowany
personel medyczny, fizjoterapia, informacja medyczna, kliniki, kli‑
niki medyczne, konsultacje medyczne, leczenie zwichnięć stawów,
skręceń, złamań kości lub podobnych urazów, medyczne badania
osób, monitorowanie pacjentów, obrazowanie optyczne do użytku
w diagnostyce medycznej, obrazowanie rentgenowskie do celów
medycznych, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pa‑
cjenta, opieka medyczna i zdrowotna, organizowanie leczenia me‑
dycznego, ośrodki zdrowia, prowadzenie placówek medycznych,
przechowywanie komórek macierzystych, rehabilitacja fizyczna,
świadczenie usług medycznych, udzielanie informacji medycznej,
usługi klinik medycznych, usługi opieki medycznej świadczonej
przez kliniki i szpitale, usługi rentgenowskie, usługi prywatnych kli‑
nik i szpitali, usługi w zakresie leczenia chirurgicznego, wykonywania
badań medycznych, wynajem urządzeń medycznych.

(111) 318349
(220) 2018 09 11
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) VICI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) sweet secret
(540)
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Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 02.09.08
(510), (511) 29 bita śmietana, chipsy owocowe, chipsy ziemniaczane,
dżemy, galaretki owocowe, jogurt, koktajle mleczne, kwaśna śmieta‑
na, margaryna, marmolada, masło, masło arachidowe, masło kaka‑
owe, mleczne produkty, mleko, mleko w proszku, napoje mleczne
z przewagą mleka, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowa‑
ne, orzechy laskowe przetworzone, orzechy preparowane, orzechy
ziemne przetworzone, owoce lukrowane, pasty na bazie orzechów,
przecier jabłkowy, przeciery warzywne, przekąski na bazie owoców,
rodzynki, śmietana [produkty mleczarskie], wiórki kokosowe, 30 ba‑
tony zbożowe, bita śmietana (preparaty usztywniające do-), bułeczki
słodkie, chałwa, ciasto w proszku, cukier, czekolada, gofry, herbata,
herbatniki petit‑beurre, kakao, kawa, lody, miód, muesli, orzechy
w czekoladzie, owocowe (galaretki), pasty czekoladowe do smaro‑
wania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady, piernik, płatki
kukurydziane, pralinki, sorbety [lody], wyroby cukiernicze, wyroby
cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czekoladowe
do dekoracji ciast, cukierki miętowe, wafle ryżowe, guma do żucia,
guma do żucia odświeżająca oddech.
(111) 318350
(220) 2018 03 12
(210) 483372
(151) 2018 09 12
(441) 2018 05 28
(732) EXNER KATARZYNA GABINET LECZENIA STÓP, Warszawa, PL.
(540) Exner
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 02.09.19, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.17, 29.01.04
(510), (511) 44 usługi podologa, usługi pielęgnacji stóp, medyczna
pielęgnacja stóp, usługi w zakresie opieki zdrowotnej dla ludzi, usłu‑
gi doradcze dotyczące problemów medycznych ze stopami, usługi
fizjoterapii, konsultacje fizjoterapeutyczne, usługi fizykoterapii, te‑
rapia zajęciowa i rehabilitacja stóp, opracowywanie indywidualnych
programów rehabilitacji stóp, leczenie kosmetyczne grzyba palców
nóg, dopasowywanie wkładek ortopedycznych do obuwia, usługi
doradztwa online w zakresie pielęgnacji stóp, usługi kosmetyczne,
usługi w zakresie pielęgnacji urody, usługi manicure i pedicure, usłu‑
gi w zakresie pielęgnacji paznokci rąk, usługi kosmetyczne w zakre‑
sie wykonywania makijażu .
(111) 318351
(220) 2018 10 08
(210) 491410
(151) 2019 03 08
(441) 2018 11 19
(732) DANIELKIEWICZ MACIEJ FUNKITE.PL, Słupsk, PL.
(540) funkite
(510), (511) 41 szkolenia sportowe, szkolenie sportowe, usługi spor‑
towe, obozy sportowe, obozy sportowe (organizowanie-), sędziowa‑
nie sportowe, edukacja sportowa, zajęcia sportowe, sport i fitness,
zawody sportowe (organizowanie-), prowadzenie zawodów spor‑
towych, udostępnianie sprzętu sportowego, dostarczanie sprzętu
sportowego, produkcja imprez sportowych, organizowanie zajęć
sportowych i zawodów sportowych, organizowanie zawodów spor‑
towych i imprez sportowych, organizowanie konkursów sportowych,
produkcja konkursów sportowych, organizowanie zawodów spor‑
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towych, wynajem sprzętu sportowego, wynajmowanie obiektów
sportowych, chronometraż imprez sportowych, szkolenia sędziów
sportowych, szkolenia nauczycieli sportowych, szkolenia zawodni‑
ków sportowych, usługi klubów sportowych, organizowanie turnie‑
jów sportowych, organizowanie obozów sportowych, organizacja
imprez sportowych, przeprowadzanie imprez sportowych, organizo‑
wanie imprez sportowych, organizowanie zajęć sportowych i imprez
sportowych, przygotowywanie imprez sportowych, rezerwowanie
obiektów sportowych, organizacja turniejów sportowych, przepro‑
wadzanie wydarzeń sportowych, obsługa obiektów sportowych,
organizowanie szkoleń sportowych, organizowanie imprez sporto‑
wych, zawodów i turniejów sportowych, edukacja, rozrywka i sport,
usługi edukacyjne dotyczące sportu, informacje na temat sportu,
goszczenie lig fantasy sports, nauka w zakresie sportu, zajęcia spor‑
towe i rekreacyjne, zajęcia sportowe i kulturalne, usługi sportowe
i kulturalne, informacje dotyczące edukacji sportowej, sędziowanie
na imprezach sportowych, organizowanie sportowych zawodów
wędkarskich, organizowanie zawodów e‑sportowych, usługi trener‑
skie w zakresie sportu, usługi szkoleniowe w zakresie sportu, dostar‑
czanie informacji dotyczących sportów motorowych, udzielanie in‑
formacji związanych ze sportem, prowadzenie imprez sportowych na
żywo, sport (wypożyczanie sprzętu-) [z wyjątkiem pojazdów], zapew‑
nianie kursów szkoleniowych w zakresie sportu, usługi rozrywkowe,
zajęcia sportowe i kulturalne, pozamiejskie ośrodki rekreacyjno
‑sportowe [country club] wyposażone w obiekty i sprzęt sportowy,
usługi sportowe i w zakresie fitnessu, produkcja imprez sportowych
na potrzeby radiowe, produkcja imprez sportowych na potrzeby te‑
lewizji, usługi trenerskie w zakresie zajęć sportowych, wyrównywa‑
nie szans [handicap] podczas imprez sportowych, organizowanie
społecznych imprez sportowych i kulturalnych, produkcja imprez
sportowych na potrzeby filmowe, usługi w zakresie notowania wyni‑
ków sportowych, usługi w zakresie zakładów sportowych online, za‑
pewnianie obiektów sportowych na potrzeby uczestnictwa, zapew‑
nianie obiektów sportowych na potrzeby narciarstwa, dostarczanie
informacji na temat aktywności sportowych, organizacja aktywności
sportowych na obozach letnich, usługi rozrywkowe w postaci wy‑
darzeń sportowych, usługi rozrywkowe związane ze sportem, udo‑
stępnianie aktualności związanymi ze sportem, instruktaż w zakresie
sportów zimowych, nauczanie, trening i instruktaż sportowy, usługi
świadczone przez parki sportowe, usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, usługi w zakresie edukacji sportowej, usługi w zakresie
informacji sportowej, usługi w zakresie rozrywki sportowej, organi‑
zowanie i zarządzanie imprezami sportowymi, organizowanie imprez
i zawodów sportowych, organizacja imprez i konkursów sportowych,
organizowanie zawodów i imprez sportowych, kursy szkoleniowe
dotyczące zajęć sportowych, szkolenia w zakresie zajęć sportowych,
organizowanie zawodów sportowych i jeździeckich, usługi w zakre‑
sie instruktażu sportowego, organizacja i przeprowadzanie zawodów
sportowych, organizacja i przeprowadzanie wydarzeń sportowych,
udostępnianie obiektów i sprzętu sportowego, usługi w zakresie za‑
kładów sportowych, świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych,
wynajem sprzętu sportowego do nurkowania, udzielanie informacji
dotyczących osobistości sportowych, udzielanie informacji zwią‑
zanych z wydarzeniami sportowymi, organizowanie i prowadzenie
szkolnych zawodów sportowych, rezerwowanie osobistości sportu
na imprezy (usługi organizatora), usługi edukacyjne i instruktażowe
w zakresie sportu, udostępnianie ośrodków i sprzętu do sportów
zimowych, usługi edukacyjne i szkoleniowe związane ze sportem,
udostępnianie obiektów i sprzętu na turnieje sportowe, udostępnia‑
nie obiektów i sprzętu na imprezy sportowe, rezerwowanie miejsc
na pokazy i imprezy sportowe, udostępnianie obiektów i sprzętu do
rekreacji sportowej, udostępnianie biuletynów online w dziedzinie
rozrywki sportowej, organizacja imprez sportowych w dziedzinie pił‑
ki nożnej, udostępnianie obiektów i sprzętu dla klubów sportowych,
wynajem sprzętu do użytku na imprezach sportowych, usługi wy‑
równywania szans [handicap] podczas imprez sportowych, udostęp‑
nianie obiektów i sprzętu do treningu sportowego, usługi doradcze
w zakresie organizowania imprez sportowych, zapewnianie obiek‑
tów sportowych do gry w polo, udostępnianie wydarzeń sportowych
za pomocą strony internetowej, rozrywka podczas przerw w trakcie
imprez sportowych, udostępnianie obiektów i sprzętu na imprezy
sportowe, zawody sportowe i lekkoatletyczne oraz programy z na‑
grodami, udostępnianie rozrywki online w postaci lig fantasy sports,
udostępnianie obiektów i sprzętu do sportów na lodzie, usługi infor‑
macyjne w zakresie biletów na wydarzenia sportowe, usługi w zakre‑
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sie nabywania biletów na imprezy sportowe, organizowanie imprez
w celach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie
imprez sportowych i konkursów, z udziałem zwierząt, wypożyczanie
sprzętu sportowego lub sprzętu do ćwiczeń fizycznych, usługi rezer‑
wacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarzenia sportowe, udzielanie
informacji sportowych za pośrednictwem wcześniej nagranych wia‑
domości telefonicznych, zapewnianie obiektów sportowych na po‑
trzeby mistrzostw w łyżwiarstwie figurowym, zapewnianie obiektów
sportowych na potrzeby mistrzostw w łyżwiarstwie szybkim, usługi
rozrywkowe świadczone podczas przerw w trakcie imprez sporto‑
wych, organizowanie obiektów sportowych do mistrzostw w łyżwiar‑
stwie figurowym i szybkim, udostępnianie ośrodków sportowych do
mistrzostw w łyżwiarstwie figurowym i szybkim, usługi rozrywkowe
świadczone w ośrodkach rekreacyjno‑sportowych za miastem [coun‑
try club], świadczenie usług sprzedaży biletów z odbiorem u sprze‑
dawcy na wydarzenia, rozrywkowe, sportowe i kulturalne.

(111) 318352
(220) 2018 10 25
(210) 492003
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) RYCHLIK MICHAŁ, Głubczyce, PL.
(540) YOUNG MULTI
(510), (511) 9 muzyczne nagrania wideo, nagrania multimedialne,
muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne nagrania dźwiękowe do
pobrania, podkładki pod myszy komputerowe, etui na okulary, wo‑
reczki na okulary, okulary 3D, okulary przeciwsłoneczne, publikacje
w formie elektronicznej do pobrania, myszki komputerowe, muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazo‑
wych utrwalone na nośnikach, 25 czapki [nakrycia głowy], banda‑
ny, czapki bejsbolówki, opaski na głowę [odzież], kaptury [odzież],
akcesoria na szyję, bielizna [część garderoby], bluzy z kapturem,
figi, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki bluzy,
odzież codzienna, odzież męska, damska i dziecięca, paski [odzież],
piżamy, rękawiczki, rękawiczki [odzież], skarpetki, spodenki, spodnie,
swetry, szaliki [odzież], szorty, t‑shirty z krótkim rękawem, topy
[odzież], 35 impresariat w działalności artystycznej, 41 kierownictwo
artystyczne artystów estradowych, usługi rozrywkowe w zakresie
dzielenia się nagraniami audio i wideo, przedstawienia objazdo‑
we stanowiące usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe świadczone
przez muzyków, usługi rozrywkowe, usługi publikacji multimedial‑
nego oprogramowania rozrywkowego, usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi
rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi rozrywkowe
w postaci produkcji estradowej i kabaretu.
(111) 318353
(220) 2018 10 25
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) RYCHLIK MICHAŁ, Głubczyce, PL.
(540) Young Multi
(540)

(210) 492011

(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 9 muzyczne nagrania wideo, nagrania multimedialne,
muzyczne nagrania dźwiękowe, muzyczne nagrania dźwiękowe do
pobrania, podkładki pod myszy komputerowe, etui na okulary, wo‑
reczki na okulary, okulary 3D, okulary przeciwsłoneczne, publikacje
w formie elektronicznej do pobrania, myszki komputerowe, muzyka,
filmy i inne rodzaje elektronicznych publikacji tekstowych i obrazo‑
wych utrwalone na nośnikach, 25 czapki [nakrycia głowy], banda‑
ny, czapki bejsbolówki, opaski na głowę [odzież], kaptury [odzież],
akcesoria na szyję, bielizna [część garderoby], bluzy z kapturem,
figi, koszulki z nadrukami, koszulki z krótkim rękawem, kurtki bluzy,
odzież codzienna, odzież męska, damska i dziecięca, paski [odzież],
piżamy, rękawiczki, rękawiczki [odzież], skarpetki, spodenki, spodnie,
swetry, szaliki [odzież], szorty, t‑shirty z krótkim rękawem, topy
[odzież], 35 impresariat w działalności artystycznej, 41 kierownictwo
artystyczne artystów estradowych, usługi rozrywkowe w zakresie
dzielenia się nagraniami audio i wideo, przedstawienia objazdo‑
we stanowiące usługi rozrywkowe, usługi rozrywkowe świadczone
przez muzyków, usługi rozrywkowe, usługi publikacji multimedial‑
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nego oprogramowania rozrywkowego, usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi
rozrywkowe w postaci występów koncertowych, usługi rozrywkowe
w postaci produkcji estradowej i kabaretu.

(111) 318354
(220) 2013 10 09
(210) 420044
(151) 2019 01 04
(441) 2014 01 20
(732) GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O, PRAGA, CZ.
(540) RadioXar Mucospray
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 318355
(220) 2014 04 16
(210) 427600
(151) 2019 02 19
(441) 2014 08 04
(732) TAN VIET INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA, Łęgowo, PL.
(540) TOKYOTO JAPANESE STYLE
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary
(531) 09.07.01, 26.01.01, 26.11.03, 27.05.01
(510), (511) 31 orzechy ziemne, orzechy laskowe, orzechy włoskie,
migdały, ziarna sezamu, orzechy arachidowe,, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, usługi hotelowe i restauracyjne.
(111) 318356
(220) 2015 08 19
(210) 446088
(151) 2019 03 06
(441) 2015 11 23
(732) KRALA BARTOSZ AA HERKULES, Katowice, PL.
(540) AA HERKULES PODESTY RUCHOME
(540)

Kolor znaku: biały, granatowy, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady w zarządzaniu w za‑
kresie zamówień dotyczących podnośników, podestów ruchomych,
zwyżek
‑wszystkie wymienione z wyłączeniem żurawi, 37 usługi
związane z wypożyczaniem, wynajmem oraz naprawą sprzętu
‑podnośników, podestów ruchomych, zwyżek‑wszystkie wymienio‑
ne z wyłączeniem żurawi.
(111) 318357
(220) 2016 02 17
(210) 452459
(151) 2019 02 15
(441) 2016 05 23
(732) KOMPRANET.PL SEBASTIAN MRÓZ SPÓŁKA JAWNA,
Pruszcz Gdański, PL.
(540) toys4boys
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.01.05, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi zarządzania informacjami związanymi z pro‑
wadzeniem biznesu, usługi reklamy i promocji za pośrednictwem
sieci internetowej, zarządzanie komputerowymi bazami danych i pli‑
kami, usługi zarządzania i administrowania działalnością handlową,
usługi udzielania informacji na temat sprzedawanych towarów oraz
prowadzenie i zarządzanie bazami danych na ich temat, sprzedaż
detaliczna, hurtowa, internetowa towarów: kosmetyki, mydła, pro‑
dukty perfumeryjne, produkty do kąpieli i prania, produkty do pie‑
lęgnacji włosów, zębów i jamy ustnej, wyposażenie łazienek, sprzęt
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gospodarstwa domowego, urządzenia i przyrządy: elektryczne,
elektroniczne, fotograficzne, żeglarskie, pomiarowe, sygnalizacyjne,
kontrolne, urządzenia do nagrywania, transmisji i/lub reprodukcji
dźwięku, krótkofalówki, nawigacja satelitarna, urządzenia radiowo
‑telewizyjne oraz osprzęt do nich, zegary, zegarki, budziki, artykuły
spożywcze, słodycze, wyroby cukiernicze i ciasta, wyroby czekolado‑
we, artykuły dla psów do: mycia, karmienia, wyprowadzania, domu
oraz zabawy, rośliny żywe i sztuczne, lampy, elektroniczne, urządze‑
nia podłączane do komputera i osprzęt komputerowy, urządzenia do
gospodarstwa domowego, udzielanie informacji i pomocy odnośnie
sprzedaży drogą elektroniczną środkami elektronicznymi, 38 dostęp
do treści stron internetowych i portali internetowych, usługi on‑line,
mianowicie przesyłanie wiadomości, udostępnienie komunikacji
on‑line pomiędzy użytkownikami serwisów społecznościowych, sa‑
telitarna transmisja danych za pośrednictwem globalnej sieci kom‑
puterowej on‑line, 39 dystrybucja towarów i przesyłek, realizacja
przesyłek drogą pocztową na zlecenie, 42 projektowanie, admini‑
strowanie oraz serwis: stron internetowych, wortali, portali.

(111) 318358
(220) 2016 03 14
(210) 453591
(151) 2019 02 04
(441) 2016 06 20
(732) MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE W KAZIMIERZU DOLNYM,
Kazimierz Dolny, PL.
(540) Zamek w Janowcu
(510), (511) 35 organizowanie i prowadzenie wystaw w celach han‑
dlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach
handlowych, organizowanie targów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach han‑
dlowych i reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach
handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw w celach han‑
dlowych, organizowanie i prowadzenie targów i wystaw w celach
reklamowych, organizowanie i prowadzenie promocyjnych imprez
marketingowych na rzecz osób trzecich, organizowanie i prowadze‑
nie aukcji, organizowanie i prowadzenie targów w celach handlowych
lub reklamowych, prowadzenie, przygotowywanie i organizowanie
pokazów handlowych i targów handlowych w celach komercyjnych
i reklamowych, 41 centra rozrywki, degustacje win [usługi rozryw‑
kowe], organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie konkursów [edukacja lub
rozrywka], usługi muzeów [wystawy], organizacja konferencji edu‑
kacyjnych, organizacja konkursów tanecznych, organizacja konkur‑
sów edukacyjnych, organizacja konkursów w dziedzinie rozrywki,
organizacja kwizów, gier i zawodów, organizacja pokazów mody
w celach rozrywkowych, organizacja seminariów, organizacja semi‑
nariów, grup roboczych, grup badawczych i zjazdów w dziedzinie
medycyny, organizacja wystaw w celach edukacyjnych, organizacja
wystaw w celach szkoleniowych, organizacja zawodów dotyczących
pojazdów mechanicznych, organizacja zawodów rekreacyjnych, or‑
ganizowanie ceremonii rozdania nagród, organizowanie ceremonii
przyznania nagród za osiągnięcia, inscenizowanie turniejów, kursy
szkoleniowe dotyczące sprawności fizycznej, akademie kaligrafii,
badania edukacyjne, budowanie zespołu (edukacja), coaching w za‑
kresie życia osobistego [life coaching], degustacje win [usługi edu‑
kacyjne], doradztwo specjalistyczne w zakresie edukacji, doradztwo
szkoleniowe w zakresie zarządzania, doradztwo w zakresie szkoleń
biznesowych, doradztwo zawodowe [edukacja], doradztwo zawodo‑
we i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], dostarczanie
informacji edukacyjnych, edukacja, akademie, doradztwo w zakresie
szkoleń, edukacja dorosłych, edukacja i szkolenia w dziedzinie prze‑
twarzania danych elektronicznych, edukacja i szkolenia związane
z ochroną natury i środowiskiem, informacje dotyczące edukacji, se‑
minaria, seminaria edukacyjne, organizowanie i prowadzenie warsz‑
tatów [szkolenie], organizowanie i prowadzenie warsztatów szkole‑
niowych, organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie
i prowadzenie kolokwiów, organizowanie i prowadzenie ceremonii
przyznawania nagród, organizowanie i prowadzenie sympozjów,
organizowanie i prowadzenie konferencji na temat biznesu i han‑
dlu, organizowanie i prowadzenie konferencji, muzea, udostępnia‑
nie obiektów i sprzętu muzealnego do prezentacji, udostępnianie
obiektów i sprzętu muzealnego na wystawy, udostępnianie obiek‑
tów i sprzętu muzealnego, udostępnianie obiektów muzealnych (po‑
kazy, wystawy), usługi świadczone przez muzea, wystawy muzealne,
warsztaty w celach edukacyjnych, warsztaty w celach kulturalnych,
warsztaty w celach szkoleniowych, usługi muzeów [wystawy], wy‑
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stawy sztuki, udostępnianie obiektów i sprzętu do rekreacji sporto‑
wej, usługi w zakresie szkoleń i rekreacji, 43 dostarczanie obiektów
i sprzętu na wystawy handlowe [zakwaterowanie], udostępnianie
obiektów i sprzętu na wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu
na targi i wystawy, udostępnianie obiektów i sprzętu na konferen‑
cje, wystawy i spotkania, wynajem pomieszczeń na wystawy, usłu‑
gi rezerwacji zakwaterowania na wakacje, wypożyczanie mebli na
wystawy, świadczenie usług kateringowych obejmujących żywność
i napoje w obiektach na targi i wystawy, hotele, hostele i pensjonaty,
zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, wypożyczanie konstrukcji
przenośnych, obsługa zakwaterowania członków organizacji.

(111) 318359
(220) 2016 10 20
(210) 462938
(151) 2019 02 27
(441) 2016 12 19
(732) INTEGRATED PROFESSIONAL SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) IPS Integrated Professional Solutions
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 15.09.18, 24.17.02, 26.11.02, 26.11.25, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 adaptery elektryczne, aerometry, akceleratory cząstek,
aktynometry, alarmy, alarmy antywłamaniowe, alarmy dźwiękowe,
alarmy pożarowe, alidady [części składowe przyrządów optycznych],
alkoholomierze, amperomierze, analizatory powietrza, anemometry,
anody, anteny, antykatody, aparatura do destylacji do celów nauko‑
wych, aparatura do kontrolowania temperatury, aparatura elektrycz‑
na do komutacji, aparatura i przyrządy dla chemii, aparaty do projek‑
cji przezroczy, aparaty fotograficzne, aparaty rentgenowskie nie do
celów medycznych, aparaty tlenowe do pływania podwodnego,
apertometry [optyka], aplikacje komputerowe do pobrania, artykuły
optyczne, audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania],
automaty biletowe, automatyczne sekretarki, automatyczne sygnali‑
zatory niskiego ciśnienia w oponach pojazdów, awaryjne trójkąty
ostrzegawcze do pojazdów, balony meteorologiczne, bankomaty,
barometry, baterie anodowe, baterie do oświetlania, baterie elek‑
tryczne, baterie elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, beta‑
trony, bezpieczniki topikowe, biurowe urządzenia do dziurkowania
kart, błony rentgenowskie, naświetlone, boje sygnalizacyjne, brzę‑
czyki, buty chroniące przed wypadkami, napromieniowaniem
i ogniem, celowniki teleskopowe do broni artyleryjskiej, celowniki
teleskopowe do broni palnej, cewki [induktory], cewki elektroma‑
gnetyczne, cewki elektryczne, chipy [układy scalone], chipy z kodem
DNA, chromatografy do celów laboratoryjnych, chronografy [aparaty
rejestrujące przebieg zjawiska w czasie], ciemnie fotograficzne, cię‑
żarki do sond, cukromierze, cyklotrony, częstotliwościomierze, czuj‑
niki, czytniki [sprzęt do przetwarzania danych], czytniki kodów kre‑
skowych, czytniki książek cyfrowych, dalekopisy, dalmierze
[odległościomierze], densymetry, densytometry, diody świecące
[LED], dozymetry, drogowe światła sygnalizacyjne [urządzenia sy‑
gnalizacyjne], drukarki komputerowe, drut bezpiecznikowy, drut
miedziany izolowany, druty [przewody] telefoniczne, druty [przewo‑
dy] telegraficzne, druty magnetyczne, dyktafony, dynamometry [si‑
łomierze], dyski kompaktowe [CD‑ROM‑y], dyski magnetyczne, dyski
obliczeniowe, dyski optyczne, dyskietki, dysze wylotowe do węży
pożarniczych, dzwonki [urządzenia ostrzegające], dzwonki alarmo‑
we elektryczne, dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych,
dzwonki sygnalizacyjne, dźwigniowe wagi przesuwnikowe, dżojstiki
do użytku z komputerami, inne niż do gier wideo, ekrany [fotografia],
ekrany fluoryzujące, ekrany projekcyjne, ekrany radiologiczne do ce‑
lów przemysłowych, ekrany wideo, elektrolizery, elektroniczne ety‑
kietki na towarach, elektroniczne obroże treningowe dla zwierząt,
elektroniczne pióra [ekranopisy], elektroniczne tablice wyświetlają‑
ce, elektroniczne terminarze osobiste, elektroniczne tłumacze kie‑
szonkowe, elektryczne dzwonki do drzwi, elektryczne instalacje
przeciwwłamaniowe, elektryczne ściemniacze światła, elektryczne
urządzenia kontrolno‑sterujące, elektryczne urządzenia pomiarowe,
epidiaskopy [rzutniki], ergometry, etui na okulary, etui na smartfony,
falomierze, film kinematograficzny, naświetlony, filmy [błony] na‑
świetlone, filmy rysunkowe animowane, filtry do aparatów fotogra‑
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ficznych, filtry do masek do oddychania, filtry promieni ultrafioleto‑
wych do fotografii, folie ochronne przystosowane do ekranów
komputerowych, fotokopiarki, fotometry, fotometry, futerały na
przyrządy i aparaturę fotograficzną, galwanometry, gaśnice, gazo‑
metry [urządzenia pomiarowe], geodezyjne taśmy miernicze, gęsto‑
ściomierze, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne kontakty [złącza elek‑
tryczne], grodzie akumulatorów elektrycznych, gwizdki alarmowe,
gwizdki do przywoływania psów, gwizdki sygnalizacyjne, hologra‑
my, identyfikacyjne karty magnetyczne, igły gramofonowe, inkuba‑
tory dla kultur bakteryjnych, instalacje elektryczne, instalacje elek‑
tryczne do zdalnego sterowania procesami przemysłowymi,
instalacje tryskaczy przeciwpożarowych, inteligentne bransoletki
(przyrządy pomiarowe), interfejsy komputerowe, kable elektryczne,
kable koncentryczne, kable rozruchowe do silników, kalkulatory, kal‑
kulatory kieszonkowe, kalorymetry, kamery w ideo, kamizelki kulo‑
odporne, kamizelki ratunkowe, kapsuły ratunkowe przeznaczone do
stosowania podczas klęsk żywiołowych, karkasy dla cewek elektrycz‑
nych, kartridże z grami wideo, karty inteligentne (karty z układem
scalonym], karty pamięci do urządzeń do gier wideo, kasety wideo,
kaski do jazdy konnej, kaski ochronne do uprawiania sportu, kasy re‑
jestrujące, katody, kątomierze [przyrządy pomiarowe], kijki do robie‑
nia sobie zdjęć (selfie) (monopody ręczne), klawiatury komputerowe,
klepsydry [czasomierze], koce gaśnicze, kodery magnetyczne, kodo‑
wane identyfikacyjne bransoletki magnetyczne, kodowane karty
magnetyczne, kodowane karty‑klucze, kolektory elektryczne, kom‑
binezony ochronne dla lotników, komory dekompresyjne, komórki
fotowoltaiczne, komparatory, kompasy [przyrządy pomiarowe],
kompasy okrętowe, komputery, komputery przenośne [podręczne],
komutatory, kondensatory, kondensory optyczne, końcówki [elek‑
tryczność], krokomierze [pedometry], kryształy galenitu [detektory],
kuwety fotograficzne, kwasomierze [areometry], kwasomierze do
akumulatorów, laktometry [mlekomierze], lampy błyskowe [fotogra‑
fia], lampy błyskowe do aparatów fotograficznych, lampy ciemniowe
[fotografia], lampy elektronowe, lampy elektronowe próżniowe [ra‑
dio], lampy optyczne, lampy rentgenowskie, nie do celów medycz‑
nych, lasery, nie do celów medycznych, latarnie magiczne [aparaty
projekcyjne], latarnie sygnalizacyjne, lepkościomierze, liczniki, liczni‑
ki gęstości osnowy, liczniki obrotów, liczydła, liny sondujące, logi [in‑
strumenty pomiarowe], lornetki, lupy [optyka], lustra [optyka], lustra
do kontroli pracy, ładowarki do baterii, ładowarki do papierosów
elektronicznych, łańcuszki do binokli, łaty niwelacyjne [przyrządy
geodezyjne], łączniki elektryczne, łyżki do odmierzania, magnesy
dekoracyjne, magnetofony, magnetowidy, magnetyczne nośniki da‑
nych, manekiny do symulacji zderzeń, manekiny reanimacyjne [przy‑
rządy dydaktyczne], maski do nurkowania, maski do oddychania,
inne niż do sztucznego oddychania, maski ochronne, maszty do an‑
ten bezprzewodowych, maszyny do liczenia i sortowania pieniędzy,
maszyny faksymilowe, maszyny i urządzenia do sondowania, maszy‑
ny sumujące, materiały na przewody instalacji elektrycznych [kable],
meble laboratoryjne, mechanizmy do urządzeń uruchamianych mo‑
netami, mechanizmy do urządzeń uruchamianych żetonami, mecha‑
nizmy na monety lub żetony do włączania telewizorów, megafony,
membrany [akustyka], membrany do aparatury naukowej, metrono‑
my, miarki [przyrządy miernicze], miarki krawieckie, miary, miary sto‑
larskie, mikrofony, mikrometry, mikroprocesory, mikroskopy, mikro‑
tomy, modemy, monitory [programy komputerowe], monitory
[sprzęt komputerowy], morskie sondy [radarowe lub ultradźwięko‑
we], myszy [sprzęt do przetwarzania danych], naboje na tusz, niena‑
pełnione, do drukarek i fotokopiarek, nadajniki [telekomunikacja],
nadajniki sygnałów elektronicznych, naklejki termoczułe, nie do
użytku medycznego, nakolanniki dla robotników, napędy dysków do
komputera, neony reklamowe, nici identyfikacyjne do przewodów
elektrycznych, niwelatory, nośniki do rejestracji dźwięku, nośniki
płyt ciemniowych [fotografia], obiektywy [soczewki] do astrofoto‑
grafii, obiektywy [soczewki] optyka, obiektywy powiększające, obu‑
dowy głośników, ochraniacze głowy do uprawiania sportu, ochrania‑
cze zębów, ochraniacze zębów do uprawiania sportu, ochronniki
przepięciowe, odbiorniki audiowizualne, odbiorniki radiotelefonicz‑
ne, odbiorniki radiotelegraficzne, odblaskowe kamizelki ochronne,
odgromniki, odtwarzacze kaset, odtwarzacze płyt DVD, odtwarza‑
cze płyt fonograficznych, odtwarzacze płyt kompaktowych, odważ‑
niki, odzież azbestowa do ochrony przed ogniem, odzież chroniąca
przed wypadkami, napromieniowaniem i ogniem, odzież kuloodpor‑
na, odzież przeznaczona do użycia w laboratoriach, ognioodporna
odzież, ograniczniki [elektryczność], ogrodzenia zelektryfikowane,
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oktanty, okulary, okulary [optyka], okulary 3D, okulary inteligentne,
okulary ochronne do uprawiania sportu, okulary przeciwoślepienio‑
we, okulary przeciwsłoneczne, omomierze, oporniki elektryczne [re‑
zystory], oprawki do okularów, oprogramowanie gier, optyczne czyt‑
niki znaków, optyczne nośniki danych, oscylografy, osłony azbestowe
dla strażaków, osłony do gniazdek elektrycznych, osłony głowy, osło‑
ny ochronne na twarz dla robotników, osłony przeciwodblaskowe,
osłony zabezpieczające przed iskrami, osobiste urządzenia stereofo‑
niczne, owoskopy [prześwietlarki jaj], ozonizatory [ozonatory], pa‑
chołki drogowe, pagery radiowe, pamięci komputerowe, pamięci
zewnętrzne USB, panele słoneczne do wytwarzania energii elek‑
trycznej, parkometry, paski do telefonów komórkowych, pasy bez‑
pieczeństwa, inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia
sportowego, peryskopy, piece do użytku laboratoryjnego, pierście‑
nie kalibrujące, piony ciężarkowe, pipety, pirometry, plandeki
ochronne, planimetry, pliki muzyczne do pobierania, plotery, płytki
dla układów scalonych, płyty do akumulatorów elektrycznych, płyty
gramofonowe, płyty kompaktowe [audio‑wideo], podkładki pod my‑
szy komputerowe, podpórki pod nadgarstki do użytku z kompute‑
rem, pojemniczki na szkła kontaktowe, pojemniki na szkiełka mikro‑
skopowe, pokrowce na laptopy, pokrowce na smartfony, polarymetry,
pomiarowe naczynia szklane, pompy pożarnicze, powłoki [osłony]
kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów elektrycz‑
nych, poziomnice alkoholowe, poziomnice rtęciowe, półprzewodni‑
ki, prędkościomierze do pojazdów, probówki, procesory centralne,
programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], programy
komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe, nagrane,
projektory, prostowniki, próżniomierze, pryzmaty [optyka], przekaź‑
niki elektryczne, przełączniki czasowe automatyczne, przełączniki
elektryczne, przemienniki, inwertory [elektryczność], przenośne od‑
twarzacze multimedialne, przepływomierze, przetworniki elektrycz‑
ne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne, przewody elek‑
tryczne, przezrocza [fotografia], przyciski do dzwonków, przyłbice do
spawania, przyrządy do kosmografii, przyrządy do mierzenia grubo‑
ści skóry, przy rządy do mierzenia grubości skóry, przyrządy do po‑
miarów geodezyjnych, przyrządy do pomiaru odległości, przyrządy
do pomiaru poziomu paliwa, przyrządy do śledzenia aktywności do
noszenia na sobie, przyrządy do wskazywania temperatury, przyrzą‑
dy do wyznaczania azymutu, przyrządy i urządzenia do badania ma‑
teriałów, przyrządy matematyczne, przyrządy meteorologiczne,
przyrządy nawigacyjne, przyrządy obserwacyjne, przyrządy do po‑
miaru wagi, przyrządy pomiarowe, przyrządy zawierające okular,
przysłony [fotografia], przyspieszeniomierze, publikacje elektronicz‑
ne, do pobrania, pulpity rozdzielcze [elektryczność], puszki odgałęź‑
ne [elektryczność], puszki przyłączeniowe [elektryczność], radary,
radia [odbiorniki radiowe], radia samochodowe, ramiona gramofo‑
nowe, ramki cyfrowe do zdjęć, ramki do przezroczy, rastry do foto‑
grawiury, reduktory [elektryczność], refraktometry, refraktory, regu‑
latory napięcia do pojazdów, regulatory prędkości do gramofonów,
regulatory świateł scenicznych, rejestratory przebytej drogi [w mi‑
lach] dla pojazdów, reostaty, respiratory do filtrowania powietrza,
retorty, rękawice azbestowe do ochrony przed wypadkami, rękawice
dla nurków, rękawice do ochrony przed promieniami rentgenowski‑
mi do celów przemysłowych, rękawice do ochrony przed wypadka‑
mi, rękawy do wskazywania kierunku wiatru, różdżki dla różdżkarzy,
rurki kapilarne, rurki Pitota, rury głosowe, satelity do celów nauko‑
wych, schody i drabinki pożarowe, sekstansy, sferometry, siarkome‑
try, siatki bezpieczeństwa, siatki zabezpieczające przed wypadkami,
skafandry dla nurków, skanery [urządzenia do przetwarzania da‑
nych], skarpetki podgrzewane elektrycznie, skrzynki akumulatoro‑
we, skrzynki rozgałęźne [elektryczność], słuchawki [zakładane na
głowę], słuchawki telefoniczne, smartfony, soczewki do okularów,
soczewki korekcyjne [optyka], soczewki optyczne, solomierze, sona‑
ry, sondy do celów naukowo‑badawczych, spektrografy, spektrosko‑
py, sprawdziany do pomiarów gwintów, sprzęgacze [urządzenia
przetwarzające dane], sprzęgacze akustyczne, sprzęt komputerowy,
sprzęt peryferyjny do komputerów, sprzężenia elektryczne, stacje
taśm magnetycznych dla komputerów, stateczniki [oświetlenie],
statki pożarnicze, statywy do aparatów fotograficznych, stereoskopy,
stojaki do retort, stoliki miernicze [przyrządy geodezyjne], strobo‑
skopy, styki elektryczne, suszarki do klisz [fotografia], suszarki foto‑
graficzne, suwaki logarytmiczne, suwmiarki, sygnalizacja świetlna
lub mechaniczna, sygnały mgłowe, niewybuchowe, symulatory do
sterowania i kontroli pojazdów, syreny, szafy grające, szafy rozdziel‑
cze [elektryczność], szalki Petriego, szklane obudowy do akumulato‑
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rów, szkła kontaktowe, szkło optyczne, sznureczki do binokli, szpule
[fotografia], śruby mikrometryczne do instrumentów optycznych,
światła błyskowe [sygnały świetlne], światłowody, tablety, tablice po‑
łączeń, tablice rozdzielcze [elektryczność], tablice sterownicze [elek‑
tryczność], tablice sygnalizacyjne, świetlne lub mechaniczne, tace
laboratoryjne, tachometry, taksometry, tarcze odblaskowe noszone
na ubraniu w celu zapobiegania wypadkom drogowym, taśmy do
czyszczenia głowic [nagrywanie], taśmy do rejestracji dźwięku, ta‑
śmy magnetyczne, telefoniczne urządzenia nadawcze, telefony, tele‑
fony bezprzewodowe, telefony komórkowe, telegrafy [urządzenia],
telepromptery [wyświetlacze tekstów], teleskopy, teodolity, termo‑
metry nie do celów medycznych, termostaty do pojazdów, tłumice,
torby do noszenia komputerów, totalizatory, transformatory elek‑
tryczne, transformatory podwyższające napięcie, transpondery,
tranzystory [elektronika], tratwy ratunkowe, triody, tuby do głośni‑
ków, tuleje łączące do kabli elektrycznych, tworniki [elektryczność],
tygle [laboratoryjne], układy scalone, urynometry, urządzenia bez‑
pieczeństwa ruchu kolejowego, urządzenia diagnostyczne nie do
celów medycznych, urządzenia do analizy gazu, urządzenia do anali‑
zy żywności, urządzenia do automatycznego kierowania do pojaz‑
dów, urządzenia do cięcia filmów, urządzenia do czyszczenia płyt
fonograficznych, urządzenia do destylacji do badań laboratoryjnych,
urządzenia do fakturowania, urządzenia do fermentacji [urządzenia
laboratoryjne], urządzenia do fototelegrafii, urządzenia do głosowa‑
nia, urządzenia do komunikacji wewnętrznej, urządzenia do kontroli
frankowania, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do
lokalizowania dźwięku, urządzenia do monitorowania niemowląt,
urządzenia do montażu filmów kinematograficznych, urządzenia do
nabłyszczania odbitek fotograficznych, urządzenia do nauczania,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do ochrony osobistej
przed wypadkami, urządzenia do oddychania, inne niż do sztucznego
oddychania, urządzenia do odmagnesowywania taśm magnetycz‑
nych, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do pomiarów
precyzyjnych, urządzenia do pomiaru ciśnienia, urządzenia do po‑
miaru prędkości [fotografia], urządzenia do powiększania [fotografia],
urządzenia do przelewania, przepompowania tlenu, urządzenia do
przetwarzania danych, urządzenia do regulowania kotłów, urządze‑
nia do rejestrowania czasu, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia do rejestrowania odległości, urządzenia do stereoskopii,
urządzenia do suszenia odbitek fotograficznych, urządzenia do sy‑
gnalizacji morskiej, urządzenia do światłokopii, urządzenia do trans‑
misji dźwięku, urządzenia do wymiany igieł gramofonowych, urzą‑
dzenia do wyważania, urządzenia dyfrakcyjne [mikroskopia],
urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania sygnałami,
urządzenia elektrodynamiczne do zdalnego sterowania zwrotnicami
kolejowymi, urządzenia elektryczne do zdalnego zapłonu, urządze‑
nia heliograficzne, urządzenia i instalacje do wytwarzania promieni
rentgenowskich, nie do celów medycznych, urządzenia i przyrządy
do astronomii, urządzenia i przyrządy do fizyki, urządzenia i przyrzą‑
dy do ważenia, urządzenia i przyrządy do żeglugi morskiej, urządze‑
nia i przyrządy geodezyjne, urządzenia i przyrządy optyczne, urzą‑
dzenia i sprzęt dla ratownictwa, urządzenia jonizujące nie do
przetwarzania powietrza czy wody, urządzenia kadrujące do
przezroczy‑fotograficznych, urządzenia katodowe używane przy za‑
bezpieczaniu przed korozją, urządzenia kinematograficzne, urządze‑
nia krawieckie do zaznaczania rąbków, urządzenia monitorujące,
elektryczne, urządzenia nawigacyjne dla pojazdów [komputery po‑
kładowe], urządzenia przeciwzakłóceniowe [elektryczność], urządze‑
nia radiologiczne do celów przemysłowych, urządzenia systemu GPS,
urządzenia telewizyjne, urządzenia testujące, inne niż do celów me‑
dycznych, urządzenia wideo do monitorowania niemowląt, urządze‑
nia wysokiej częstotliwości, urządzenia zabezpieczające przed pro‑
mieniowaniem rentgenowskim, nie do celów medycznych, urządzenia
zdalnego sterowania, wagi do listów, wagi precyzyjne, walkie‑talkie,
wariometry, węże gaśnicze, wideofony, wilgotnościomierze, wirówki
laboratoryjne, wizjery do drzwi [judasze], wizjery fotograficzne, wolto‑
mierze, wskaźniki ciśnienia [rejestrator) ciśnienia], wskaźniki ciśnienia
w zaworach, wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilo‑
ści, wskaźniki nachylenia [spadku), wskaźniki poziomu wody, wskaźniki
prędkości, wskaźniki strat elektrycznych, wykrywacze [detektory],
wykrywacze dymu, wykrywacze fałszywych monet, wykrywacze
przedmiotów metalowych do użytku przemysłowego lub wojskowe‑
go, wyładowcze lampy rurowe, elektryczne, inne niż do oświetlania,
wyłączniki samoczynne, wysokościomierze, wyzwalacze migawki
[fotografia], wzbudniki elektryczne, wzmacniacze, wzmacniacze
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lampowe, wzorniki [przyrządy pomiarowe], zaciski do nosa dla nur‑
ków i pływaków, zamki elektryczne, zatyczki do uszu do nurkowania,
zawory elektromagnetyczne [przełączniki elektromagnetyczne],
zdjęcia rentgenowskie, inne niż do celów medycznych, zegarki inteli‑
gentne, zegary kontrolne [czasomierze rejestrujące], zelektryfikowa‑
ne szyny do zawieszania reflektorów punktowych, zestawy do korzy‑
stania z telefonu bez użycia rąk, zestawy soczewek [wzierniki,
okulary], złącza do przewodów elektrycznych, złączki do przewodów
[elektryczność], zmieniacze automatyczne [jukebox] do kompute‑
rów, znaczniki [stolarstwo], znaki cyfrowe, znaki drogowe świecące
lub mechaniczne, znaki mechaniczne, znaki nawigacyjne świetlne,
znaki, świecące, 11 abażury do lamp, akcesoria łazienkowe, akcesoria
z szamoty do piekarników, antyrozpryskowe dysze wylotowe do kra‑
nów, aparatura destylacyjna, aparatura do fumigacji, nie do celów
medycznych, aparatura do suszenia paszy, aparatura i instalacje
chłodnicze, aparaty do suszenia słodu, armatura bezpieczeństwa do
urządzeń oraz rur wodnych i gazowych, armatura do kąpieli paro‑
wych, automatyczne instalacje do transportu popiołu, baterie mie‑
szające do rur wodociągowych, bidety, chłodnicze instalacje do tyto‑
niu, chłodnie, chromatografy do celów przemysłowych, ciśnieniowe
zbiorniki wody, czajniki elektryczne, czyste komory [instalacje sani‑
tarne], deski sedesowe, dozowniki środków odkażających w toale‑
tach, dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia nawadniające],
dymowe kanały, dywany podgrzewane elektrycznie, ekonomizery
paliwa, elektryczne podgrzewacze do butelek do karmienia, elek‑
tryczne zaparzacze do kawy, filtry do wody pitnej, fontanny, frytow‑
nice elektryczne, generatory acetylenowe, gofrownice elektryczne,
grill, hydranty, instalacje chłodnicze do cieczy, instalacje do automa‑
tycznego podlewania, instalacje do chłodzenia mleka, instalacje do
dystrybucji wody, instalacje do filtrowania powietrza, instalacje do
obróbki moderatorów jądrowych i paliwowych, instalacje do oczysz‑
czania ścieków, instalacje do odsalania, instalacje do ogrzewania
wodnego, instalacje do polimeryzacji, instalacje do sauny, instalacje
do uzdatniania wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje
oświetleniowe do statków powietrznych, jednorazowe woreczki do
sterylizacji, kabiny przenośne do łaźni tureckich, kamienie lawy wul‑
kanicznej do grilla, klosze do lamp [kominki], kolorowe światełka do
dekoracji świątecznych, kondensatory gazu, inne niż części maszyn,
kotły do pralni, kotły parowe, inne niż części maszyn, krany, kuchenki,
kuchenki mikrofalowe, kuchenki mikrofalowe do celów przemysło‑
wych, kuchenny (sprzęt-) elektryczny, kuliste klosze do lamp, lady
chłodnicze, lady podgrzewane, lampki elektryczne na choinki, lampy
bakteriobójcze do oczyszczania powietrza, lampy bezpieczeństwa,
lampy do kręcenia włosów, lampy do oświetlania akwarium, lampy
elektryczne, lampy gazowe, lampy górnicze, lampy laboratoryjne,
lampy łukowe, lampy nurkowe, lampy olejowe, lampy oświetleniowe,
lampy stojące, lampy ultrafioletowe, nie do celów medycznych, latar‑
ki, latarki kieszonkowe, elektryczne, latarnie oświetleniowe, łazienko‑
we instalacje wodno‑kanalizacyjne, maszyny i urządzenia do wytwa‑
rzania lodu, muszle klozetowe, muszle klozetowe [WC], natryski,
prysznice, oprawki do lamp elektrycznych, osprzęt do palników ga‑
zowych, oświetlenie do motocykli, ozdobne wodotryski, palniki, pal‑
niki acetylenowe, palniki bakteriobójcze, palniki benzynowe, palniki
do lamp, palniki gazowe, palniki kuchenek, palniki laboratoryjne,
palniki na alkohol, palniki olejowe, palniki tlenowo‑wodorowe, palni‑
ki żarowe, parowary elektryczne, parowe sauny do twarzy, parowni‑
ki, pasteryzatory, piece dentystyczne, piece do pieczenia, piece do
spopielania, pisuary [armatura sanitarna], płuczki gazowe [części in‑
stalacji gazowych], pochodnie, pochodnie gazowe do użytku w rafi‑
neriach naftowych, pojemniki chłodnicze, pojemniki na lód, praso‑
wacze parowe, prasy do tortilli, elektryczne, pręty do rożna, pręty
rusztowe, przeciwoślepieniowe urządzenia do samochodów [osprzęt
do lamp), przenośne ogniska kowalskie, przyrządy do zapalaniu gazu
poprzez tarcie, reaktory jądrowe, reflektory do lamp, reflektory do
pojazdów, reflektory samochodowe, regeneratory ciepła, rozpra‑
szacz światła, rożen, rożna, rurowe lampy wyładowcze [elektryczne]
do oświetlenia, rury oświetleniowe, rury wodociągowe do instalacji
sanitarnych, spłuczki ustępowe, stelaże do abażurów, sterylizatory,
sterylizatory do wody, sterylizatory powietrza, suszarki do prania,
elektryczne, suszarki do włosów, szafy chłodnicze, szybkowary elek‑
tryczne, światła do pojazdów, światła rowerowe, światła sufitowe,
świecące numery na domy, tostery, umywalki [części instalacji sani‑
tarnych], urządzenia dezodoryzujące, nie do użytku osobistego,
urządzenia do celów sanitarnych, urządzenia do chlorowania base‑
nów, urządzenia do chłodzenia napojów, urządzenia do dezodoryza‑
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cji powietrza, urządzenia do dezynfekcji, urządzenia do filtrowania
akwariów, urządzenia do filtrowania wody, urządzenia do nawadnia‑
nia do zastosowania w rolnictwie, urządzenia do oczyszczania gazu,
urządzenia do oczyszczania oleju, urządzenia do odwadniania od‑
padków spożywczych, urządzenia do opiekania i pieczenia, urządze‑
nia do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych [LED],
urządzenia do palenia kawy, urządzenia do pieczenia chleba, urzą‑
dzenia do pieczenia i opiekania, urządzenia do podgrzewania kleju,
urządzenia do podgrzewania żelazek, urządzenia do prażenia owo‑
ców, urządzenia do prażenia tytoniu, urządzenia do schładzania
wody, urządzenia do sterylizacji książek, urządzenia do tworzenia
wirów wodnych, urządzenia do ujęcia wody, urządzenia do wanien
z hydromasażem, urządzenia do wytwarzania pary, urządzenia elek‑
tryczne do robienia jogurtu, urządzenia grzewcze do pojazdów,
urządzenia i instalacje do gotowania, urządzenia i instalacje oświe‑
tleniowe, urządzenia i maszyny do oczyszczania powietrza, urządze‑
nia i maszyny do uzdatniania wody, urządzenia jonizujące do oczysz‑
czania powietrza lub wody, ustępy przenośne, uszczelki do kranów
wodociągowych, wanny, wanny do nasiadówek, wanny SPA, węgiel
do lamp łukowych, wężownice [części instalacji destylacyjnych lub
chłodniczych], wielofunkcyjne urządzenia do gotowania, wieże rafi‑
neryjne do destylacji, włókna magnezowe [oświetlenie], wyciągi ku‑
chenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne do laborato‑
riów, wyprofilowane elementy instalacji piekarników, zamrażarki,
zapalarki do gazu, zapalniczki i zapalarki, zasobniki pary, zawory do
rur, zbiorniki do płuczek ustępowych, zlewozmywaki, zmiękczacze
wody, żarniki do lamp elektrycznych, żarówki do kierunkowskazów
w pojazdach, żarówki oświetleniowe, żyrandole, 16 adresarki, afisze,
plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu, aktówki [artykuły biu‑
rowe], akwaforty [grafika], akwarele, albumy do wklejania, almana‑
chy [roczniki], aparaty do wykonywania winiet, arkusze celulozy re‑
generowanej do owijania, arkusze z wiskozy do zawijania, artykuły
biurowe [z wyjątkiem mebli], atlasy, atrament, atrament korektorski
[heliografia], banknoty, bibuły, bielizna stołowa papierowa, bilety,
biuletyny informacyjne, biurowe maszyny do stemplowania, bloki
[artykuły papiernicze], bony wartościowe, broszury, chłonne arkusze
papieru lub plastiku do pakowania żywności, chorągiewki papiero‑
we, chromolitografie, chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki
papierowe do usuwania makijażu, cyfry [czcionki drukarskie], cyrkle
kreślarskie, czasopisma [periodyki], czcionki drukarskie, czcionki ze
stali, deski kreślarskie [rysownice], diagramy, dozowniki taśmy przy‑
lepnej [artykuły biurowe], drukowane rozkłady, ekierki, etykiety nie
z materiału tekstylnego, figurki [statuetki] z papieru mache, filtry do
kawy papierowe, folia samoprzylegająca z tworzyw sztucznych, roz‑
ciągliwa, do paletyzacji, folia z tworzywa sztucznego do opakowy‑
wania, folie z bąbelkami z tworzywa sztucznego do opakowywania,
formularze [blankiety, druki], formy do gliny modelarskiej [materiały
dla artystów], fotografie [wydrukowane], fotograwiura, frankownice
do użytku biurowego, futerały na matryce, galwanotypy [poligrafia],
gazety, glina do modelowania, globusy, grafity do ołówków, gumki
do ścierania, hektografy, igły, rylce stalowe do akwafort, indeksy,
skorowidze, kalendarze, kalka kopiująca, kalka płócienna, kałamarze
(wpuszczane w pulpit), kamienie litograficzne, kartki muzyczne z ży‑
czeniami, kartki z życzeniami, karton, karton z miazgi drzewnej [arty‑
kuły papiernicze], karty, karty do kolekcjonowania inne niż do gier,
karty indeksowe, karty pocztowe, kasetki na papeterię [artykuły biu‑
rowe], kasetki na stemple [pieczątki], kaszty, ramy zecerskie [drukar‑
stwo], katalogi, kątowniki kreślarskie, klamerki, klipsy do papieru,
klawisze do maszyn do pisania, klej rybi [karuk] do papieru lub do
użytku domowego, kleje do materiałów papierniczych lub do użytku
domowego, klipsy do piór i długopisów, kokardy papierowe, komik‑
sy, koperty [artykuły piśmienne], koperty na butelki z kartonu lub
papieru, korektory w płynie [artykuły biurowe], kreda do litografii,
kreda do pisania, kreda do znakowania, kreda krawiecka, kreda
w sprayu, krzywiki, książki, kuwety malarskie, lak do pieczętowania,
linijki [reglety] dla drukarzy, linijki rysownicze [kreślarskie], litogra‑
ficzne dzieła sztuki, łupkowe tabliczki do pisania, makiety architekto‑
niczne, mapy geograficzne, masy specjalne do pieczętowania do
użytku piśmiennego, maszynki do ostrzenia ołówków, elektryczne
lub nie, maszyny do pisania, materiały do introligatorstwa, materiały
do modelowania, materiały do pakowania wykonane z krochmalu
lub skrobi, materiały do pisania, materiały do rysowania, materiały
drukowane, materiały filtracyjne z papieru, materiały opakowaniowe
[amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały pi‑
śmienne, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem apara‑
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tów), matryce, matryce do druku ręcznego, maty papierowe, misecz‑
ki na farby wodne dla artystów, modelina polimerowa, nalepki,
naklejki [materiały piśmienne], narzędzia do słojowania i marmurko‑
wania, nawilżacze [artykuły biurowe], nawilżacze do powierzchni
klejących [artykuły biurowe], niszczarki do papieru do użytku biuro‑
wego, notatniki [notesy], noże do papieru [artykuły biurowe], nume‑
ratory, obciągi offsetowe z materiałów nietekstylnych, obrazy [malar‑
stwo], oprawione lub nie, obrazy i zdjęcia, obsadki do piór, ochrona
gumowa na palce [artykuły biurowe], odciskarki do kart kredyto‑
wych, nieelektryczne, okładki na książeczki czekowe, okładki na
paszporty, okładki, obwoluty [artykuły papiernicze], oleodruki, ołów‑
ki, ołówki na grafit [ołówki automatyczne], ołówki węglowe, opaski
na rękę do przytrzymywania przyborów do pisania, opaski papiero‑
we na cygara, opłatki do pieczętowania, oprawy książek, osłony z pa‑
pieru na doniczki, palety dla malarzy, pantografy [przyrządy kreślar‑
skie], papier, papier do elektrokardiografów, papier do maszyn
rejestrujących, papier do pisania [listowy], papier do radiogramów,
papier do zawijania, papier filtracyjny [bibuła], papier higieniczny,
papier mache, papier parafinowany, papier przebitkowy, papier ryżo‑
wy, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach [artykuły pi‑
śmienne], papier xuan do chińskiego malarstwa i kaligrafii, papier
z miazgi drzewnej, papierowe nakrycia [obrusy] stołowe, papierowe
podkładki pod szklanki, pasta do modelowania, pasta skrobiowa
[klej] do celów papierniczych lub do użytku domowego, pastele
[kredki], perforatory biurowe, periodyki [czasopisma], pędzle, pędzle
do pisania, pieczątki z adresem, pinezki, pióra i długopisy [artykuły
biurowe], pióra kulkowe, pióra ze stali, piórka do rysowania [grafio‑
ny], plansze, płytki grawerskie, plany, płótna malarskie, płótno intro‑
ligatorskie, płótno nasączone tuszem do powielaczy, płótno nasą‑
czone tuszem do urządzeń stosowanych w reprodukcji dokumentów,
płytki adresowe do adresarek, podkładki do pisania z klipsem, pod‑
kładki na biurko, podpórki do książek, podpórki ręki dla malarzy,
podręczniki [książki], podstawki do długopisów i ołówków, podstaw‑
ki na stół papierowe, podstawki pod kufle do piwa, poduszki do
stempli, pieczęci, pojemniki na ołówki, pojemniki na śmietanę papie‑
rowe, portrety, powielacze, prospekty, próbki biologiczne do mikro‑
skopów [materiał dydaktyczny], przebitki [materiały piśmienne],
przezrocza [materiały piśmienne], przybory do wycierania tablic do
pisania, przybory szkolne [artykuły piśmienne], przyciski do papieru,
przykładnice kreślarskie [rysunkowe], przyrządy do pisania, przyrzą‑
dy do rysowania, publikacje drukowane, pudełka kartonowe lub pa‑
pierowe, pudełka na pióra, pudełka z farbami [artykuły szkolne], pu‑
dła na kapelusze z tektury, ramki i stojaki do fotografii, rejestry, księgi
główne [książki], reprodukcje graficzne, ręczniki do twarzy papiero‑
we, ręczniki papierowe, rolki do taśm barwiących, różańce, ryciny
[grawerowanie], rylce do kopiowania rysunków, rysiki, rysunki, segre‑
gatory na luźne kartki, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, sko‑
roszyty do dokumentów, skoroszyty na dokumenty, skrobaki wyma‑
zujące biurowe, spinacze do papieru, spinacze do pieniędzy, stalówki,
stalówki ze złota, steatyt [kreda krawiecka], stemple do pieczętowa‑
nia, suche kalkomanie, suszki do piór, szablony [artykuły piśmienne],
szablony do wymazywania, sznurek introligatorski, sztalugi malar‑
skie, sztychy, ryty [grawiura], szufelki do składu typograficznego,
szyldy z papieru lub z kartonu, śliniaki papierowe, śpiewniki, tablice
arytmetyczne, tablice ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, tace do
sortowania i liczenia pieniędzy, tacki biurkowe, taśma klejąca [mate‑
riały piśmienne], taśmy [introligatorstwo], taśmy do maszyn do pisa‑
nia, taśmy elastyczne do użytku biurowego, taśmy i karty papierowe
do zapisu programów komputerowych, taśmy nasączone tuszem do
drukarek komputerowych, taśmy przylepne do celów papierniczych
lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przyborami do pisa‑
nia [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
[zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne lub nieelektryczne,
tkanina klejąca do materiałów piśmiennych, tkaniny introligatorskie,
torby papierowe, torebki do gotowania w kuchniach mikrofalowych,
torebki do pakowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw
sztucznych, tuby z tektury, tusz chiński, tworzywa sztuczne do mode‑
lowania, uchwyty do kredy, uchwyty do stempli, pieczęci, ulotki, urzą‑
dzenia do laminowania dokumentów do użytku biurowego, urządze‑
nia do oprawiania fotografii, urządzenia do zaklejania kopert, do biura,
urządzenia i maszyny do introligatorstwa [sprzęt biurowy], urządze‑
nia i maszyny do powielania, urządzenia ręczne do etykietowania,
usuwalne znaczki (stemple), utrzymujące wilgoć arkusze papieru lub
plastiku do pakowania żywności, wałki do malowania ścian, wałki do
maszyn do pisania, wieczne pióra, wierszowniki [poligrafia], wkładki
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papierowe do szuflad, perfumowane lub nie, wkłady atramentowe,
worki na śmieci wykonane z papieru lub z tworzyw sztucznych, wosk
do modelowania nie do celów stomatologicznych, wskaźniki do poka‑
zywania szczegółów na tablicy, nieelektryczne, wstążki papierowe,
wycinki histologiczne [materiał szkoleniowy], wykroje krawieckie, wy‑
pełnienie z papieru lub kartonu, wyroby przeznaczone do wymazywa‑
nia, wzorce pisma do kopiowania, wzornice perforowane do krosien
żakardowych, wzory do haftowania, wzory do kalkowania, zaczepy do
kart indeksowych, zakładki do książek, zakładki do stron, zakreślacze,
zawiadomienia [artykuły papiernicze], zestawy drukarskie, przenośne
[artykuły biurowe], zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty
do pisania lub rysowania, znaczki pocztowe, zszywacze [artykuły biu‑
rowe], zszywki biurowe, 35 administrowanie programami lojalności
konsumenta, administrowanie programami dla osób często podróżu‑
jących drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje rekla‑
mowe, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, analizy kosztów, audyt działalności gospodarczej, badania
biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej, badania
opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie biznesu, bez‑
pośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pracy, dekoracja
wystaw sklepowych, doradztwo w zakresie organizacji działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia dzia‑
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, do‑
radztwo w zakresie zarządzania personelem, dostarczanie informacji
dotyczących kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne pro‑
gnozy, fakturowanie, fotokopiowanie, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom [punkty informacji konsumenckiej], impresa‑
riat w działalności artystycznej, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności go‑
spodarczej, kolportaż próbek, komputerowe bazy danych (pozyskiwa‑
nie danych do-), komputerowe zarządzanie plikami, maszynopisanie,
negocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
obróbka tekstów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opraco‑
wywanie CV dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób
trzecich, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszuki‑
warek do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody
w celach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie scena‑
riuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy zarządza‑
niu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie
patronatu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów
w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów rekla‑
mowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzeda‑
ży dla osób trzecich, przeprowadzanie testów psychologicznych
w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie
zeznań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, reklama,
reklama korespondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci
komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna,
reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja personelu, rozpo‑
wszechnianie reklam, sporządzanie wyciągów z konta, sprzedaż de‑
taliczna lub hurtowa środków farmaceutycznych, weterynaryjnych
i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zestawie‑
nia, stenografia, systematyzacja danych poprzez tworzenie kompu‑
terowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nie‑
obecnych abonentów], telemarketing, transkrypcja wiadomości
[prace biurowe], tworzenie tekstów reklamowych, uaktualnianie ma‑
teriałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalności go‑
spodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo‑eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w za‑
rządzaniu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie
działalności gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywno‑
ści biznesowej, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla spor‑
towców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub promo‑
cji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa w handlu,
usługi pośrednictwa w zakresie nabywania usług telekomunikacyj‑
nych dla osób trzecich, usługi prenumeraty gazet dla osób trzecich,
usługi przeglądu prasy, usługi przypominania o spotkaniach [prace
biurowe], usługi public relations, usługi sekretarskie, usługi umawia‑
nia spotkań [prace biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób
trzecich [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw],
usługi w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych,
usługi w zakresie porównywania cen, usługi związane z przenosze‑
niem przedsiębiorstw, wyceny handlowe, wynajem bilbordów [tablic
reklamowych], wynajem czasu reklamowego we wszystkich środ‑
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kach przekazu, wynajem dystrybutorów automatycznych, wynajem
fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowa‑
nie urządzeń i wyposażenia biurowego, wypożyczanie materiałów
reklamowych, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach
handlowych lub reklamowych, wyszukiwanie informacji w plikach
komputerowych dla osób trzecich, zapewnianie platformy interneto‑
wej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie dzia‑
łalnością gospodarczą w zakresie projektów budowlanych, zarządza‑
nie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób
trzecich, zarządzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji
w imieniu osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla
usługodawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakre‑
sie zamówień handlowych, 37 asfaltowanie, budowa fabryk, budowa
falochronów, budowa i konserwacja rurociągów, budowa i naprawa
magazynów, budowa stoisk i sklepów targowych, budownictwo, bu‑
downictwo podwodne, budownictwo portowe, ciesielstwo, czysz‑
czenie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz,
czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie
odzieży, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, deratyzacja, de‑
zynfekcja, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informa‑
cja o naprawach, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, instalo‑
wanie i naprawa alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie
i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów, instalowanie
i naprawa urządzeń do nawadniania, instalowanie i naprawa urzą‑
dzeń elektrycznych, instalowanie i naprawa urządzeń zamrażalni‑
czych, instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa urzą‑
dzeń klimatyzacyjnych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu
komputerowego, instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn
i urządzeń biurowych, izolowanie budynków, konserwacja basenów,
konserwacja i naprawa palników, konserwacja i naprawa samolotów,
konserwacja i naprawy pojazdów silnikowych, konserwacja mebli,
konserwacja pojazdów, konserwacja, czyszczenie, reperacja skór,
konsultacje budowlane, lakierowanie, ładowanie akumulatorów do
pojazdów, malowanie, malowanie lub naprawa znaków, montaż
drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych przeciwpoża‑
rowych, montaż i naprawa instalacji grzewczych, montaż rusztowań,
montaż wyposażenia kuchennego, murarstwo, mycie, mycie pojaz‑
dów, nadzór budowlany, naprawa aparatów fotograficznych, napra‑
wa i konserwacja projektorów filmowych, naprawa i konserwacja
skarbców, naprawa i konserwacja zegarów i zegarków, naprawa linii
wysokiego napięcia, naprawa obuwia, naprawa opon, naprawa para‑
soli, naprawa parasoli przeciwsłonecznych, naprawa pomp, naprawa
zamków, naprawy podwodne, naprawy tapicerskie, niszczenie
szkodników [inne niż w rolnictwie], nitowanie, odnawianie dzieł sztu‑
ki, odnawianie instrumentów muzycznych, ostrzenie noży, polero‑
wanie pojazdów, pranie bielizny, pranie na sucho, pranie pieluch
tekstylnych, prasowanie odzieży, regeneracja i napełnianie tonerów
i tuszów, regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych,
regeneracja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, renowa‑
cja mebli, renowacja odzieży, renowacja powłok cynowych, roboty
wydobywcze [górnictwo], rozbiórka budynków, smarowanie pojaz‑
dów, strojenie instrumentów muzycznych, szlifowanie papierem
ściernym, szlifowanie przy użyciu pumeksu, sztuczne naśnieżanie,
tapetowanie, tapicerowanie mebli, tynkowanie, układanie kabli,
układanie nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi doradz‑
twa budowlanego, usługi eksploatacji kamieniołomów, usługi hy‑
drauliczne, usługi napraw awarii pojazdów, usługi stacji obsługi po‑
jazdów [tankowanie i obsługa], usługi stoczniowe, uszczelnianie
budynków, wiercenie głębokich szybów naftowych lub gazowych,
wiercenie studni, wulkanizacja opon [naprawa], wynajem buldoże‑
rów, wynajem koparek, wynajem pomp do drenażu, wynajem pralek,
wynajem sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania
dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie maszyn do czyszczenia, wy‑
ważanie opon, zabezpieczanie pojazdów przed rdzą, zabezpieczanie
przed korozją, zamiatanie dróg, 38 agencje informacyjne, fora [poko‑
je rozmów] dla serwisów społecznościowych, informacja o teleko‑
munikacji, komunikacja radiowa, komunikacja za pośrednictwem
sieci światłowodowych, komunikacja za pośrednictwem telefonów
komórkowych, łączność poprzez terminale komputerowe, łączność
telegraficzna, nadawanie bezprzewodowe, nadawanie telewizji ka‑
blowej, oferowanie połączeń telekomunikacyjnych z globalną siecią
komputerową, poczta elektroniczna, przesyłanie faksów, przesyłanie
on‑line kartek z życzeniami, przesyłanie telegramów, przesyłanie
wiadomości, przydzielanie kanałów telekomunikacyjnych dla usług
związanych z telezakupami, transfer strumieniowy danych, transmi‑
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sja plików cyfrowych, transmisja programów radiowych, transmisja
programów telewizyjnych, transmisja satelitarna, transmisja wideo
na żądanie, udostępnianie forów internetowych online, usługi pocz‑
ty głosowej, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łącz‑
ności elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi telekonferencyjne,
usługi teleksowe, usługi trasowania i podłączania do sieci telekomu‑
nikacyjnej, usługi w zakresie wideokonferencji, usługi związane
z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne],
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wy‑
najem sprzętu telekomunikacyjnego, wynajmowanie czasu dostępu
do globalnych sieci komputerowych, wypożyczanie faksów, wypoży‑
czanie modemów, wypożyczanie telefonów, wypożyczanie urzą‑
dzeń do przesyłania wiadomości, zapewnianie dostępu do baz da‑
nych, zapewnianie dostępu do globalnych sieci komputerowych,
42 aktualizowanie oprogramowania komputerowego, analizy che‑
miczne, analizy dotyczące poszukiwania pokładów roponośnych,
analizy pisma ręcznego [grafologia], analizy systemów komputero‑
wych, analizy wody, audyt energetyczny, badania bakteriologiczne,
badania biologiczne, badania chemiczne, badania geologiczne, ba‑
dania naukowe, badania techniczne, badania w dziedzinie fizyki, ba‑
dania w dziedzinie kosmetyki, badania w dziedzinie mechaniki, ba‑
dania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, chmura
obliczeniowa, digitalizacja dokumentów [skanowanie], doradztwo
dotyczące bezpieczeństwa komputerowego, doradztwo w zakresie
oprogramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oszczęd‑
ności energii, doradztwo w zakresie projektowania i rozbudowy
sprzętu komputerowego, doradztwo w zakresie projektowania stron
internetowych, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, eksplora‑
cja podwodna [akwanautyka], hosting serwerów, hosting stron inter‑
netowych, instalacja oprogramowania komputerowego, kalibrowa‑
nie [pomiary], konserwacja oprogramowania komputerowego,
kontrola jakości, kontrola szybów naftowych, konwersja danych
i programów komputerowych [inna niż konwersja fizyczna], konwer‑
sja danych lub dokumentów na formę elektroniczną, miernictwo
[pomiary], monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostę‑
pu zdalnego, ocena jakości drewna na pniu, ocena jakości wełny, od‑
zyskiwanie danych komputerowych, opracowywanie projektów
technicznych, oprogramowanie jako usługa [SaaS], pisanie technicz‑
ne, pomiary geodezyjne, pomiary pól naftowych, poszukiwania geo‑
logiczne, poszukiwania ropy naftowej, powielanie programów kom‑
puterowych, prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich, prognozowanie pogody, prognozy meteorologicz‑
ne, programowanie komputerów, projektowanie budowlane, pro‑
jektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie mody, projektowanie
opakowań, projektowanie oprogramowania komputerowego, pro‑
jektowanie systemów komputerowych, projektowanie urbanistycz‑
ne, próby kliniczne, przechowywanie danych elektronicznych, roz‑
siewanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania
deszczu, stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, stylizacja [wzor‑
nictwo przemysłowe], testowanie [kontrola] pojazdów pod kątem
sprawności, testowanie materiałów, tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, tworzenie zapasowych kopii da‑
nych poza lokalizacją użytkownika, udostępnienie wyszukiwarek in‑
ternetowych, udzielanie informacji naukowej i doradztwa w zakresie
kompensacji emisji dwutlenku węgla, usługi architektoniczne, usługi
chemiczne, usługi doradcze w dziedzinie technologii, usługi dorad‑
cze w dziedzinie technologii komputerowej, usługi doradcze w dzie‑
dzinie technologii telekomunikacyjnej, usługi graficzne, usługi inży‑
nieryjne, usługi kartograficzne, usługi konsultacyjne dotyczące
architektury, usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii informa‑
cyjnej, usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki,
usługi świadczone przez laboratoria naukowe, usługi w zakresie
ochrony antywirusowej komputerów, wynajem sprzętu do przetwa‑
rzania danych, wynajmowanie serwerów www, wypożyczanie opro‑
gramowania komputerowego, wzornictwo przemysłowe.

(111) 318360
(220) 2017 07 17
(210) 474228
(151) 2018 01 11
(441) 2017 09 18
(732) NOTUS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) NOTUS Finanse
(510), (511) 35 usługi w zakresie prezentacji domów i mieszkań
umożliwiające swobodny wybór w celu ich sprzedaży, przetwarzania
danych, systematyzacja baz danych komputerowych, komputerowe
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zarządzanie danymi, plikami, sortowanie danych w bazach kompu‑
terowych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, umowy kredyto‑
we, 36 doradztwo w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych,
pośrednictwo finansowe, finansowe informacje i operacje, agencja
kredytowe, doradztwo finansowe w sprawach kredytów, doradztwo
w sprawach nieruchomości, 38 przesyłanie informacji dla banków
przy pomocy komputera.

(111) 318361
(220) 2017 07 22
(210) 474464
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) MARIUSZ ŚCIANA, KRZYSZTOF ŚCIANA MAR‑POL IMPORT
‑EXPORT SPÓŁKA CYWILNA, Suchowola, PL.
(540) ORCA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, jasnoniebieski
(531) 03.09.03, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 7 pompy wodne, 11 automatyczne urządzenia zraszają‑
ce do nawadniania w ogrodnictwie, rozpylacze jako instalacje auto‑
matyczne do podlewania, 17 węże ogrodowe do podlewania z łącz‑
nikami, 21 rozpylacze mocowane do węży ogrodowych, 35 usługi
prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, wysyłkowej i za po‑
średnictwem Internetu sprzętu ogrodniczego, w tym urządzeń zra‑
szających do nawadniania w ogrodnictwie, rozpylaczy jako instalacji
automatycznych do podlewania, węży ogrodowych do podlewania
z łącznikami, rozpylaczy mocowanych do węży ogrodowych, pomp
wodnych.
(111) 318362
(220) 2017 08 25
(210) 475831
(151) 2019 02 19
(441) 2018 10 29
(732) Cerioti Holding S.A., Luksemburg, LU.
(540) VIFON Kaczka
(510), (511) 29 zupy błyskawiczne, zupy instant, zupy i składniki do
przyrządzania zup jak ekstrakty mięsne, suszone warzywa, koncen‑
traty zup, koncentraty rosołowe, koncentraty pomidorowe, oleje
i tłuszcze jadalne, błyskawiczne zupy miso, zupy w proszku, 35 sprze‑
daż hurtowa i detaliczna, w tym sprzedaż za pośrednictwem Interne‑
tu artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, doradztwo w spra‑
wach działalności gospodarczej, organizowanie targów i wystaw
w celach handlowych, dystrybucja materiałów reklamowych doty‑
czących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych, informacja
handlowa, promocja sprzedaży artykułów spożywczych, zup błyska‑
wicznych, usługi organizowania programów lojalnościowych, rekla‑
ma za pośrednictwem sieci komputerowych Internetu, publikowanie
tekstów reklamowych, organizowanie i prowadzenie kampanii rekla‑
mowych dotyczących artykułów spożywczych, zup błyskawicznych.
(111) 318363
(220) 2017 11 22
(210) 479313
(151) 2019 02 20
(441) 2018 03 12
(732) TOKARSKI TOMASZ, Warszawa, PL.; STASIOWSKA AGATA,
Warszawa, PL.; MALINOWSKI MARIUSZ, Warszawa, PL.
(540) WIELKI SHOE EST. 2015
(540)

(531) 27.05.01, 26.04.02, 09.09.01
(510), (511) 1 kleje do skór, kleje do obuwia, spraye chemiczne do
rozciągania obuwia, apretury do regeneracji skóry butów [inne niż
pasty do butów], apretury w postaci płynnej do impregnacji wodo‑
odpornej butów skórzanych, kleje do impregnacji wodoodpornej,
impregnaty przeciw plamom, chemikalia do impregnowania tek‑
styliów, substancje chemiczne do impregnacji tkanin, mieszanki
chemiczne do impregnacji wodoodpornej, mastyks do skór, zmięk‑
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czacze do skóry, pasty do wyprawiania skór, środki garbujące [do
skór], preparaty do wyprawiania skór, oleje do wyprawiania skór,
zmiękczanie skór (preparaty do butów), środki do renowacji skóry,
chemikalia do impregnacji skóry, produkty chemiczne do garbowa‑
nia skór, produkty chemiczne do nabłyszczania skór, środki che‑
miczne do wyprawiania skór, oleje do przemysłowego garbowania
skór, sole przemysłowe do konserwacji skór, oleje garbarskie do
skór zwierzęcych, mieszanki stosowane do garbowania skóry, środ‑
ki do impregnacji wodoodpornej skóry, substancje chemiczne do
impregnacji skóry, środki chemiczne do impregnacji skóry, prepara‑
ty chemiczne do nabłyszczania skóry, preparaty chemiczne do ob‑
róbki skóry, 2 barwniki do obuwia, barwniki do powłok powierzch‑
niowych, barwniki do skór, barwniki do stosowania na tworzywach
sztucznych, barwniki do stosowania na obuwiu, barwniki do teksty‑
liów, bejce do skóry, czernidła [barwniki lub farby], farby do tkanin,
farby o właściwościach naprawczych, farby przeciw zanieczyszcze‑
niom, farby w sprayu, farby wodne, farby wodoodporne, farby akry‑
lowe, farby olejne, farby dekoracyjne, farby na bazie żywic synte‑
tycznych, lakiery i pokosty, lakiery w sprayu, lakiery do malowania,
lakiery w postaci farb, mastyks [żywica naturalna], materiały wypeł‑
niające w postaci farby, materiały [farby] do zabezpieczenia przed
wilgocią, mieszanki do impregnacji wodoodpornej w postaci farb,
pasty do użytku w barwieniu, pigmenty do farb, płynne barwniki,
powłoki akrylowe [farby], powłoki chroniące powierzchnie [farby],
powłoki w sprayu [farby], powłoki w sprayu [lakiery], preparaty bar‑
wiące, preparaty barwiące w tubkach, preparaty do farbowania,
preparaty koloryzujące, substancje barwiące, tusz do apretur do
skór, tusze do barwienia tekstyliów, tusze do skór, żywice naturalne,
żywice naturalne barwione na stałe, 3 aerozole czyszczące, aerozo‑
le do odświeżania i oczyszczania skóry, aplikatory pasty do butów
zawierające pastę, artykuły do wybielania, balsamy, inne niż do ce‑
lów medycznych, chemiczne środki do ożywiania kolorów do użyt‑
ku domowego [pranie], chusteczki nasączone preparatami czysz‑
czącymi, czarne pasty do obuwia [preparaty do polerowania
obuwia], czyszczące rozpuszczalniki o właściwościach emulgują‑
cych, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domowym,
detergenty piorące do użytku profesjonalnego, detergenty w pian‑
ce, elastyczne materiały ścierne, gąbki ścierne do szlifowania, goto‑
wy wosk do polerowania, krem do butów, mieszanki detergentów
do czyszczenia butów, mieszanki polerujące, mydła do czyszczenia
przedmiotów wykonanych ze skóry, mydła do ożywiania koloru
tkanin, nasączone ściereczki do polerowania, odplamiacz, oleje
czyszczące, papier do polerowania, papier ścierny, pasty do butów,
pasty do czyszczenia butów, pasty do skór, pasty ścierne, pianka do
czyszczenia, pianka oczyszczająca, płyny do czyszczenia, płyny do
prania, płyny do szorowania, preparaty czyszczące do skóry [mate‑
riału], preparaty czyszczące w postaci pianek, preparaty do czysz‑
czenia i polerowania skóry i butów, preparaty do nadawania poły‑
sku, preparaty do odnawiania i polerowania, preparaty do prania
chemicznego, preparaty do usuwania klejów, preparaty do usuwa‑
nia tłuszczu, preparaty do usuwania wosku, preparaty do wybiela‑
nia skóry, produkty do usuwania plam, proszki do polerowania,
proszki do prania, rolki ścierne, spraye do obuwia, środki czyszczą‑
ce do usuwania plam, środki czyszczące w sprayu do tekstyliów,
środki do czyszczenia obuwia [preparaty], środki do polerowania
skóry, środki do polerowania w aerozolu, środki konserwujące do
skóry, środki w aerozolu do obuwia, wosk do butów, wosk pralniczy,
wosk polerski, wywabiacze plam [preparaty], żele oczyszczające,
25 buty baletowe, botki, botki dla kobiet, baletki, buciki dla nie‑
mowląt (z wełny), balerinki [obuwie], buty dla niemowląt, buty do
baletu, buty do baseballu, buty do biegania, buty do boksu, buty
do gry w polo, buty do hokeja, buty do jazdy konnej, buty do jazdy
na rowerze, buty do jogi, buty do kąpieli, buty do kostki, buty do
koszykówki, buty do kręgli, buty do nakładania po nartach, buty do
prowadzenia samochodu, buty do rugby, buty do siatkówki, buty
do stepowania, buty do tańca, buty do trekkingu, buty do wody,
buty do wspinaczki, buty lekkoatletyczne, buty marynarskie, buty
na płaskim obcasie, buty na platformie, buty na rzepy, buty na wy‑
sokim obcasie, buty płócienne, buty robocze, buty skórzane, buty
sportowe, buty sznurowane, buty turystyczne [do chodzenia na
wycieczki], buty wędkarskie, buty wodoodporne, buty wsuwane,
buty za kostkę, buty zimowe, chodaki drewniane, chodaki drewnia‑
ne w stylu japońskim (geta), cholewki do obuwia, czubki do butów,
drewniaki i sandały w stylu japońskim, drewniane korpusy drewnia‑
ków w stylu japońskim, drewniane podpórki do drewniaków w sty‑
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lu japońskim, dziane buty dla niemowląt, eleganckie buty wyjścio‑
we, espadryle, fleki do obuwia, gumiaki, gumowce, gumowe
podeszwy do japońskich butów jika‑tabi, japonki, japońskie obu‑
wie robocze z oddzieloną częścią na duży palec (jikatabi), japońskie
obuwie ze słomy ryżowej (waraji), jednorazowe pantofle domowe,
języki do butów, kalosze, kalosze [wkładane na obuwie], kapcie skó‑
rzane, korki do butów piłkarskich, korki do mocowania do butów
sportowych, mokasyny, napiętki do obuwia, niskie drewniaki
(hiyori‑geta), niskie drewniaki (koma‑geta), noski [części obuwia],
obcasy, obuwie codziennego użytku, obuwie dla dzieci, obuwie dla
kobiet, obuwie dla mężczyzn, obuwie dla niemowląt, obuwie do
celów rekreacji, obuwie gimnastyczne, obuwie gumowe, obuwie
na plażę, obuwie na polowania, obuwie piłkarskie, obuwie przeciw‑
deszczowe, obuwie robocze, obuwie wojskowe, obuwie wykonane
z drewna, ochronne metalowe okucia do obuwia, pantofle bez na‑
piętka, pantofle do baletu, pantofle do pedicure, pantofle domowe
ze skóry, pantofle kąpielowe, pantofle z tworzyw sztucznych, paski
do butów, paski na palce do drewniaków w stylu japońskim, paski
na palce do sandałów zori w stylu japońskim, paski skórzane, pode‑
szwy do naprawy obuwia, podeszwy do obuwia, podeszwy do pan‑
tofli domowych, podeszwy do sandałów w stylu japońskim, pode‑
szwy zewnętrzne, odzież damska, odzież dziecięca, odzież męska,
podkolanówki, podwiązki, podwiązki do skarpetek, pończochy,
rajstopy, rajstopy do tańca i gimnastyki [wyroby pończosznicze],
rajstopy sportowe, rajtuzy, rajtuzy na szelkach, sandały damskie,
sandały do pedicure, sandały‑ drewniaki, sandały kąpielowe, sanda‑
ły męskie, sandały niemowlęce, sandały w stylu japońskim (zori),
sandały z filcu w stylu japońskim, sandały z paskiem na palec w sty‑
lu japońskim (asaura‑zori), skarpetki antypoślizgowe, skarpetki dla
niemowląt i małych dzieci, skarpetki dla sportowców, skarpetki do
gry w tenisa, skarpetki i pończochy, skarpetki japońskie (tabi), skar‑
petki męskie, skarpetki noszone jako kapcie, skarpetki przeciwpot‑
ne, skarpetki sportowe, skarpetki w stylu japońskim (tabi), skarpetki
wchłaniające pot, skarpetki wełniane, skarpety bez stopy, skarpety
do kostek, skarpety do spania, skarpety do sportów wodnych, skar‑
pety sportowe, usztywniacze do obuwia, walonki [buty filcowe],
skarpety termoaktywne, skarpety wewnętrzne do obuwia [stopki],
wierzchy obuwia, wierzchy z plecionego rattanu do sandałów
w stylu japońskim, wkładki do obuwia [do butów i botków], wkładki
do obuwia, nie do celów ortopedycznych, wkładki pod piętę, wytła‑
czane podeszwy kauczukowe lub z tworzyw sztucznych, zori [ja‑
pońskie klapki], 37 czyszczenie obuwia, czyszczenie i naprawa skór,
czyszczenie odzieży, konserwacja, czyszczenie, reparacja skór, kon‑
serwacja i naprawa odzieży, naprawa i konserwacja obuwia, napra‑
wa i konserwacja wyrobów włókienniczych, polerowanie butów,
pranie artykułów odzieżowych, pranie materiałów tekstylnych, pra‑
nie tkanin, udzielanie informacji związanych z naprawą obuwia,
udzielanie informacji związanych z usługami pralniczymi, usługi
szewskie, usuwanie plam z tkanin, usuwanie plam ze skóry, 40 apre‑
turowanie materiałów [tkanin], apreturowanie tekstyliów, barwie‑
nie i farbowanie obuwia, barwienie nietkanych tekstyliów, barwie‑
nie odzieży, barwienie skór, barwienie tekstyliów, barwienie tkanin,
dekatyzowanie tkanin, dezodoryzacja materiałów tekstylnych, gar‑
bowanie skóry, impregnowanie wodoodporne tkanin, obróbka ma‑
teriałów przy użyciu substancji chemicznych, obróbka skór, obrób‑
ka tkanin w postaci impregnacji wodoodpornej, obróbka wyrobów
włókienniczych i tkanin, usługi doradcze w zakresie barwienia,
usługi polerowania, wybielanie tkanin, wybielanie tekstyliów, za‑
bezpieczanie tkanin przed wodą.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 318364
(220) 2017 12 08
(210) 479903
(151) 2019 01 22
(441) 2018 09 10
(732) YOLO LOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Częstochowa, PL.
(540) Yolo look
(510), (511) 25 odzież, odzież z dzianiny, dresy, kamizelki, kimona,
koszule, koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem,
kurtki, kurtki z kapturem chroniące przed zimnem i wiatrem, leg‑
ginsy, mufki, odzież gimnastyczna, odzież z imitacji skóry, paski,
pikowane kurtki, podkoszulki bez rękawów, podkoszulki sportowe,
spódnice, sukienki, swetry, spodnie, żakiety, marynarki, garnitury,
bluzy, odzież bawełniana, odzież zamszowa, golfy, swetry, odzież
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codzienna, odzież wieczorowa, odzież sportowa, odzież futrzana
w tym z imitacji futer, odzież skórzana‑topy, odzież damska, odzież
lniana, odzież jedwabna, odzież kaszmirowa, kombinezony, odzież
rekreacyjna, odzież ze skóry, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież
wierzchnia dla mężczyzn, dolne części ubrań, odzież w stylu spor‑
towym, 35 usługi prowadzenia sklepów internetowych w zakresie
sprzedaży odzieży, usługi handlu detalicznego w zakresie sprzedaży
odzieży, usługi handlu detalicznego w zakresie odzieży za pośred‑
nictwem Internetu, usługi sprzedaży detalicznej związane ze sprze‑
dażą odzieży i dodatków odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej
w zakresie futer i imitacji futer, usługi w zakresie detalicznej sprzeda‑
ży wysyłkowej odzieży, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie skór
i imitacji skór.

(111) 318365
(220) 2018 01 12
(210) 481073
(151) 2019 02 28
(441) 2018 07 23
(732) COOL SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Modlniczka, PL.
(540) SUPER‑SHOP
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 35 organizacja sprzedaży detalicznej drogą tradycyjną,
wysyłkową oraz za pośrednictwem Internetu w zakresie następują‑
cych towarów: odzież damska, odzież męska, odzież dziecięca, obu‑
wie, wkładki do butów, sprzęt sportowy, plecaki, torebki, saszetki,
torby podróżne, torby miejskie, kosmetyczki, piórniki, pokrowce na
tablety, pokrowce na laptopy, pokrowce na deski snowboardowe,
paski, portfele, słuchawki, kamery, zegarki, okulary przeciwsłonecz‑
ne, gogle, impregnaty i środki piorące, breloczki, zabawki, fingerbo‑
ardy (zabawki).
(111) 318366
(220) 2018 01 15
(210) 481126
(151) 2019 02 28
(441) 2018 07 23
(732) SAMBORSKA‑FAMULSKA ANETA CREATIVE FLOW, Łódź, PL.
(540) CREATIVE FLOW
(540)

Kolor znaku: szary, czarny, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 agencje reklamowe, agencje marketingowe, dys‑
trybucja materiałów reklamowych (próbek, druków, prospektów,
broszur), usługi w zakresie reklamy, usługi w zakresie projektowa‑
nia i realizowania kampanii reklamowych, badania rynku, usługi
w zakresie organizacji targów, wystaw i konkursów w celach han‑
dlowych lub reklamowych, usługi doradcze w zakresie marketingu,
opracowywanie reklam: korespondencyjnych, prasowych, radio‑
wych, telewizyjnych, 41 usługi fotografii reklamowej, organizowa‑
nie i prowadzenie: konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów,
animacji dla dzieci, usługi studia filmowego i fotograficznego, pro‑
dukcja filmów, organizowanie sesji zdjęciowych, 42 usługi w zakre‑
sie tworzenia i utrzymywania stron internetowych dla osób trze‑
cich, usługi w zakresie tworzenia serwisów internetowych, usługi
w zakresie programowania i projektowania plastycznego: nazew‑
nictwa, symboli firmowych, znaków towarowych, projektowanie
opakowań, wzornictwo przemysłowe.
(111) 318367
(220) 2018 03 09
(210) 483272
(151) 2019 02 08
(441) 2018 10 15
(732) TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Ujeździec Mały, PL.
(540) TARCZYŃSKI KABANOS NA RAZ
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z bazy danych on‑line za pośrednictwem mediów elektronicznych
i bezprzewodowo.

(111) 318370
(220) 2017 06 20
(210) 473138
(151) 2018 07 19
(441) 2017 08 16
(732) CEDC INTERNATIONAL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Oborniki, PL.
(540) A.D. 1891 SOPLICA USZLACHETNIONA Gruszką KUNSZT
TRADYCJI OD POKOLEŃ
(540)

Kolor znaku: ciemnopomarańczowy, ciemnoniebieski, biały
(531) 25.01.15, 26.04.06, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 29 mięso i wędliny, mięso konserwowane, bekon, cho‑
rizo [kiełbasa hiszpańska], cielęcina, drób, dziczyzna, ekstrakty dro‑
biowe, ekstrakty mięsne, frankfurterki, kiełbasy, kiełbasa pepperoni,
kiełbaski do hot dogów, kiełbasy wędzone, surowe kiełbasy, kiełba‑
ski w cieście, kiełbaski wegetariańskie, przekąski na bazie mięsa.
(111) 318368
(220) 2018 03 09
(210) 483278
(151) 2019 02 19
(441) 2018 10 22
(732) FRANKOWSKA GRAŻYNA, OKONIEWSKA MAŁGORZATA
MOUS SPÓŁKA CYWILNA, Poznań, PL.
(540) MOUS
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.24, 29.01.12
(510), (511) 14 biżuteria i wyroby jubilerskie, 18 wyroby ze skóry, wa‑
lizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służące do prze‑
noszenia zawarte w tej klasie, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 318369
(220) 2018 03 15
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) Quality Is Our Recipe, LLC, Dublin, US.
(540) Wendy’s
(540)

(210) 483588

(531) 27.05.01
(510), (511) 29 hamburgery i inne produkty z wołowiny, mianowicie
chili z mięsem wołowym, wołowina w plastrach, steki wołowe, ko‑
tlety wołowe, nugetsy z kurczaka, chili, frytki, pieczone ziemniaki
i inne produkty z ziemniaków, sałatki gotowe, sałatki z taco, sałatki
z mieszanką sałat, spienione mleko, produkty z jogurtu, przetworzo‑
ne mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa
konserwowane, suszone lub gotowane, ziemniaczane słupki i pla‑
sterki, pieczone ziemniaki z cebulą, krążki cebulowe, mleko, koktajle
mleczne, napoje mleczne, ser, pikle, posiłki przeznaczone dla dzieci
składające się głównie z kawałków kurczaka i hamburgerów z dodat‑
kiem frytek, pieczonych ziemniaków, sałatek z mieszanką sałat, sa‑
łatek gotowych, owoców i warzyw konserwowanych, suszonych lub
gotowanych, słupków ziemniaczanych, plastrów ziemniaczanych,
pieczonych ziemniaków z cebulą, krążków cebulowych sera, pikli,
43 usługi restauracyjne, usługi cateringowe i usługi w zakresie do‑
starczania napojów, usługi barów sałatkowych w restauracjach, usłu‑
gi restauracji w zakresie prezentowania kart menu i zestawów dań

Kolor znaku: czarny, biały, srebrny, złoty, ciemnoczerwony,
ciemnoszary, pomarańczowy, żółty, ciemnozielony, zielony
(531) 05.07.15, 07.01.09, 25.01.15, 26.01.02, 26.04.02, 27.07.01,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 318371
(220) 2017 02 17
(210) 467796
(151) 2018 10 19
(441) 2017 08 07
(732) EUROZET RADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) radio takt najpiękniejsza muzyka
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, nagrania dźwiękowe i au‑
diowizualne, programy komputerowe do wykorzystania w relacji
do przekazu fonii poprzez Internet i w sieci globalnej, magnetyczne
lub optyczne nośniki danych, dźwięku i obrazu, czyste i z nagrania‑
mi, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe, dyski optyczne,
programy gier komputerowych, płyty CD, płyty DVD, dyski kompu‑
terowe, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, filmy do nagrań
dźwiękowych, interfejsy dla informatyki, urządzenia do nagrywania,
transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, aparaty do przetwa‑
rzania informacji, aparaty do rejestracji dźwięku, urządzenia nadaw‑
cze, 16 materiały reklamowe, materiały drukowane, afisze, czaso‑
pisma, publikacje prasowe, rysunki, albumy, broszury, kalendarze,
fotografie, reprodukcje graficzne, katalogi, ulotki, wydruki graficzne,
naklejki i nalepki, periodyki, galanteria papiernicza, materiały pi‑
śmienne, artykuły biurowe, artykuły papiernicze, banery wykonane
z papieru lub kartonu, komiksy, postery i plakaty, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, karty muzyczne z życzeniami, materiały
do nauczania, 25 odzież, t‑shirty, obuwie, nakrycia głowy, akcesoria
jak chusty, rękawiczki, rękawice narciarskie, mufki, daszki do czapek,
antypoślizgowe akcesoria do obuwia, paski, skarpety, 35 reklama,
promocja radiowa przez Internet, w tym na portalach internetowych,
organizacja kampanii reklamowych, usługi reklamowej agencji ra‑
diowej, badania rynku i opinii publicznej, w tym poprzez sieci radio‑
we i Internet, usługi publikowania tekstów reklamowych, aranżacja
wydarzeń w celach reklamowych, sprzedaż czasu radiowego, w tym
na rzecz sponsorów, reklama w sieci komputerowej, w tym na por‑
talach internetowych, usługi reklamowe, dystrybucja i rozpowszech‑
nianie programów i materiałów reklamowych, informacja handlowa
i biznesowa, uaktualnianie materiałów reklamowych, wprowadzenie
reklamy radiowej do sieci Internet, usługi pośrednictwa handlowe‑
go na rzecz osób trzecich w zakresie towarów i usług za pośrednic‑
twem sieci łączności radiowej, sieci kablowych i bezprzewodowych,
poszukiwanie informacji w zbiorach komputerowych na rzecz osób
trzecich, wypożyczanie czasu i powierzchni reklamowej w mediach
komunikacji publicznej, wypożyczanie materiałów reklamowych,
subskrypcja programów radiowych, badania percepcji programów
radiowych i telewizyjnych oraz analiz wyników, promocje i pośred‑
nictwo sprzedaży, projektowanie i pośrednictwo w rozpowszechnia‑
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niu reklam radiowych i w sieci Internet, w tym na portalach inter‑
netowych, wykorzystanie znaku firmowego zleceniodawcy w jego
reklamie, promocji i działaniach marketingowych promujących jego
usługi lub produkty w związku z wizerunkiem czy prestiżem firmy,
38 emisja radiowa, radiofonia, poczta elektroniczna, przesyłanie in‑
formacji i wiadomości, transmisja dźwięku i informacji, w tym progra‑
mów i audycji radiowych poprzez cyfrowe i analogiczne sieci prze‑
wodowe i bezprzewodowe, w tym on‑line i off‑line, przez Internet,
usługi nadawania radiowych sygnałów, usługi w zakresie przekazy‑
wania głosu i obrazu, obsługa przekazu fonicznego, monitorowanie
mediów elektronicznych i stacji radiowych poprzez nagrywanie
wybranych audycji i informacji, rozpowszechnianie programów ra‑
diowych i telewizyjnych, wynajem urządzeń do odbioru i nadawania
sygnału radiowego, odbiorników radiowych, usługi agencji infor‑
macyjnej w zakresie udostępniania aktualności i wiadomości, usługi
łączności telefonicznej poprzez terminale komputerowe, emisja pro‑
gramów radiowych i telewizyjnych, transmisje i retransmisje progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, usługi portali internetowych i stron
fanpage w serwisach społecznościowych obejmujące m.in. przesyła‑
nie za pośrednictwem Internetu informacji tekstowych, obrazowych
i dźwiękowych, prowadzenie i organizowanie transmisji, retransmi‑
sja programów, monitorowanie radiowych mediów elektronicznych,
dostarczanie informacji multimedialnej na życzenie, aranżacja i le‑
asing czasu dostępu do baz komputerowych, 41 usługi w zakresie
produkcji i montażu programów radiowych i telewizyjnych, w tym
audycji radiowych i telewizyjnych, usługi w zakresie rozrywki radio‑
wej i telewizyjnej oraz rozrywki udostępnianej za pośrednictwem
Internetu, informacja o imprezach, dostarczanie informacji dotyczą‑
cych programów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze
rozrywkowym, muzycznym, sportowym i rekreacyjnym, organizo‑
wanie rozrywki radiowej i telewizyjnej, organizacja czasu wolnego
poprzez organizowanie imprez o charakterze rozrywkowym, mu‑
zycznym, sportowym i rekreacyjnym, prowadzenie i udział w koncer‑
tach, spektaklach, pokazach, imprezach rozrywkowych, kulturalnych,
obsługa imprez okolicznościowych, usługi reporterskie, usługi studia
nagrań, udostępnienie nagranych nośników obrazu i dźwięku, wypo‑
życzanie nagrań dźwiękowych, usługi produkcji radiowej w zakresie
nauczania, kształcenia, rozrywki oraz działalności sportowej i kultu‑
ralnej oraz za pośrednictwem Internetu, drogą telefonii komórkowej,
on‑line i na zlecenie płatne i nieodpłatne, planowanie, aranżacja,
produkcja i montaż wszelkiego rodzaju dla radia, on‑line i na zlece‑
nie, oraz dla wszelkiego typu mediów, produkcja, powielanie, pre‑
zentacje i użyczanie nagrań dźwiękowych, prowadzenie on‑line klu‑
bów towarzyskich, klubów edukacyjnych i tematycznych na falach
radiowych i w Internecie, elektroniczne publikacje, w tym publikacje
dźwięku, informacje dotyczące rozrywki dostarczane on‑line z bazy
danych lub z Internetu, dostarczanie informacji dotyczących progra‑
mów radiowych i telewizyjnych, imprez o charakterze rozrywkowym,
muzycznym, nagrywanie dźwięku, organizowanie i prowadzenie
gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
muzycznych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów spor‑
towych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów edukacyj‑
nych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów w celach
rozrywkowych, organizowanie i prowadzenie imprez i konkursów
w celach kulturalnych, organizowanie i prowadzenie imprez i kon‑
kursów w zakresie rozrywki, organizowanie i prowadzenie turniejów
sportowych i rekreacyjnych, organizowanie i prowadzenie zawodów,
organizowanie i prowadzenie imprez i zawodów sportowych, orga‑
nizowanie i prowadzenie imprez i zawodów rekreacyjnych, organi‑
zowanie kursów szkoleniowych, organizowanie i prowadzenie kon‑
certów, zarządzanie koncertami, obsługa koncertów muzycznych,
koncerty muzyczne na żywo, koncerty muzyczne za pośrednictwem
radia, usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywa‑
niem, organizowaniem i prowadzeniem koncertów, usługi w zakresie
opracowywania reportażu, reportaże z imprez o charakterze kultu‑
ralnym, sportowym, edukacyjnym, usługi reporterskie, organizowa‑
nie i produkcja pokazów i widowisk artystycznych, produkcja pro‑
gramów radiowych o charakterze biznesowym, tworzenie serwisów
informacyjnych, organizowanie i rozpowszechnianie programów
edukacyjnych i rozrywkowych, udostępnianie publikacji poprzez
sieć internetową, usługi współpracy stacji radiowych i telewizyjnych
przy produkcji programów radiowych i telewizyjnych na zlecenie,
42 przetwarzanie informacji dźwiękowych na postać cyfrową dla
transmisji, gromadzenia i reprodukcji w sieciach cyfrowych, użycze‑
nie stron internetowych do tworzenia serwisów informacyjnych na
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rzecz osób trzecich, tworzenie i prowadzenie stron internetowych
na rzecz osób trzecich (patronaty), usługi w zakresie doradztwa oraz
opracowania ekspertyz i raportów naukowo‑nadawczych w dziedzi‑
nie mediów, 45 zarządzanie i eksploatacja praw autorskich i praw
własności przemysłowej na rzecz osób trzecich.

(111) 318372
(220) 2017 05 29
(210) 472266
(151) 2018 10 19
(441) 2017 12 27
(732) MUCHA JAN FABRYKA MEBLI UNIMEBEL, Ostrzeszów, PL.
(540) Jan Mucha UNIMEBEL FABRYKA MEBLI
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 balustrady, belki niemetalowe, belki policzkowe (czę‑
ści schodów) niemetalowe, boazeria drewniana, deski, drewno bu‑
dowlane, drewno fornirowane, drewno nadające się do formowania,
drewno obrobione, drewno piłowane, drewno po częściowej obrób‑
ce, drewno użytkowe, drzwi niemetalowe, fornir, futryny do drzwi
niemetalowe, gonty, gzymsy niemetalowe, listwy niemetalowe, ką‑
towniki niemetalowe, klepka podłogowa, krokwie dachowe, krokwie
narożne dachów, listwy do budownictwa niemetalowe, łaty drew‑
niane, parkiety, płytki parkietowe, płytki podłogowe niemetalowe,
płyty drewniane, sklejka, 20 meble, w tym: krzesła i pozostałe meble
do siedzenia, meble biurowe, meble sklepowe, meble kuchenne,
35 usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej takich towarów
jak: meble, krzesła, meble do siedzenia, meble biurowe, meble skle‑
powe, meble kuchenne, 40 usługi stolarskie, usługi ciesielskie, usługi
w zakresie wykańczania mebli, usługi tartaczne.
(111) 318373
(220) 2017 07 06
(151) 2018 10 19
(441) 2018 04 03
(732) ARENA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540)
(540)

(210) 473797

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 29.01.13, 26.02.01
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi reklamowe i promocyjne,
usługi reklamowe za pośrednictwem internetu, udostępnianie prze‑
strzeni reklamowej on
‑line dla osób trzecich, reklama towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem lokalnych i światowych sieci
komputerowych, udostępnianie przestrzeni reklamowej on
‑line
w zakresie ogłoszeń drobnych, obsługa rynków on‑line w celu umoż‑
liwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi
podczas sprzedaży i zakupu towarów, usługi w zakresie ogłoszeń
drobnych, rozpowszechnianie informacji o towarach i usługach osób
trzecich za pośrednictwem sieci internet, usługi porównywania cen,
udostępnianie witryny internetowej w światowej sieci komputero‑
wej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać
się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zle‑
cenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać trans‑
akcji, udostępnianie bazy danych lub katalogu informacji na temat
oferty produktów innych firm w celu pomocy i umożliwienia handlu
elektronicznego odbywającego się na rynku elektronicznym nabyw‑
com i sprzedawcom towarów i/lub usług w światowej sieci kompute‑
rowej, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: prepa‑
raty do czyszczenia i odświeżania, usługi sprzedaży detalicznej zwią‑
zane z następującymi produktami: preparaty do pielęgnacji zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
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preparaty toaletowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: środki ścierne i polerskie, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: środki toaletowe,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
wosk krawiecki i szewski, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: preparaty i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze środki do czyszczenia zębów, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: preparaty i artykuły higie‑
niczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: suplementy diety i preparaty dietetyczne, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty i arty‑
kuły do tępienia szkodników, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: preparaty i artykuły dentystyczne,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
drobne wyroby metalowe, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: metalowe drzwi, bramy, okna i osłony
okienne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
metalowe pojemniki i artykuły do transportu i pakowania, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: statu‑
etki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: urządzenia zamiatają‑
ce, czyszczące, myjące i piorące, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: pompy, kompresory i wenty‑
latory, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: przybory do higieny i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
przyrządy do przygotowywania żywności, noże kuchenne i przybory
do cięcia, sztućce do jedzenia, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: ręcznie sterowane narzędzia i przyrzą‑
dy do obróbki materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
aparatura, urządzenia i kable do zastosowania w elektryce, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ma‑
gnesy, magnetyzery i demagnetyzery, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: przyrządy miernicze, do wy‑
krywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: sprzęt do nurko‑
wania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: urządzenia do badań naukowych i laboratoryjne, urządze‑
nia dydaktyczne i symulatory, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: urządzenia naukowe i laboratoryjne do
obróbki za pomocą energii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicz‑
nej związane z następującymi produktami: urządzenia nawigacyjne,
naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
urządzenia optyczne, wzmacniacze i korektory, usługi sprzedaży de‑
talicznej związane z następującymi produktami: urządzenia techno‑
logii informacyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
urządzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, usługi sprze‑
daży detalicznej związane z następującymi produktami: utrwalone
na nośnikach informacje i dane, usługi sprzedaży detalicznej związa‑
ne z następującymi produktami: akcesoria wspomagające współży‑
cie seksualne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący‑
mi produktami: aparaty do ochrony słuchu, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: aparaty i instru‑
menty medyczne i weterynaryjne, usługi sprzedaży detalicznej zwią‑
zane z następującymi produktami: artykuły do karmienia i smoczki,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
artykuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: meble
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
odzież medyczna, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu‑
jącymi produktami: protezy i sztuczne implanty, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: urządzenia i przy‑
rządy do fizjoterapii, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: ochraniacze na uszy, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: gadżety erotyczne,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazo‑
wych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: filtry do użytku przemysłowego i domowego, usługi sprze‑
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daży detalicznej związane z następującymi produktami: instalacje
i urządzenia do suszenia, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: instalacje i urządzenia do chłodzenia i za‑
mrażania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywa‑
nia w wodę i sanitacji, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: instalacje i urządzenia do ogrzewania, wenty‑
lacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: oświetlenie i re‑
flektory oświetleniowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: palniki, bojlery i podgrzewacze, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: urzą‑
dzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności
i napojów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobi‑
stego, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: urządzenia do opalania się, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: zapalniczki i zapalarki, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pojaz‑
dy i środki transportu, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: materiały i urządzenia wybuchowe inne niż
broń, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: biżuteria i wyroby jubilerskie, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: kamienie szlachetne, perły,
metale szlachetne i ich imitacje, usługi sprzedaży detalicznej związa‑
ne z następującymi produktami: kółka na klucze i breloczki oraz za‑
wieszki do nich, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują‑
cymi produktami: przyrządy do mierzenia czasu, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: pudełka na biżu‑
terię i pudełka na zegarki, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: zegarki, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: akcesoria muzyczne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: instru‑
menty muzyczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu‑
jącymi produktami: dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, mo‑
dele architektoniczne, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały drukowane, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały filtra‑
cyjne z papieru, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują‑
cymi produktami: materiały i środki dla artystów i do dekoracji, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: papier i karton,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywania z papieru, kar‑
tonu lub tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: kleje do materiałów papierniczych lub
do użytku domowego, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: artykuły i materiały izolacyjne i zabezpie‑
czające, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym
zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalo‑
we, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk‑
tami: plomby, uszczelki i wypełnienia, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: laski, kijki marszowe i trek‑
kingowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: parasole i parasolki, usługi sprzedaży detalicznej zwią‑
zane z następującymi produktami: walizy, torby podróżne, torby,
portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: wyroby rymar‑
skie, bicze i ubrania dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej zwią‑
zane z następującymi produktami: niemetalowe drzwi, bramy, okna
i osłony okienne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują‑
cymi produktami: niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują‑
cymi produktami: statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materia‑
łów, jak kamień, beton i marmur, usługi sprzedaży detalicznej zwią‑
zane z następującymi produktami: budy, kojce i legowiska dla
zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: drabiny i ruchome schody, niemetalowe, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: me‑
ble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: plansze, stoiska
wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, usługi sprzedaży detalicz‑
nej związane z następującymi produktami: pojemniki, i spinacze
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i uchwyty do nich, niemetalowe, usługi sprzedaży detalicznej zwią‑
zane z następującymi produktami: statuetki, figurki, dzieła sztuki,
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk,
gips lub z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży detalicznej związa‑
ne z następującymi produktami: przybory kosmetyczne i toaletowe
oraz artykuły łazienkowe, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: sprzęt i artykuły do sprzątania i czysz‑
czenia, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich
materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: szczotki i inne artyku‑
ły do czyszczenia, materiały do wyrobu szczotek, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: szkło nieprzetwo‑
rzone i półprzetworzone, będące półproduktem, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, usługi sprzedaży detalicznej związa‑
ne z następującymi produktami: materiały tekstylne do filtrowania,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, usługi sprzeda‑
ży detalicznej związane z następującymi produktami: tkaniny, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nakry‑
cia głowy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: obuwie, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: dodatki do odzieży, artykuły do szycia
i ozdobne artykuły tekstylne, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: igły i szpilki entomologiczne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ozdo‑
by do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz
peruki i sztuczne włosy, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy,
kółek lub łańcuszków], usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: mate‑
riały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania
gruntu, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: pokrycia ścian i sufitów, usługi sprzedaży detalicznej zwią‑
zane z następującymi produktami: artykuły i sprzęt sportowy, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: deko‑
racje świąteczne i sztuczne choinki, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: wyposażenie placów zabaw
i wesołych miasteczek, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: gry, zabawki i akcesoria do zabawy, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: jaja
ptasie i produkty z jaj, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: nabiał i substytuty nabiału, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: naturalne i sztucz‑
ne osłonki do kiełbas, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: oleje i tłuszcze, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: przetworzone owady i larwy,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona ro‑
ślin strączkowych), usługi sprzedaży detalicznej związane z następu‑
jącymi produktami: zupy i wywary, ekstrakty mięsne, usługi sprzeda‑
ży detalicznej związane z następującymi produktami: ryby, owoce
morza i mięczaki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują‑
cymi produktami: cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i na‑
dzienia, produkty pszczele, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: sól,
przyprawy i dodatki smakowe, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: ziarna przetworzone, skrobia i wyroby
z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: ściółka dla zwie‑
rząt, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk‑
tami: płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i leśne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: mięso
i wędliny, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: karmy i pasze dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: żywe zwierzęta, organizmy
do hodowli, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: napoje bezalkoholowe, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: preparaty do produkcji napo‑
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jów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk‑
tami: piwo i produkty piwowarskie, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: cydr, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: napoje alkoholowe
(z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej związane z następu‑
jącymi produktami: preparaty do produkcji napojów alkoholowych,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
artykuły do użytku z tytoniem, usługi sprzedaży detalicznej związa‑
ne z następującymi produktami: tytoń i produkty tytoniowe (w tym
substytuty tytoniu), usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: waporyzatory osobiste i papierosy elektro‑
niczne oraz aromaty i płyny do nich, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: zapałki.

(111) 318374
(220) 2017 07 06
(151) 2018 10 19
(441) 2018 04 03
(732) ARENA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) arena
(540)

(210) 473799

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi reklamowe i promocyjne,
usługi reklamowe za pośrednictwem internetu, udostępnianie prze‑
strzeni reklamowej on
‑line dla osób trzecich, reklama towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem lokalnych i światowych sieci
komputerowych, udostępnianie przestrzeni reklamowej on
‑line
w zakresie ogłoszeń drobnych, obsługa rynków on‑line w celu umoż‑
liwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi
podczas sprzedaży i zakupu towarów, usługi w zakresie ogłoszeń
drobnych, rozpowszechnianie informacji o towarach i usługach osób
trzecich za pośrednictwem sieci internet, usługi porównywania cen,
udostępnianie witryny internetowej w światowej sieci komputero‑
wej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać
się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zle‑
cenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transak‑
cji, udostępnianie bazy danych lub katalogu informacji na temat ofer‑
ty produktów innych firm w celu pomocy i umożliwienia handlu
elektronicznego odbywającego się na rynku elektronicznym nabyw‑
com i sprzedawcom towarów i/lub usług w światowej sieci kompute‑
rowej, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk‑
tami: olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do
czyszczenia i odświeżania, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: preparaty do pielęgnacji zwierząt, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: prepa‑
raty toaletowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący‑
mi produktami: środki ścierne i polerskie, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: środki toaletowe, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: wosk
krawiecki i szewski, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu‑
jącymi produktami: preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze
środki do czyszczenia zębów, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: preparaty i artykuły higieniczne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: suple‑
menty diety i preparaty dietetyczne, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: preparaty i artykuły do tępie‑
nia szkodników, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący‑
mi produktami: preparaty i artykuły dentystyczne, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: drobne wyroby
metalowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: metalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: metalo‑
we materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: metalowe pojem‑
niki i artykuły do transportu i pakowania, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: statuetki i dzieła sztuki z me‑
tali nieszlachetnych, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące
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i piorące, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: pompy, kompresory i wentylatory, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: przybory do higieny
i pielęgnacji urody dla ludzi i zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: przyrządy do przygotowy‑
wania żywności, noże kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do je‑
dzenia, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: ręcznie sterowane narzędzia i przyrządy do obróbki
materiałów, budowlane, do naprawy i konserwacji, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: aparatura, urzą‑
dzenia i kable do zastosowania w elektryce, usługi sprzedaży detalicz‑
nej związane z następującymi produktami: magnesy, magnetyzery
i demagnetyzery, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują‑
cymi produktami: przyrządy miernicze, do wykrywania i monitorowa‑
nia, wskaźniki i kontrolery, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: sprzęt do nurkowania, usługi sprzeda‑
ży detalicznej związane z następującymi produktami: urządzenia do
badań naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symula‑
tory, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk‑
tami: urządzenia naukowe i laboratoryjne do obróbki za pomocą
energii elektrycznej, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lo‑
kalizacyjne, do namierzania celu i kartograficzne, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: urządzenia
optyczne, wzmacniacze i korektory, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: urządzenia technologii infor‑
macyjnej i audiowizualne, multimedialne i fotograficzne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: urzą‑
dzenia zabezpieczające, ochronne i sygnalizacyjne, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: utrwalone na no‑
śnikach informacje i dane, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: akcesoria wspomagające współżycie
seksualne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: aparaty do ochrony słuchu, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: aparaty i instrumenty me‑
dyczne i weterynaryjne, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: artykuły do karmienia i smoczki, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: arty‑
kuły ortopedyczne i przyrządy ułatwiające poruszanie się, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: meble
i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia pacjentów,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
odzież medyczna, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu‑
jącymi produktami: protezy i sztuczne implanty, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: urządzenia i przy‑
rządy do fizjoterapii, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: ochraniacze na uszy, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: gadżety erotyczne,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
akcesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i gazo‑
wych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: filtry do użytku przemysłowego i domowego, usługi sprze‑
daży detalicznej związane z następującymi produktami: instalacje
i urządzenia do suszenia, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: instalacje i urządzenia do chłodzenia i za‑
mrażania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: instalacje i urządzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywa‑
nia w wodę i sanitacji, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: instalacje i urządzenia do ogrzewania, wenty‑
lacji, klimatyzacji i oczyszczania powietrza, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: oświetlenie i re‑
flektory oświetleniowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: palniki, bojlery i podgrzewacze, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: urzą‑
dzenia do gotowania, podgrzewania, chłodzenia i obróbki żywności
i napojów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: urządzenia do ogrzewania i suszenia do użytku osobi‑
stego, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: urządzenia do opalania się, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: zapalniczki i zapalarki, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: pojaz‑
dy i środki transportu, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: materiały i urządzenia wybuchowe inne niż
broń, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: biżuteria i wyroby jubilerskie, usługi sprzedaży detalicznej
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związane z następującymi produktami: kamienie szlachetne, perły,
metale szlachetne i ich imitacje, usługi sprzedaży detalicznej związa‑
ne z następującymi produktami: kółka na klucze i breloczki oraz za‑
wieszki do nich, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują‑
cymi produktami: przyrządy do mierzenia czasu, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: pudełka na biżu‑
terię i pudełka na zegarki, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: zegarki, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: akcesoria muzyczne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: instru‑
menty muzyczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują‑
cymi produktami: dzieła sztuki oraz figurki z papieru i kartonu, modele
architektoniczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują‑
cymi produktami: materiały drukowane, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiały filtracyjne z papieru,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
materiały i środki dla artystów i do dekoracji, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: materiały piśmienne
i wyposażenie edukacyjne, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: papier i karton, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: torebki oraz artykuły
do pakowania i przechowywania z papieru, kartonu lub tworzyw
sztucznych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: kleje do materiałów papierniczych lub do użytku domo‑
wego, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: artykuły i materiały izolacyjne i zabezpieczające, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: giętkie
rury, rurki, węże i wyposażenie do nich [w tym zawory] oraz wyposa‑
żenie do rur sztywnych, wszystkie niemetalowe, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: plomby, uszczelki
i wypełnienia, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący‑
mi produktami: laski, kijki marszowe i trekkingowe, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: parasole i para‑
solki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: walizy, torby podróżne, torby, portfele i inne artykuły służą‑
ce do przenoszenia, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: wyroby rymarskie, bicze i ubrania dla
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: niemetalowe drzwi, bramy, okna i osłony okienne, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nie‑
metalowe materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: statu‑
etki i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak kamień, beton
i marmur, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: budy, kojce i legowiska dla zwierząt domowych, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: drabi‑
ny i ruchome schody, niemetalowe, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: meble i akcesoria meblowe
wyposażenia domu, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: plansze, stoiska wystawowe i oznakowanie,
niemetalowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący‑
mi produktami: pojemniki, i spinacze i uchwyty do nich, niemetalo‑
we, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk‑
tami: statuetki, figurki, dzieła sztuki, ozdoby i dekoracje wykonane
z takich materiałów, jak drewno, wosk, gips lub z tworzyw sztucznych,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
przybory kosmetyczne i toaletowe oraz artykuły łazienkowe, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: sprzęt
i artykuły do sprzątania i czyszczenia, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: statuetki, figurki, tabliczki
i dzieła sztuki wykonane z takich materiałów, jak porcelana, terakota
lub szkło, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: szczotki i inne artykuły do czyszczenia, materiały do wy‑
robu szczotek, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący‑
mi produktami: szkło nieprzetworzone i półprzetworzone, będące
półproduktem, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują‑
cymi produktami: zastawa stołowa, przybory kuchenne i pojemniki,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
materiały tekstylne do filtrowania, usługi sprzedaży detalicznej zwią‑
zane z następującymi produktami: wyroby tekstylne i substytuty wy‑
robów tekstylnych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu‑
jącymi produktami: tkaniny, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: nakrycia głowy, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: obuwie, usługi sprze‑
daży detalicznej związane z następującymi produktami: odzież, usłu‑
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gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
dodatki do odzieży, artykuły do szycia i ozdobne artykuły tekstylne,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
igły i szpilki entomologiczne, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: ozdoby do włosów, wałki do włosów,
artykuły do upinania włosów oraz peruki i sztuczne włosy, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: za‑
wieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy, kółek lub łańcuszków], usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: sztucz‑
ne owoce, warzywa i kwiaty, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: materiały do pokrywania podłóg
i sztuczne materiały do pokrywania gruntu, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: pokrycia ścian i sufi‑
tów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk‑
tami: artykuły i sprzęt sportowy, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: dekoracje świąteczne
i sztuczne choinki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu‑
jącymi produktami: wyposażenie placów zabaw i wesołych miaste‑
czek, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: gry, zabawki i akcesoria do zabawy, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: jaja ptasie i pro‑
dukty z jaj, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: nabiał i substytuty nabiału, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: naturalne i sztuczne osłonki
do kiełbas, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: oleje i tłuszcze, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: przetworzone owady i larwy, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: prze‑
tworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy i nasiona roślin
strączkowych), usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący‑
mi produktami: zupy i wywary, ekstrakty mięsne, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: ryby, owoce mo‑
rza i mięczaki, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący‑
mi produktami: cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i na‑
dzienia, produkty pszczele, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: kawa, herbata, kakao i namiastki tych
towarów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: sól,
przyprawy i dodatki smakowe, usługi sprzedaży detalicznej związa‑
ne z następującymi produktami: ziarna przetworzone, skrobia i wy‑
roby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże, usługi sprze‑
daży detalicznej związane z następującymi produktami: ściółka dla
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: płody rolne i z akwakultury, produkty ogrodnicze i le‑
śne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produk‑
tami: mięso i wędliny, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: karmy i pasze dla zwierząt, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: żywe zwierzęta,
organizmy do hodowli, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: napoje bezalkoholowe, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do pro‑
dukcji napojów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują‑
cymi produktami: piwo i produkty piwowarskie, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: cydr, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: napoje
alkoholowe (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży detalicznej związa‑
ne z następującymi produktami: preparaty do produkcji napojów al‑
koholowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: artykuły do użytku z tytoniem, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: tytoń i produkty tyto‑
niowe (w tym substytuty tytoniu), usługi sprzedaży detalicznej zwią‑
zane z następującymi produktami: waporyzatory osobiste i papierosy
elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: zapałki.

(111) 318375
(220) 2017 07 12
(210) 474025
(151) 2018 10 19
(441) 2018 04 30
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Shave Safe
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skó‑
ry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia,
przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do
higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
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i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgna‑
cji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do
czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceu‑
tyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczni‑
czych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów
medycznych, preparaty lecznicze do i po goleniu.

(111) 318376
(220) 2017 11 10
(151) 2018 10 19
(441) 2018 04 23
(732) WRÓBLEWSKI KRZYSZTOF, Markuszów, PL.
(540) STORM Outboards
(540)

(210) 478827

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 15.01.13, 27.05.01, 29.01.13, 01.15.23
(510), (511) 7 silniki przyczepne do łodzi, pontonów, barek i innych
jednostek pływających oraz akcesoria i części zamienne do silników
przyczepnych.
(111) 318377
(220) 2018 02 02
(151) 2018 10 19
(441) 2018 04 30
(732) ONPOINT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) onPoint
(540)

(210) 481902

Kolor znaku: szary, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08, 26.04.01,
26.04.05
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, w tym programy
komputerowe z zakresu obsługi pracownika i HR, elektroniczne bazy
danych zapisane na nośnikach komputerowych, 35 pozyskiwanie
informacji do komputerowych baz danych związanych z obsługą
pracownika i HR, tworzenie i kompilacja baz danych związanych
z obsługą pracownika i HR, zarządzanie bazami danych z zakresu
obsługi pracownika i HR, 42 projektowanie i rozwój sprzętu i opro‑
gramowania komputerowego z zakresu obsługi pracownika i HR,
usługi kodowania celem zabezpieczenia sprzętu i oprogramowania
komputerowego, konsultacje w zakresie bezpieczeństwa kompute‑
rowego i rozwiązań dotyczących oprogramowania komputerowego
z zakresu obsługi pracownika i HR, wynajem oprogramowania kom‑
puterowego, w tym programów komputerowych z zakresu obsługi
pracownika i HR, utrzymywanie, odtwarzanie, opracowywanie i pro‑
jektowanie baz danych dotyczących spraw pracowniczych i HR, in‑
stalacja, konserwacja i aktualizowanie oprogramowania bazy danych
dotyczących spraw pracowniczych i HR, pisanie, instalacja, konser‑
wacja i aktualizowanie oprogramowania, w tym programów kompu‑
terowych dotyczących spraw pracowniczych i HR, usługi analityczne
dotyczące oprogramowania, w tym programów komputerowych
dotyczących obsługi pracownika i HR.
(111) 318378
(220) 2018 02 02
(210) 481915
(151) 2018 10 19
(441) 2018 04 30
(732) KURIATA MICHAŁ SILVER COSMETICS, Miłoszyce, PL.
(540) isabellenails
(540)

(531) 27.05.01, 01.15.15
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, lakiery nawierzchniowe do pa‑
znokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery do paznokci hybrydowe,
środki do usuwania lakierów, oliwki do paznokci, oliwki zmiękczające
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skórki, odżywczy olejek do skórek i paznokci, naklejane ozdoby do
paznokci, ozdoby do paznokci wcierane (pyłki do paznokci) ozdoby
do paznokci sypane, cyrkonowe ozdoby do paznokci, lakiery żelowe
do paznokci budujące płytkę paznokcia, lakiery żelowe do paznokci
budujące płytkę paznokcia, lakiery do paznokci typu polygel, lakiery
do paznokci akrylowe, liqiud do lakierów do paznokci akrylowych,
woski do depilacji, parafina kosmetyczna, pasta cukrowa (kosmetyk),
henna, olejki do celów kosmetycznych, papier do polerowania pa‑
znokci, preparaty do nadawania połysku paznokci, preparaty do pie‑
lęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, środki ścierne i polerskie do
celów kosmetycznych, zmywacze do paznokci, płynne bazy stoso‑
wane na płytkę paznokcia, płynne topy stosowane bezpośrednio na
lakier do paznokci, odżywki do paznokci, preparaty do wzmacniania
paznokci, preparaty do kuracji paznokcie, preparaty odtłuszczające
płytkę paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, kremy ochronne,
kremy odżywcze, kremy perfumowane, kremy złuszczające, kremy
samoopalające, kremy oczyszczające, kremy przeciwzmarszczkowe,
kremy BB, kremy na dzień, kremy tonizujące [kosmetyki], kremy od‑
żywcze nielecznicze, kremy na noc, kremy do paznokci, kremy pod
prysznic, kremy do rąk, kremy do ciała, kremy do polerowania, kremy
ujędrniające skórę, kremy do demakijażu, kremy do mycia, kremy ko‑
smetyczne odżywcze, płynne kremy [kosmetyki], kremy do twarzy
[kosmetyki], kremy do usuwania owłosienia, kremy do opalania skó‑
ry, nielecznicze kremy pod oczy, kremy wybielające do skóry, kremy
na noc [kosmetyki], kremy do ciała [kosmetyki], kremy ochronne do
włosów, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze kremy do kąpieli,
kremy do oczyszczania skóry, kremy do redukcji cellulitu, kremy i bal‑
samy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do rąk, kremy do rozjaśnia‑
nia skóry, kremy do pielęgnacji włosów, kremy z filtrem przeciwsło‑
necznym, zapachowe kremy do ciała, kremy do utrwalania fryzury,
nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], kremy chro‑
niące przed słońcem [kosmetyki], kremy przeciw starzeniu się skóry,
kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsamy do opalania, kre‑
my do twarzy i ciała, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego,
kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], kremy do masażu
nie do celów leczniczych, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry
wokół oczu, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, kremy do
jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy do odżywiania
skóry do celów kosmetycznych, kremy do pielęgnacji skóry inne niż
do użytku medycznego, nielecznicze balsamy, balsamy oczyszczają‑
ce, balsamy do rąk, balsamy do ust, balsamy do ciała, balsamy po
opalaniu, balsamy do opalania, balsamy do rąk nielecznicze, balsamy
do opalania [kosmetyki], perfumowane balsamy [preparaty toaleto‑
we], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do redukcji cellulitu,
nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze balsamy do skóry, nie‑
lecznicze balsamy do ust, nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki],
nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], emulsje [balsamy] do
ochrony przeciwsłonecznej, balsamy do wygładzania i prostowania
włosów, perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], bal‑
samy inne niż do celów medycznych, podkład do makijażu, podkład
w kremie, podkłady do makijażu, podkłady kosmetyczne do twarzy,
podkłady do paznokci [kosmetyki], podkłady do lakierów do paznok‑
ci, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], pudry do stóp [nie‑
lecznicze], pudry do włosów, pudry w kamieniu [kosmetyki], kosme‑
tyczne pudry do twarzy, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry],
puder do makijażu, puder do ciała, puder do twarzy, puder do rąk,
puder do brwi, prasowany puder do twarzy, nieleczniczy puder do
twarzy, puder sypki do twarzy, puder sypki do makijażu, perfumowa‑
ny puder [do użytku kosmetycznego], puder w kremie do twarzy,
puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], wymienne wkłady
pudru do puderniczek [kosmetyki], puder do twarzy w postaci bibu‑
łek z pudrem, fluid do makijażu, sole do kąpieli, nielecznicze sole do
kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, sole pod prysznic, nie do celów medycznych, sztuczne
rzęsy, kleje do rzęs, kleje do ozdób, serwety kosmetyczne, 8 zestawy
do manicure, elektryczne, polerki do paznokci do manicure, futerały
na przyrządy do manicure, przybory do manicure i pedicure, obcina‑
cze do paznokci, nożyczki do paznokci, cążki do paznokci, pilniki do
paznokci, pilniki do paznokci nieelektryczne, cążki do obcinania pa‑
znokci, polerki do paznokci nieelektryczne, elektryczne polerki do
paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne, nieelektryczne polerki do
paznokci, elektryczne urządzenia polerujące do paznokci, elektrycz‑
ne urządzenia do polerowania paznokci, nożyczki do skórek wokół
paznokcia, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, obci‑
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nacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], cążki do obcina‑
nia paznokci [narzędzia ręczne], wymienne głowice obrotowe do
elektronicznych pilników do paznokci, pęsety, nożyczki kosmetycz‑
ne, cążki do skórek, radełka kosmetyczne, kopytka kosmetyczne, fre‑
zarki kosmetyczne, frezy, tarki do stóp [elektrycznie i nieelektryczne],
urządzenia do oczyszczania twarzy, rollery, klipsy do usuwania mani‑
cure, paski do depilacji, podkładka pod dłoń, pędzle do manicure,
pędzle do żelu, pędzle do akrylu, pędzle do zdobień, 11 lampy do
paznokci sterylizator narzędzi kosmetycznych [elektrycznie i nie‑
elektryczne], parafiniarki, podgrzewacze, 21 szczoteczki do paznok‑
ci, tacki do użytku przy polerowaniu paznokci u rąk, pędzle kosme‑
tyczne, pędzle do golenia, pędzle do farbowania włosów, aplikatory
do makijażu, gąbki do makijażu, pędzelki do makijażu, aplikatory do
makijażu oczu, aplikatory do nakładania makijażu [szpatułki], szablo‑
ny stosowane przy nakładaniu makijażu, nieelektryczne urządzenia
do usuwania makijażu, aplikatory do nakładania makijażu na oczy,
gąbeczki do nakładania makijażu na twarz, 35 usługi sprzedaży deta‑
licznej następujących towarów: lakiery do paznokci, lakiery na‑
wierzchniowe do paznokci, lakiery do paznokci w pisaku, lakiery do
paznokci hybrydowe, środki do usuwania lakierów, oliwki do paznok‑
ci, oliwki zmiękczające skórki, odżywczy olejek do skórek i paznokci,
naklejane ozdoby do paznokci, ozdoby do paznokci wcierane (pyłki
do paznokci) ozdoby do paznokci sypane, cyrkonowe ozdoby do pa‑
znokci, lakiery żelowe do paznokci budujące płytkę paznokcia, lakie‑
ry żelowe do paznokci budujące płytkę paznokcia, lakiery do paznok‑
ci typu polygel, lakiery do paznokci akrylowe, liqiud do lakierów do
paznokci akrylowych, woski do depilacji, parafina kosmetyczna, pa‑
sta cukrowa (kosmetyk), henna, olejki do celów kosmetycznych, pa‑
pier do polerowania paznokci, preparaty do nadawania połysku pa‑
znokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie,
środki ścierne i polerskie do celów kosmetycznych, zmywacze do
paznokci, płynne bazy stosowane na płytkę paznokcia, płynne topy
stosowane bezpośrednio na lakier do paznokci, odzywki do paznok‑
ci, preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty do kuracji paznok‑
cie, preparaty odtłuszczające płytkę paznokci, naklejane ozdoby do
paznokci, kremy ochronne, kremy odżywcze, kremy perfumowane,
kremy złuszczające, kremy samoopalające, kremy oczyszczające, kre‑
my przeciwzmarszczkowe, kremy BB, kremy na dzień, kremy tonizu‑
jące [kosmetyki], kremy odżywcze nielecznicze, kremy na noc, kremy
do paznokci, kremy pod prysznic, kremy do rąk, kremy do ciała, kre‑
my do polerowania, kremy ujędrniające skórę, kremy do demakijażu,
kremy do mycia, kremy kosmetyczne odżywcze, płynne kremy [ko‑
smetyki], kremy do twarzy [kosmetyki], kremy do usuwania owłosie‑
nia, kremy do opalania skóry, nielecznicze kremy pod oczy, kremy
wybielające do skóry, kremy na noc [kosmetyki], kremy do ciała [ko‑
smetyki], kremy ochronne do włosów, nielecznicze kremy do stóp,
nielecznicze kremy do kąpieli, kremy do oczyszczania skóry, kremy
do redukcji cellulitu, kremy i balsamy kosmetyczne, kremy kosme‑
tyczne do rąk, kremy do rozjaśniania skóry, kremy do pielęgnacji wło‑
sów, kremy z filtrem przeciwsłonecznym, zapachowe kremy do ciała,
kremy do utrwalania fryzury, nawilżające kremy do skóry [kosmety‑
ki], kremy do pielęgnacji skóry [kosmetyki], kremy do oczyszczania
skóry [nielecznicze], kremy chroniące przed słońcem [kosmetyki],
kremy przeciw starzeniu się skóry, kremy, emulsje i żele nawilżające,
kremy i balsamy do opalania, kremy do twarzy i ciała, kremy do twa‑
rzy do użytku kosmetycznego, kremy po opalaniu [do użytku kosme‑
tycznego], kremy do masażu, nie do celów leczniczych, kremy ko‑
smetyczne do ujędrniania skóry wokół oczu, zapachowe płyny
i kremy do pielęgnacji ciała, kremy do jasnej karnacji [do użytku ko‑
smetycznego], kremy do odżywiania skóry do celów kosmetycznych,
kremy do pielęgnacji skóry, inne niż do użytku medycznego, nielecz‑
nicze balsamy, balsamy oczyszczające, balsamy do rąk, balsamy do
ust, balsamy do ciała, balsamy po opalaniu, balsamy do opalania,
balsamy do rąk nielecznicze, balsamy do opalania [kosmetyki], perfu‑
mowane balsamy [preparaty toaletowe], balsamy do celów kosme‑
tycznych, balsamy do redukcji cellulitu, nielecznicze balsamy do
stóp, nielecznicze balsamy do skóry, nielecznicze balsamy do ust,
nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki], nawilżające balsamy do
skóry [kosmetyki], emulsje [balsamy] do ochrony przeciwsłonecznej,
balsamy do wygładzania i prostowania włosów, perfumowane balsa‑
my do ciała [preparaty toaletowe], balsamy, inne niż do celów me‑
dycznych, podkład do makijażu, podkład w kremie, podkłady do ma‑
kijażu, podkłady kosmetyczne do twarzy, podkłady do paznokci
[kosmetyki], podkłady do lakierów do paznokci, baza podkładowa
do paznokci [kosmetyki], pudry do stóp [nielecznicze], pudry do wło‑
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sów, pudry w kamieniu [kosmetyki], kosmetyczne pudry do twarzy,
kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry], puder do makijażu, pu‑
der do ciała, puder do twarzy, puder do rąk, puder do brwi, prasowa‑
ny puder do twarzy, nieleczniczy puder do twarzy, puder sypki do
twarzy, puder sypki do makijażu, perfumowany puder [do użytku
kosmetycznego], puder w kremie do twarzy, puder w kamieniu do
kompaktów [kosmetyki], wymienne wkłady pudru do puderniczek
[kosmetyki], puder do twarzy w postaci bibułek z pudrem, fluid do
makijażu, sole do kąpieli, nielecznicze sole do kąpieli, sole zapacho‑
we do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, sole pod
prysznic, nie do celów medycznych, sztuczne rzęsy, kleje do rzęs, kle‑
je do ozdób, serwety kosmetyczne, zestawy do manicure, elektrycz‑
ne, polerki do paznokci do manicure, futerały na przyrządy do mani‑
cure, przybory do manicure i pedicure, obcinacze do paznokci,
nożyczki do paznokci, cążki do paznokci, pilniki do paznokci, pilniki
do paznokci nieelektryczne, cążki do obcinania paznokci, polerki do
paznokci nieelektryczne, elektryczne polerki do paznokci, pilniki do
paznokci, elektryczne, nieelektryczne polerki do paznokci, elektrycz‑
ne urządzenia polerujące do paznokci, elektryczne urządzenia do
polerowania paznokci, nożyczki do skórek wokół paznokcia, polerki
do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, obcinacze do paznokci
[elektryczne lub nieelektryczne], cążki do obcinania paznokci [narzę‑
dzia ręczne], wymienne głowice obrotowe do elektronicznych pilni‑
ków do paznokci, pęsety, nożyczki kosmetyczne, cążki do skórek, ra‑
dełka kosmetyczne, kopytka kosmetyczne, frezarki kosmetyczne,
frezy, tarki do stóp [elektrycznie i nieelektryczne], urządzenia do
oczyszczania twarzy, rollery, klipsy do usuwania manicure, paski do
depilacji, podkładka pod dłoń, pędzle do manicure, pędzle do żelu,
pędzle do akrylu, pędzle do zdobień, lampy do paznokci sterylizator
narzędzi kosmetycznych [elektrycznie i nieelektryczne], parafiniarki,
podgrzewacze, szczoteczki do paznokci, tacki do użytku przy polero‑
waniu paznokci u rąk, pędzle kosmetyczne, pędzle do golenia, pędz‑
le do farbowania włosów, aplikatory do makijażu, gąbki do makijażu,
pędzelki do makijażu, aplikatory do makijażu oczu, aplikatory do na‑
kładania makijażu [szpatułki], szablony stosowane przy nakładaniu
makijażu, nieelektryczne urządzenia do usuwania makijażu, aplika‑
tory do nakładania makijażu na oczy, gąbeczki do nakładania makija‑
żu na twarz. usługi sprzedaży hurtowej następujących towarów: la‑
kiery do paznokci, lakiery nawierzchniowe do paznokci, lakiery do
paznokci w pisaku, lakiery do paznokci hybrydowe, środki do usuwa‑
nia lakierów, oliwki do paznokci, oliwki zmiękczające skórki, odżyw‑
czy olejek do skórek i paznokci, naklejane ozdoby do paznokci, ozdo‑
by do paznokci wcierane (pyłki do paznokci) ozdoby do paznokci
sypane, cyrkonowe ozdoby do paznokci, lakiery żelowe do paznokci
budujące płytkę paznokcia, lakiery żelowe do paznokci budujące
płytkę paznokcia, lakiery do paznokci typu polygel, lakiery do pa‑
znokci akrylowe, liqiud do lakierów do paznokci akrylowych, woski
do depilacji, parafina kosmetyczna, pasta cukrowa (kosmetyk), hen‑
na, olejki do celów kosmetycznych, papier do polerowania paznokci,
preparaty do nadawania połysku paznokci, preparaty do pielęgnacji
paznokci, sztuczne paznokcie, środki ścierne i polerskie do celów ko‑
smetycznych, zmywacze do paznokci, płynne bazy stosowane na
płytkę paznokcia, płynne topy stosowane bezpośrednio na lakier do
paznokci, odzywki do paznokci, preparaty do wzmacniania paznokci,
preparaty do kuracji paznokcie, preparaty odtłuszczające płytkę pa‑
znokci, naklejane ozdoby do paznokci, kremy ochronne, kremy od‑
żywcze, kremy perfumowane, kremy złuszczające, kremy samoopa‑
lające, kremy oczyszczające, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy BB,
kremy na dzień, kremy tonizujące [kosmetyki], kremy odżywcze nie‑
lecznicze, kremy na noc, kremy do paznokci, kremy pod prysznic,
kremy do rąk, kremy do ciała, kremy do polerowania, kremy ujędrnia‑
jące skórę, kremy do demakijażu, kremy do mycia, kremy kosmetycz‑
ne odżywcze, płynne kremy [kosmetyki], kremy do twarzy [kosmety‑
ki], kremy do usuwania owłosienia, kremy do opalania skóry,
nielecznicze kremy pod oczy, kremy wybielające do skóry, kremy na
noc [kosmetyki], kremy do ciała [kosmetyki], kremy ochronne do
włosów, nielecznicze kremy do stóp, nielecznicze kremy do kąpieli,
kremy do oczyszczania skóry, kremy do redukcji cellulitu, kremy i bal‑
samy kosmetyczne, kremy kosmetyczne do rąk, kremy do rozjaśnia‑
nia skóry, kremy do pielęgnacji włosów, kremy z filtrem przeciwsło‑
necznym, zapachowe kremy do ciała, kremy do utrwalania fryzury,
nawilżające kremy do skóry [kosmetyki], kremy do pielęgnacji skóry
[kosmetyki], kremy do oczyszczania skóry [nielecznicze], kremy chro‑
niące przed słońcem [kosmetyki], kremy przeciw starzeniu się skóry,
kremy, emulsje i żele nawilżające, kremy i balsamy do opalania, kre‑
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my do twarzy i ciała, kremy do twarzy do użytku kosmetycznego,
kremy po opalaniu [do użytku kosmetycznego], kremy do masażu
nie do celów leczniczych, kremy kosmetyczne do ujędrniania skóry
wokół oczu, zapachowe płyny i kremy do pielęgnacji ciała, kremy do
jasnej karnacji [do użytku kosmetycznego], kremy do odżywiania
skóry do celów kosmetycznych, kremy do pielęgnacji skóry inne niż
do użytku medycznego, nielecznicze balsamy, balsamy oczyszczają‑
ce, balsamy do rąk, balsamy do ust, balsamy do ciała, balsamy po
opalaniu, balsamy do opalania, balsamy do rąk nielecznicze, balsamy
do opalania [kosmetyki], perfumowane balsamy [preparaty toaleto‑
we], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy do redukcji cellulitu,
nielecznicze balsamy do stóp, nielecznicze balsamy do skóry, nie‑
lecznicze balsamy do ust, nawilżające balsamy do ciała [kosmetyki],
nawilżające balsamy do skóry [kosmetyki], emulsje [balsamy] do
ochrony przeciwsłonecznej, balsamy do wygładzania i prostowania
włosów, perfumowane balsamy do ciała [preparaty toaletowe], bal‑
samy, inne niż do celów medycznych, podkład do makijażu, podkład
w kremie, podkłady do makijażu, podkłady kosmetyczne do twarzy,
podkłady do paznokci [kosmetyki], podkłady do lakierów do paznok‑
ci, baza podkładowa do paznokci [kosmetyki], pudry do stóp [nie‑
lecznicze], pudry do włosów, pudry w kamieniu [kosmetyki], kosme‑
tyczne pudry do twarzy, kosmetyki w formie sproszkowanej [pudry],
puder do makijażu, puder do ciała, puder do twarzy, puder do rąk,
puder do brwi, prasowany puder do twarzy, nieleczniczy puder do
twarzy, puder sypki do twarzy, puder sypki do makijażu, perfumowa‑
ny puder [do użytku kosmetycznego], puder w kremie do twarzy,
puder w kamieniu do kompaktów [kosmetyki], wymienne wkłady
pudru do puderniczek [kosmetyki], puder do twarzy w postaci bibu‑
łek z pudrem, fluid do makijażu, sole do kąpieli, nielecznicze sole do
kąpieli, sole zapachowe do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych
niż lecznicze, sole pod prysznic, nie do celów medycznych, sztuczne
rzęsy, kleje do rzęs, kleje do ozdób, serwety kosmetyczne, zestawy
do manicure, elektryczne, polerki do paznokci do manicure, futerały
na przyrządy do manicure, przybory do manicure i pedicure, obcina‑
cze do paznokci, nożyczki do paznokci, cążki do paznokci, pilniki do
paznokci, pilniki do paznokci nieelektryczne, cążki do obcinania pa‑
znokci, polerki do paznokci nieelektryczne, elektryczne polerki do
paznokci, pilniki do paznokci, elektryczne, nieelektryczne polerki do
paznokci, elektryczne urządzenia polerujące do paznokci, elektrycz‑
ne urządzenia do polerowania paznokci, nożyczki do skórek wokół
paznokcia, polerki do paznokci, elektryczne lub nieelektryczne, obci‑
nacze do paznokci [elektryczne lub nieelektryczne], cążki do obcina‑
nia paznokci [narzędzia ręczne], wymienne głowice obrotowe do
elektronicznych pilników do paznokci, pęsety, nożyczki kosmetycz‑
ne, cążki do skórek, radełka kosmetyczne, kopytka kosmetyczne, fre‑
zarki kosmetyczne, frezy, tarki do stóp [elektrycznie i nieelektryczne],
urządzenia do oczyszczania twarzy, rollery, klipsy do usuwania mani‑
cure, paski do depilacji, podkładka pod dłoń, pędzle do manicure,
pędzle do żelu, pędzle do akrylu, pędzle do zdobień, lampy do pa‑
znokci sterylizator narzędzi kosmetycznych [elektrycznie i nieelek‑
tryczne], parafiniarki, podgrzewacze, szczoteczki do paznokci, tacki
do użytku przy polerowaniu paznokci u rąk, pędzle kosmetyczne,
pędzle do golenia, pędzle do farbowania włosów, aplikatory do ma‑
kijażu, gąbki do makijażu, pędzelki do makijażu, aplikatory do maki‑
jażu oczu, aplikatory do nakładania makijażu [szpatułki], szablony
stosowane przy nakładaniu makijażu, nieelektryczne urządzenia do
usuwania makijażu, aplikatory do nakładania makijażu na oczy, gą‑
beczki do nakładania makijażu na twarz.

(111) 318379
(220) 2018 03 15
(210) 483591
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) Quality Is Our Recipe, LLC, Dublin, US.
(540) WENDY’S
(510), (511) 29 hamburgery i inne produkty z wołowiny, mianowicie
chili z mięsem wołowym, wołowina w plastrach, steki wołowe, kotlety
wołowe, nugetsy z kurczaka, chili, frytki, pieczone ziemniaki i inne pro‑
dukty z ziemniaków, sałatki gotowe, sałatki z taco, sałatki z mieszanką
sałat, spienione mleko, produkty z jogurtu, przetworzone mięso, ryby,
drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, owoce i warzywa konserwowa‑
ne, suszone lub gotowane, ziemniaczane słupki i plasterki, pieczone
ziemniaki z cebulą, krążki cebulowe, mleko, koktajle mleczne, napoje
mleczne, ser, pikle, posiłki przeznaczone dla dzieci składające się głów‑
nie z kawałków kurczaka i hamburgerów z dodatkiem frytek, pieczo‑
nych ziemniaków, sałatek z mieszanką sałat, sałatek gotowych, owo‑
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ców i warzyw konserwowanych, suszonych lub gotowanych, słupków
ziemniaczanych, plastrów ziemniaczanych, pieczonych ziemniaków
z cebulą, krążków cebulowych sera, pikli, 43 usługi restauracyjne, usłu‑
gi cateringowe i usługi w zakresie dostarczania napojów, usługi barów
sałatkowych w restauracjach, usługi restauracji w zakresie prezento‑
wania kart menu i zestawów dań z bazy danych on‑line za pośrednic‑
twem mediów elektronicznych i bezprzewodowo.

(111) 318380
(220) 2018 03 19
(210) 483669
(151) 2019 02 25
(441) 2018 08 20
(732) KWADRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) GLOVCON
(540)

Kolor znaku: różowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 2 barwniki do tatuażu, tusze do tatuaży, 3 preparaty do
makijażu twarzy i ciała, produkty do makijażu do twarzy i ciała, pro‑
dukty do makijażu brwi w postaci ołówków i proszków, kosmetyki do
makijażu skóry, kosmetyki do makijażu twarzy, kosmetyki do rzęs, ko‑
smetyki do brwi, tatuaże zmywalne do celów kosmetycznych, 8 igły
do tatuaży, igły do przekłuwania uszu, przyrządy do tatuowania,
przyrządy do ozdabiania ciała ludzkiego, 9 jednorazowe rękawicz‑
ki z tworzyw sztucznych do użytku laboratoryjnego, jednorazowe
rękawiczki lateksowe do użytku laboratoryjnego, 10 jednorazowe
rękawiczki do celów chirurgicznych, rękawiczki ochronne do celów
medycznych, lateksowe rękawiczki do użytku chirurgicznego, latek‑
sowe rękawiczki do celów stomatologicznych, igły do celów medycz‑
nych, igły do strzykawek medycznych, igły do robienia zastrzyków,
igły do celów chirurgicznych, igły do akupunktury, igły chirurgiczne,
igły medyczne, igły do zszywania, nieelektryczne przyrządy do aku‑
punktury, przyrządy elektryczne do akupunktury, przyrządy do aku‑
punktury, 16 tatuaże zmywalne, przyrządy do usuwania atramentu,
21 aplikatory do makijażu, aplikatory do makijażu oczu, pędzelki do
makijażu, gąbki do makijażu, aplikatory do nakładania makijażu na
oczy, 44 salony tatuażu, laserowe usuwanie tatuaży, usługi tatuażu
brwi, usługi w zakresie tatuażu kosmetycznego, kosmetyczne wyko‑
nywanie tatuaży za pomocą lasera, usługi w zakresie makijażu.
(111) 318381
(220) 2018 03 19
(210) 483670
(151) 2019 02 25
(441) 2018 08 20
(732) STROIŃSKA MARZENA, Bukowa, PL.
(540) klockowo
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w tym sprze‑
daży stacjonarnej, wysyłkowej i internetowej następujących towa‑
rów: zabawki, zabawki edukacyjne.
(111) 318382
(220) 2018 03 19
(151) 2019 02 18
(441) 2018 10 22
(732) LUSINA RAFAŁ, Grodzisk Wielkopolski, PL.
(540) TECHNOLOGIA WIRO PATENT HABA
(540)

(210) 483715

Kolor znaku: czarny, szary, niebieski, biały
(531) 01.15.15, 01.15.23, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 11 instalacje do oczyszczania ścieków, 37 usługi budow‑
lane, usługi w zakresie budowy, konserwacji i napraw studni, kanali‑
zacji, rurociągów, oczyszczalni ścieków, 42 projektowanie technicz‑
ne, ekspertyzy inżynieryjne, doradztwo w zakresie budowy instalacji
do oczyszczania ścieków.
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(111) 318383
(220) 2018 03 27
(210) 484090
(151) 2019 02 18
(441) 2018 10 22
(732) KLIMAR‑M.KLITYŃSKI, N. KLITYŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Suchy Dwór, PL.
(540) KMN
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.07, 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 3 papier ścierny, papier szmerglowy, płótno ścierne, płót‑
no szmerglowe, 6 drobne wyroby żelazne i pojedyncze drobne wy‑
roby metalowe w tym nity metalowe, gwoździe, zszywki tapicerskie,
wkręty do drewna i do gipsu, taśmy stalowe, kłódki, zamki inne niż
elektryczne, blokady kierownicy samochodu, metalowe skrzynki do
narzędzi, drabiny metalowe, metalowe opaski zaciskowe do łączenia
rur i węży, ściski do rur i kabli metalowych, metalowe linki holownicze,
budowlane materiały metalowe, przewody nieelektryczne z metali
nieszlachetnych, drut metalowy z metali nieszlachetnych, linki meta‑
lowe, linkowe i pałąkowe metalowe zapięcia rowerowe i motocyklo‑
we, zawiasy metalowe, zasuwki mieszkaniowe metalowe, metalowe
wkładki do zamków, 8 narzędzia i przyrządy ręcznie sterowane w tym
klucze maszynowe, nastawne, dynamometryczne, imbusowe, klucze
do rur i akcesoria do tych kluczy, śrubokręty, wkrętaki, szczypce różne‑
go rodzaju, obcęgi, obcinaki, noże do blachy i drutu, noże monterskie,
sekatory, imadła ściski, młotki, dłuta, przecinaki i siekiery, łomy, kilofy,
łopaty, wiertła, wycinarki, gwintowniki i gwintownice, narzynki tarcze
tnące, piły do drewna, piły do metalu, piły do gazobetonu, obudowy
do pił, brzeszczoty, pilniki, osełki do ostrzenia, bloki ścierne (narzę‑
dzia), szczotki druciane, cykliny ręczne, nitownice (narzędzia), zszywa‑
cze tapicerskie, wyciskacze do mas, pistolety do pianki montażowej,
narzędzia i przyrządy do cięcia glazury, narzędzia i przyrządy do cięcia
szkła, szpachelki metalowe, pace tynkarskie metalowe, skrobaki ma‑
larskie, pompki sterowane ręcznie, pompki nożne, ręczne narzędzia
ogrodnicze, 9 urządzenia i przyrządy pomiarowe, narzędzia miernicze
w tym miary zwijane, miernicze taśmy zwijane, suwmiarki, piony mu‑
rarskie, kątowniki, skośnice, poziomnice, ciśnieniomierze, prostowniki
prądu, spektroskopy, rękawice ochronne do celów przemysłowych,
rękawice izolacyjne, odzież i obuwie ochronne przed ogniem, oku‑
lary i nauszniki ochronne, maski i okulary spawalnicze oraz przeciw‑
pyłowe, kaski, przyrządy do ochrony osobistej przeciwwypadkowej,
kamizelki ostrzegawcze, elektrody do spawania, elektryczne urządze‑
nia do spawania, lutownice elektryczne, przewody oraz przedłużacze
i rozgałęźniki elektryczne, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, chłodzenia, wentylacji, 16 pędzle malarskie, wałki
do malowania ścian, maski papierowe ochronne, 22 liny niemetalowe
plecione, sznury, sznury traserskie, sznurki malarskie i murarskie, linki
holownicze niemetalowe.
(111) 318384
(220) 2018 03 30
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) ACTIFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Actifarm
(540)

(210) 484254

Kolor znaku: pomarańczowy, szary, czarny
(531) 29.01.15, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 3 kosmetyki, w tym między innymi mydła, kremy, pasty,
logiony, peelingi, lakiery do paznokci, maseczki kosmetyczne, pomad‑
ki do ust, antyperspiranty, preparaty do kąpieli, preparaty do golenia,
odświeżacze do ust w aerozolu, środki do pielęgnacji zębów i jamy
ustnej, preparaty do czyszczenia protez zębowych, żele i paski wy‑
bielające zęby, środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do
opalania, produkty perfumeryjne, perfumy, chusteczki nasączone pły‑
nami kosmetycznymi, środki sanitarne, środki do prania, w tym środki
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wybielające, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ściera‑
nia, olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, produkty lecznicze,
witaminy, minerały, mineralne dodatki do żywności, mineralne wody
do celów leczniczych, parafarmaceutyki, suplementy diety do celów
leczniczych, dietetyczne środki spożywcze do celów leczniczych, sub‑
stancje dietetyczne do celów leczniczych, preparaty ziołowe, zioła
lecznicze, herbaty lecznicze, produkty biobójcze, produkty biologicz‑
ne, bakteriobójcze, szczepionki, surowice, produkty krwiopochodne,
produkty biotechnologiczne, lecznicze kosmetyki, lecznicze prepa‑
raty do czyszczenia zębów, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji
skóry, preparaty przeciwtrądzikowe, środki i materiały dentystyczne,
płyny farmaceutyczne, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opa‑
trunkowe, środki sanitarne do celów medycznych, środki odkażające,
produkty weterynaryjne, produkty chemiczne przeznaczone dla nauk
medycznych, preparaty diagnostyczne do celów medycznych, środki
dezynfekcyjne, maści o działaniu leczniczym, środki przeciwbólowe,
preparaty wspomagające leczenie i podnoszące odporność orga‑
nizmu, wzbogacające organizm w niezbędne witaminy i mikroele‑
menty, paski do glukometrów, alkohol do celów farmaceutycznych,
aminokwasy do celów medycznych, antybiotyki, antyseptyki, prepa‑
raty chemiczne dla celów farmaceutycznych, preparaty chemiczne dla
celów medycznych, preparaty chemiczne dla celów weterynaryjnych,
odczynniki chemiczne dla celów medycznych lub weterynaryjnych,
czopki, preparaty farmaceutyczne, gliceryna do celów medycznych,
glukoza do celów medycznych, hormony do celów medycznych,
kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki z opłatka do celów far‑
maceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych, oleje lecznicze,
lecznicze napary i nalewki, leki dla ludzi, leki do celów weterynaryj‑
nych, maści do celów farmaceutycznych, mazidła, mentol, nalewki do
celów leczniczych, narkotyki do celów medycznych, octany do celów
farmaceutycznych, pastylki do celów farmaceutycznych, sole potasu
do celów medycznych, sterydy, syropy do użytku farmaceutyczne‑
go, wazelina do celów leczniczych, kosmetyki do celów leczniczych,
w tym między innymi mydła, kremy, pasty, maseczki lecznicze, środki
lecznicze do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, szampony lecznicze, pre‑
paraty kosmetyczne do odchudzania, 10 aparaty i urządzenia medycz‑
ne, w tym urządzenia chirurgiczne, ortopedyczne, stomatologiczne,
narzędzia medyczne, przyrządy do fizykoterapii, przyrządy i urządze‑
nia do gimnastyki leczniczej, sztuczne oczy, soczewki do implantacji
chirurgicznych, sztuczne rzęsy, sztuczne włosy, rękawice chirurgiczne,
materiały do zszywania stosowane w chirurgii, artykuły ortopedyczne,
sprzęt apteczny, opakowania i artykuły pomocnicze wykorzystywane
w aptekach, literatura apteczna.

(111) 318385
(220) 2018 04 09
(210) 484565
(151) 2019 02 18
(441) 2018 08 13
(732) PAJĄKOWSKI TOMASZ NEW ENTERTAINMENT, Bydgoszcz, PL.
(540) PUBQUIZ
(540)

Kolor znaku: zielony, żółty
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka],
usługi rozrywkowe.
(111) 318386
(220) 2018 04 13
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) FIEDORCZUK KRZYSZTOF KID, Warszawa, PL.
(540) Kroton Medical technology
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 24.13.01, 24.13.17, 26.01.06

(210) 484839
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(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy naukowe: symulatory medycz‑
ne, trenażer laparoskopowy, trenażer bronchoskopowy, trenażer
gastroskopowy, trenażer kolonoskopowy, trenażer ginekologicz‑
ny, trenażery endoskopowe, trenażery laparoskopowe,treningowa
kamera laparoskopowa, materiały do nauki szycia chirurgicznego
będące przyrządami naukowymi, materiały do nauki laparoskopii
będące przyrządami naukowymi, materiały szkoleniowe dla ratowni‑
ków medycznych będące przyrządami naukowymi, programy kom‑
puterowe, urządzenia elektroniczne służące do przesyłania obrazu
i dźwięku przez Internet wykorzystywane w celach szkoleniowych
i konsultacyjnych, programy komputerowe do zdalnych konsultacji
medycznych, elektroniczne bazy danych służące do przechowywa‑
nia danych do celów naukowych, oprogramowanie służące do prze‑
syłania danych używane do celów naukowych i szkoleniowych w te‑
lemedycynie .

(111) 318387
(220) 2018 04 25
(210) 485343
(151) 2019 02 14
(441) 2018 08 27
(732) BIELECKI MARCIN MARCIN BIELECKI‑WSPÓLNIK SPÓŁKI
CYWILNEJ KERPRO, Warszawa, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, różowy, biały, niebieski, czarny
(531) 03.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 reklama, rozpowszechnianie materiałów reklamo‑
wych, a mianowicie ulotek, prospektów, druków, próbek, reklama
billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, wy‑
najmowanie przestrzeni reklamowej, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, marketing, produkcja filmów reklamowych, usługi
prowadzenia sklepu i hurtowni wielobranżowej poprzez sprzedaż
następujących towarów i usług z naniesionym logo jako elementem
reklamowo‑ ozdobnym, w tym za pośrednictwem Internetu (sklep in‑
ternetowy), tj.: artykułów ortopedycznych, w tym podeszw, wkładek,
obuwia ortopedycznego, aparatur do celów medycznych, aparatur
do masażu, przyrządów do fizjoterapii, przyrządów i urządzeń do
ćwiczeń i gimnastyki leczniczej, podoskopów, kosmetyków, prepa‑
ratów i artykułów medycznych, przyborów do higieny i pielęgnacji
urody dla ludzi, narzędzi ręcznych do użytku przy kosmetycznych
zabiegach pielęgnacyjnych, przyborów do pedicure, usług medycz‑
nych, usług w zakresie higieny i urody dla ludzi, odzieży, obuwia,
nakryć głowy, artykułów piśmiennych i biurowych, książek, czaso‑
pism, gazet, katalogów, plakatów, albumów, krzyżówek, podręcz‑
ników, fotografii, kalendarzy, materiałów dla artystów i do rysowa‑
nia, naklejek, materiałów szkolnych i dydaktycznych, kolorowanek,
wykreślanek: artykułów sportowych i gimnastycznych, zabawek,
baniek mydlanych, plecaków, toreb: biżuterii, breloczków, znaczków
z logo, przypinek, 41 usługi rozrywki i nauczania, edukacja, produk‑
cja i rozpowszechnianie filmów, dostarczanie usług edukacyjnych za
pośrednictwem Internetu, usługi wydawnicze: publikowanie książek
i innych materiałów drukowanych, magazynów, czasopism, blogów,
poradników, gazet, w tym w formie elektronicznej, udostępnianie
ich w sieci internetowej, organizacja szkoleń, organizacja konkursów,
prowadzenie kursów.
(111) 318388
(220) 2018 04 25
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) DONAL SYLWIA MILANOLIGHT, Budzyń, PL.
(540) MILANOlight

(210) 485348
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(540)

Kolor znaku: czarny, zielony, szary
(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17, 29.01.13
(510), (511) 11 urządzenia i instalacje do oświetlania: lampy elek‑
tryczne, gazowe i olejowe, lampy uliczne, lampy oświetleniowe,
sufitowe, kinkiety, lampy bezpieczeństwa, laboratoryjne, lampy
ultrafioletowe do celów innych niż lecznicze, lampy do aparatów
projekcyjnych, lampy do oświetlania akwarium, reflektory do lamp,
światła do pojazdów, reflektory samochodowe, lampy do kierun‑
kowskazów samochodowych, urządzenia przeciwoślepieniowe do
pojazdów, rozpraszacze światła, światła do rowerów, urządzenia do
oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych (LED), aba‑
żury, klosze do lamp, lampiony, oprawki, osłony, obudowy do lamp,
rury, szkła, żarówki, żarniki do lamp, latarki kieszonkowe, 35 usługi
w zakresie marketingu, reklamy i sprzedaży za pomocą katalogów
przysyłanych pocztą, za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci
komputerowej, w sklepach, hurtowniach i za pośrednictwem Inter‑
netu takich towarów jak: lampy elektryczne, gazowe i olejowe, lam‑
py uliczne, lampy oświetleniowe, sufitowe, kinkiety, lampy bezpie‑
czeństwa, laboratoryjne, lampy ultrafioletowe do celów innych niż
lecznicze, lampy do aparatów projekcyjnych, lampy do oświetlania
akwarium, reflektory do lamp, światła do pojazdów, reflektory samo‑
chodowe, lampy do kierunkowskazów samochodowych, urządzenia
przeciwoślepieniowe do pojazdów, rozpraszacze światła, światła do
rowerów, urządzenia do oświetlania za pomocą diod elektrolumine‑
scencyjnych (LED), abażury, klosze do lamp, lampiony, oprawki, osło‑
ny, obudowy do lamp, rury, szkła, żarówki, żarniki do lamp, latarki
kieszonkowe.
(111) 318389
(220) 2018 04 27
(210) 485447
(151) 2019 02 27
(441) 2018 06 04
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, PL.
(540) Adamed Super League
(540)

Kolor znaku: granatowy, zielony, biały
(531) 19.13.01, 19.13.21, 01.01.01, 01.01.10, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 publikacje drukowane, czasopisma, drukowane ma‑
teriały piśmienne, drukowane arkusze informacyjne, drukowane
materiały ilustracyjne, drukowane materiały edukacyjne, drukowane
materiały szkoleniowe, drukowane ulotki informacyjne, drukowane
czasopisma, afisze, plakaty, artykuły biurowe, blankiety, bloczki do
pisania, bloki listowe do pisania, broszury, chorągiewki papierowe,
papierowe chusteczki do nosa, emblematy, pieczęcie papierowe,
kalendarze, katalogi, koperty, papier do pisania listów, notatniki, no‑
tesy podręczne, ołówki, długopisy, etui na pióra, pióra, przybory do
pisania, skoroszyty na dokumenty, reklamy drukowane, kalendarze
drukowane, ulotki drukowane, 35 rozpowszechnianie informacji na
temat rekrutacji absolwentów i programów stażowych, poradnictwo
z zakresu rekrutacji absolwentów, doradztwo dla młodzieży, studen‑
tów i absolwentów w zakresie rekrutacji, rozwoju zawodowego i ka‑
riery, dostarczanie informacji na temat rekrutacji i programów stażo‑
wych za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, ogłoszenia
odnoszące się do rekrutacji personelu i programów stażowych, kon‑
sultacje i doradztwo w zakresie rekrutacji personelu i programów
stażowych, zarządzanie zasobami ludzkimi i rekrutacja personelu,
ocena potrzeb personelu, doradztwo w zakresie rekrutacji perso‑
nelu, pośrednictwo pracy, tworzenie komputerowych baz danych,
gromadzenie i przetwarzanie danych, pozyskiwanie danych do kom‑
puterowych baz danych, badania rynku, analizy rynkowe, badania
marketingowe, badania opinii publicznej, doradztwo w zakresie
organizowania, prowadzenia i zarządzania w działalności gospo‑
darczej, rozpowszechnianie i dystrybucja materiałów reklamowych,
organizowanie targów, pokazów i wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej,
41 mentoring dydaktyczny na rzecz dzieci, młodzieży, studentów
i absolwentów w zakresie edukacji oraz rozwoju naukowego i zawo‑
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dowego, edukacja, informacja o edukacji, organizowanie konkursów
i programów edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie konfe‑
rencji, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowa‑
dzenie pracowni specjalistycznych, publikowanie tekstów o tematy‑
ce naukowej i edukacyjnej, organizacja wystaw związanych z kulturą
lub edukacją, publikowanie czasopism internetowych, publikowanie
czasopism elektronicznych, publikowanie, w tym on‑line, informacji
naukowych, publikowanie, w tym on‑line, tekstów edukacyjnych,
rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, publikowanie książek
oraz poradników, szkolenia, kursy oraz programy edukacyjne dla
dzieci, młodzieży, studentów i absolwentów w zakresie rozwoju na‑
ukowego i zawodowego, doradztwo w zakresie edukacji i szkolenia,
szkolenia dla personelu.

(111) 318390
(220) 2018 04 30
(210) 485550
(151) 2019 02 19
(441) 2018 10 22
(732) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna
Przychodnia Stomatologiczna DENTIST Maciej Żarow, Kraków, PL.
(540) ENDORESTOTRICKS KONGRES STOMATOLOGICZNY
(540)

Kolor znaku: czarny, różowy
(531) 01.01.02, 02.09.10, 27.05.01, 27.05.10, 29.01.13
(510), (511) 41 organizowanie i prowadzenie konferencji.
(111) 318391
(220) 2018 05 09
(210) 485778
(151) 2019 02 14
(441) 2018 08 27
(732) STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA CHAMPIONS,
Katowice, PL.
(540) CHAMPIONS AKADEMIA PIŁKARSKA
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski, żółty, pomarańczowy
(531) 21.03.01, 29.01.14, 27.05.01, 27.05.10, 11.03.01
(510), (511) 41 szkolenie sportowe, szkolenie w zakresie sprawności
fizycznej, szkolenie w zakresie ćwiczeń grupowych.
(111) 318392
(220) 2018 05 24
(210) 485833
(151) 2019 02 14
(441) 2018 08 27
(732) CIESIÓŁKA AUTO GROUP SPÓŁKA JAWNA, Leszno, PL.
(540) CIESIÓŁKA AUTO GROUP
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.17, 27.05.24, 18.01.09
(510), (511) 35 usługi sprzedaży samochodów i części zamienne do
samochodów, 36 usługi ubezpieczenia, usługi finansowe związane
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z udzielaniem kredytów, 37 świadczenie usług w zakresie naprawy,
konserwacji i czyszczenia pojazdów mechanicznych.

(111) 318393
(220) 2018 05 21
(210) 486120
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) tme.cn
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 1 maski lutownicze, kremy lutownicze, spoiwa do zapra‑
wy, impregnujące chemikalia (spoiwa-), z wyjątkiem farb, preparaty
chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do lutowania, che‑
miczne preparaty utwardzające, folie elektrostatyczne, folie samo‑
przylepne, folie światłoczułe, folie transparentne [sensybilizowane),
taśmy samoprzylepne [sensybilizowane], 3 środki czyszczące do ka‑
mienia, preparaty czyszczące do samochodów, środki czyszczące do
metalu, preparaty czyszczące do użytku osobistego, środki czyszczą‑
ce do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do szkła,
substancje czyszczące do użytku domowego, środki do usuwania
rdzy, wosk do polerowania, środki do czyszczenia, polerowania, szo‑
rowania i ścierania, detergenty do użytku w gospodarstwie domo‑
wym, detergenty do samochodów, folie ścierne, 7 elektryczny sprzęt
gospodarstwa domowego taki jak sprzęt do prania, zmywania, zmy‑
warki, odkurzacze, krajalnice, miksery, młynki do użytku domowego,
noże elektryczne, roboty kuchenne elektryczne, elektryczne narzę‑
dzia obsługiwane ręcznie, elektryczne narzędzia ręczne, narzędzia
ręczne obsługiwane mechanicznie, narzędzia ręczne z napędem
elektrycznym, narzędzia ręczne z napędem mechanicznym, narzę‑
dzia ręczne z napędem pneumatycznym, ręczne narzędzia bezprze‑
wodowe z napędem elektrycznym, narzędzia ręczne o napędzie in‑
nym niż ręczny, przenośne narzędzia elektryczne, ogrodnicze
narzędzia [maszyny], narzędzia do podnoszenia o napędzie innym
niż ręczny, elektryczne narzędzia ogrodnicze, pompy, obrabiarki,
maszyny i roboty kuchenne elektryczne, roboty [maszyny], silniki
elektryczne, sprężarki, tokarki, instrumenty do lutowania, palniki ga‑
zowe do lutowania, urządzenia do lutowania [gazowe], elektryczne
urządzenia do lutowania, lutownice elektryczne, lutownice gazowe,
kosiarki ręczne o napędzie innym niż ręczny, kosiarki maszynowe, ko‑
siarki o napędzie elektrycznym, kosiarki samojezdne, przełączniki
hydraulicznie sterowane, wentylatory do wysysania powietrza, wen‑
tylatory do silników, wentylatory do silników maszyn, wentylatory do
sprężania, wentylatory (części do maszyn), wentylatory do chłodze‑
nia silników w pojazdach, generatory, filtry powietrza do celów me‑
chanicznych, filtry paliwa, filtry olejowe, filtry do celów przemysło‑
wych, filtry powietrza do silników, filtry do silników, filtry bębnowe,
filtry do maszyn, cewki mechaniczne, nawijarki mechaniczne, mie‑
szarki mechaniczne, ugniatarki mechaniczne, narzędzia mechanicz‑
ne, regulatory, maszyny pneumatyczne, pneumatyczne urządzenia
uruchamiające, pneumatyczne napędy do maszyn, prasy pneuma‑
tyczne, pompy pneumatyczne, przenośniki pneumatyczne, narzę‑
dzia pneumatyczne, lampy lutownicze, tuleje stanowiące części silni‑
ków, tuleje cylindrowe, tuleje kulkowe, tuleje zaciskowe jako części
maszyn, 8 narzędzia ogrodnicze (sterowane ręcznie), narzędzia
i przyrządy (ręcznie sterowane), rolnicze (narzędzia-) ręczne, noże,
narzędzia ręczne, kosiarki ręczne [narzędzia], ostrza do elektrycznych
maszynek do golenia, ostrza do golenia, maszynki do golenia elek‑
tryczne lub nieelektryczne, elektryczne maszynki do golenia, dźwi‑
gnie, narzędzia ogrodnicze, nieelektryczne narzędzia gospodarstwa
domowego‑narzędzia ręczne z napędem ręcznym do użytku domo‑
wego,, 9 narzędzia i urządzenia elektryczne, elektroniczne i mecha‑
niczne takie jak urządzenia audio‑wizualne, elektroniczne urządze‑
nia audio, odbiorniki audio
‑wideo, sprzęt audio, odbiorniki
audiowizualne, zasilacze (transformatory), zasilacze napięcia stabili‑
zowanego, programatory zegarowe, programatory centralnego
ogrzewania, ładowarki dla akumulatorów, ładowarki do baterii sło‑
necznych, ładowarki baterii elektrycznych, ładowarki do baterii, licz‑
niki, sterowniki liniowe, dzwonki elektryczne, dzwonki sygnalizacyj‑
ne, drukarki, urządzenia komputerowe, monitory komputerowe,
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serwery komputerowe, telewizory samochodowe, komputery do
nawigacji samochodowej, przekaźniki elektryczne, termostaty, wol‑
tomierze, tranzystory, anteny, głośniki, urządzenia telekomunikacyj‑
ne, urządzenia alarmowe, piloty do urządzeń, podzespoły elektro‑
niczne, optyczne, akumulatory elektryczne, akumulatory zapłonowe,
akumulatory do pojazdów, akumulatory alkaliczne, akumulatory roz‑
ruchowe, baterie, bezpieczniki elektryczne, bezpieczniki układowe,
bezpieczniki termiczne prądowe, bezpieczniki do pojazdów, cera‑
miczne bezpieczniki, bezpieczniki topikowe, elektryczne bezpieczni‑
ki topikowe, bezpieczniki prądowe termiczne, czytniki kodów kre‑
skowych, czytniki kart, czytniki kart kodowanych magnetycznie,
czytniki kart elektronicznych, czytniki kart inteligentnych, czytniki
optyczne, kondensatory, mierniki elektroniczne, mierniki uniwersal‑
ne, mierniki prądu, mierniki napięcia, mierniki ciśnienia, mierniki wil‑
gotności, mierniki ciepła, mierniki prędkości, mierniki zużycia paliwa,
mierniki hałasu, kable do USB, kable koncentryczne, kable urucha‑
miające, kable telekomunikacyjne, kable elektryczne, kable zapłono‑
we, kable optyczne, kable przyłączeniowe, kable światłowodowe,
kable audio, kable pomiarowe, kable elektroniczne, kable ostrzegaw‑
cze, kable startowe, kable rozruchowe, osłony kabli światłowodo‑
wych, osłony ochronne, osłony kabli (przewody), oporniki elektrycz‑
ne, oporniki indukcyjne, obudowy baterii, obudowy do urządzeń
pomiarowych, obudowy urządzeń elektrycznych, wtyczki, wtyczki
elektryczne, gniazdka elektryczne, elektryczne wyłączniki automa‑
tyczne, elektryczne wyłączniki przepięciowe, wyłączniki mocy, auto‑
matyczne wyłączniki czasowe, elektryczne wyłączniki samoczynne,
elektryczne wyłączniki oświetleniowe, wyłączniki samoczynne awa‑
ryjne, wyłączniki samoczynne, elektryczne wyłączniki czasowe, an‑
teny, wzmacniacze, zamki elektryczne, złącza elektryczne, urządze‑
nia pomiarowe, urządzenia pomiarowe elektryczne, elektryczne
skrzynki kontrolno‑pomiarowe, przyrządy pomiarowe, przekaźniki
elektryczne, transformatory, głośniki, światłowodowe urządzenia te‑
lekomunikacyjne, kable telekomunikacyjne, przełączniki telekomuni‑
kacyjne, nadajniki telekomunikacyjne, przenośne urządzenia teleko‑
munikacyjne, urządzenia zabezpieczające zamykające (elektryczne-),
gwizdki alarmowe ostrzegawcze, urządzenia alarmowe zabezpiecza‑
jące przed kradzieżą [inne niż stosowane w pojazdach], systemy alar‑
mowe, alarmowe systemy bezpieczeństwa, inne niż do pojazdów,
dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki alarmowe, panele alarmo‑
we, elektryczne urządzenia alarmowe zabezpieczające przed kra‑
dzieżą inne niż do pojazdów, przekaźniki sygnalizacji alarmowej,
urządzenia audio‑wizualne, elektroniczne urządzenia audio, odbior‑
niki audio‑wideo, sprzęt audio, odbiorniki audiowizualne, piloty, pi‑
loty automatyczne, piloty do urządzeń elektronicznych, diody, diody
świecące [LED], wyświetlacze z diodami LED, wyświetlacze z diodami
emitującymi światło, latarki kieszonkowe, elektryczne złącza wtycz‑
kowe, metalowe gwintowane złącza kablowe, elektryczne (złącza-),
złącza pośrednie do kabli elektrycznych, złącza optyczne, złącza
elektryczne, złącza do światłowodów, złącza kabli audio, rezystory
indukcyjne, rezystory elektryczne, rezystory zmienne, kondensatory,
potencjometry, dławiki do ograniczania prądu, dławiki przeciążenio‑
we kabli, dławiki krzemowe sterowane, dławiki kompensacyjne, wa‑
rystory, przełączniki elektroniczne, przełączniki czujnikowe, prze‑
łączniki zbliżeniowe, przełączniki koncentryczne, przełączniki
optyczne, przełączniki światła, przełączniki elektryczne, przełączniki
mocy, przełączniki automatyczne, przełączniki różnicowe, przełącz‑
niki, przekaźniki, zasilacze (transformatory), zasilacze napięcia stabili‑
zowanego, regulowane zasilacze napięcia, zasilacze sieciowe [bate‑
rie], nakrętki zabezpieczające, czujniki do silników, czujniki
przepływu, czujniki poziomu benzyny, czujniki pomiarowe, czujniki
temperatury do celów naukowych, czujniki naciskowe, czujniki po‑
ziomu płynów, czujniki gazu, czujniki zegarowe, czujniki elektronicz‑
ne, czujniki światła, czujniki optyczne, czujniki ciśnienia, czujniki
elektryczne, czujniki, przetworniki, tranzystory, diaki, tyrystory, ukła‑
dy scalone, programatory zegarowe, programatory centralnego
ogrzewania, kontrolery komunikacyjne, oprogramowanie komuni‑
kacyjne, procesory komunikacyjne, modemy komunikacyjne,
optyczne urządzenia komunikacyjne, lotnicze urządzenia komunika‑
cyjne, sieci komunikacyjne, źródła światła [lampy błyskowe] do celów
fotograficznych, diody laserowe, soczewki powiększające, pojemniki
na soczewki, soczewki optyczne, soczewki z tworzywa sztucznego,
termistory do kontroli wody i oleju, filtry podczerwieni, filtry fotogra‑
ficzne, filtry ekranów komputerowych, filtry refleksyjne, filtry mikro‑
falowe, filtry laboratoryjne, filtry magnetyczne, filtry polaryzacyjne,
filtry powietrzne, filtry optyczne, filtry do ciemni, ochronniki przepię‑
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ciowe, zabezpieczenia przepięciowe, joysticki, klawiatury, mikrofo‑
ny, słuchawki, akustyczne (sygnalizatory-), elektryczne łączniki do‑
pasowujące, elektryczne łączniki wtykowe, łączniki dotykowe,
elektryczne łączniki przewodzące, łączniki elektryczne, rdzenie
magnetyczne, rdzenie mikroprocesorowe, ładowarki dla akumula‑
torów, ładowarki do baterii słonecznych, ładowarki baterii elek‑
trycznych, ładowarki do baterii, przewody magnetyczne, przewody
komunikacyjne, przewody elektromagnetyczne, przewody aku‑
styczne, przewody metalowe [elektryczne], przewody elektryczne,
przewody probiercze, przewody telefoniczne, przewody zapłono‑
we, przewody do USB, połączeniowe kable elektryczne, telefonicz‑
ne kable połączeniowe, wtyczki kabli telefonicznych, łączniki kabli
koncentrycznych, puszki do kabli elektrycznych, kanały do kabli
elektrycznych, złącza kabli audio, dławiki przeciążeniowe kabli,
podkładki pod myszki, podkładki dotykowe [elektryczne], liczniki,
rejestratory elektryczne, rejestratory ciśnienia, rejestratory danych
magnetycznych, sterowniki liniowe, sterowniki elektryczne, ste‑
rowniki oprogramowania, sterowniki programowalne, sterowniki
elektroniczne, sterowniki wieloportowe, sterowniki zdalnie urucha‑
miane, sterowniki dysków twardych, sterowniki temperatury, pneu‑
matyczne urządzenia kontrolne, elektromagnesy, testery tranzy‑
storów, testery izolacji, testery płynu hamulcowego, testery dysków
optycznych, testery energetyczne, testery sieci elektrycznej (elek‑
tryczne-), testery prędkościomierzy, testery układów elektrycz‑
nych, oscyloskopy, urządzenia pomiarowe, stojaki pomiarowe,
czujniki pomiarowe, łaty pomiarowe, przetworniki pomiarowe, na‑
czynia pomiarowe, pręty pomiarowe, dzwonki alarmowe, dzwonki
elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne, folie magnetyczne, drukarki,
radiotelefony, urządzenia komputerowe, obudowy komputerowe,
magistrale komputerowe, sieci komputerowe, interfejsy kompute‑
rowe, głośniki komputerowe, terminale komputerowe, procesory
komputerowe, monitory komputerowe, moduły komputerowe,
dyski komputerowe, serwery komputerowe, chipy komputerowe,
laboratoryjne wyroby szklane, meble laboratoryjne, oscyloskopy
laboratoryjne, filtry laboratoryjne, tace laboratoryjne, zlewki labo‑
ratoryjne, dozowniki laboratoryjne, wirówki laboratoryjne, radiato‑
ry, telewizory samochodowe, głośniki samochodowe, anteny sa‑
mochodowe, radia samochodowe, komputery do nawigacji
samochodowej, samochodowe urządzenia stereofoniczne, baterie
samochodowe, samochodowe zestawy audio, telefony samocho‑
dowe, przełączniki mocy, łączniki przewodzące [elektryczne], elek‑
tryczne łączniki przewodzące, łączniki elektryczne, triaki, mikro‑
kontrolery, programatory, wzmacniacze operacyjne, komparatory,
układy logiczne transoptory, wyświetlacze LCD, wyświetlacze
OLED, światłowody LED, moduły laserowe, wskaźniki poziomu,
zamki elektryczne, tuleje łączące do włókien światłowodowych,
11 filtry powietrza, latarki kieszonkowe, 35 usługi w zakresie do‑
radztwa prowadzenia i zarządzania działalnością gospodarczą, re‑
klama, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyj‑
nych, pomoc i organizacja w działalności gospodarczej,
organizowanie wystaw, targów i pokazów towarów w celach han‑
dlowych i reklamowych, organizacja wystaw w celach handlowych
lub reklamowych, imprez biznesowych, informacja i doradztwo
handlowe, organizowanie sprzedaży w trybie przetargów publicz‑
nych, usługi marketingowe, pośrednictwo handlowe, ekspertyzy
w działalności gospodarczej, marketing dotyczący promocji, usługi
w zakresie promocji, usługi doradcze dotyczące promocji sprzeda‑
ży, doradztwo w zakresie promocji sprzedaży, promowanie towa‑
rów i usług osób trzecich, usługi w zakresie promocji eksportu, ak‑
tualizacja informacji dotyczących działalności gospodarczej
w komputerowej bazie danych, 41 doradztwo zawodowe, eduka‑
cja, informacja o edukacji, organizowanie i obsługa konferencji,
kongresów, zjazdów, sympozjów, szkoleń, kursów, seminariów, ba‑
lów, przyjęć, organizowanie wystaw edukacyjnych, organizowanie
i obsługa seminariów, kongresów, sympozjów, konferencji, spo‑
tkań, szkoleń, nauczanie, organizowanie i prowadzenie konkursów
o charakterze rozrywkowym i edukacyjnym, publikowania tekstów,
edukacja, organizacja wystaw, targów edukacyjnych, organizowa‑
nie i obsługa szkoleń biznesowych, treningów biznesowych, wy‑
staw edukacyjno
‑kulturalnych, organizowanie i prowadzenie
warsztatów (szkolenia) wydawnictwa, kształcenie praktyczne [po‑
kazy], instruktaże w zakresie nieruchomości, budownictwa, szko‑
leń, projektowania, organizacja imprez kulturalnych i naukowych,
działalność edukacyjna, nauczanie, e‑learning.

1819

(111) 318394
(220) 2018 05 21
(210) 486143
(151) 2019 02 28
(441) 2018 07 30
(732) BRUBECK GLOBAL TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Na program zaprasza/zaprosił Brubeck, producent bielizny
termoaktywnej Comfort Wool
(510), (511) 25 odzież, odzież narciarska, odzież termoaktywna,
odzież treningowa, odzież sportowa, nakrycia głowy, sportowe na‑
krycia głowy [inne niż kaski], obuwie sportowe, buty narciarskie, obu‑
wie, bielizna, bielizna termoaktywna, bluzy sportowe, koszulki bez
rękawów, bluzy z kapturem, czapki dziane, czapki narciarskie, czapki
i czapeczki sportowe, kominiarki, kurtki, kurtki snowboardowe, kurt‑
ki sportowe, kurtki narciarskie, koszulki polo, bielizna wchłaniająca
pot, skarpety termoaktywne, spodnie kolarskie, koszulki kolarskie,
odzież dla rowerzystów, spodnie narciarskie, spodnie snowboar‑
dowe, spodnie sportowe, spodenki, skarpety sportowe, bokserki,
koszulki z krótkim lub z długim rękawem, rękawice narciarskie, ręka‑
wice do snowboardu, rękawiczki zimowe, rękawiczki, rękawiczki dla
rowerzystów, szaliki.
(111) 318395
(220) 2018 05 28
(210) 486468
(151) 2019 02 21
(441) 2018 09 17
(732) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU,
Poznań, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, pomarańczowy
(531) 26.03.04, 26.04.11, 26.05.10, 26.05.16, 24.17.25, 29.01.13
(510), (511) 16 afisze, plakaty, afisze, plakaty z papieru lub kartonu,
akwaforty, albumy, almanachy, artykuły biurowe, artykuły papier‑
nicze, atlasy, bloczki do pisania, bloki listowe do pisania, broszury,
chusteczki papierowe do nosa, czasopisma, diagramy, druki, figurki
i statuetki z papieru typu mâché, gazety, indeksy, skorowidze, ka‑
lendarze, karty, kasetki ozdobne na papeterie, zaciski do papieru,
koperty [artykuły piśmienne], książki, mapy, materiały do nauczania,
materiały drukowane, notesy podręczne, obwoluty, okładki papiero‑
we na dokumenty, ołówki, opakowania [artykuły papiernicze], pape‑
terie, pióra, pióra kulkowe, podręczniki [książki], podstawki pod kufle
do piwa, prospekty, przybory do pisania, przybory szkolne [artykuły
piśmienne], przyrządy do pisania, publikacje, pudełka kartonowe
lub papierowe, reprodukcje graficzne, serwetki papierowe, wyroby
introligatorskie, zakładki do książek, 18 kufry podróżne, portfele na
karty wizytowe, portmonetki, portmonetki z metali szlachetnych,
sakiewki ze skóry, teczki skórzane, torebki, walizki, 21 butelki, cza‑
ry nie z metali szlachetnych, dzbanki, dzbanki z metali szlachetnych,
etui na grzebienie, fajans, figurki z porcelany, terakoty lub szkła, fla‑
szeczki z metali szlachetnych, flaszki z metali szlachetnych, filiżanki
nie z metali szlachetnych, flaszeczki nie z metali szlachetnych, kie‑
liszki, kieliszki do jajek nie z metali szlachetnych, korkociągi, kryształ
[wyroby szklane], kubki nie z metali szlachetnych, kubki z metali szla‑
chetnych, kufle z metali szlachetnych, kubki z papieru lub z tworzyw
sztucznych, kufle do piwa, kufle nie z metali szlachetnych, łopatki
[sztućce], łopatki do ciast, naczynia ceramiczne, naczynia z metali
szlachetnych, naczynia nie z metali szlachetnych, naczynia stoło‑
we, pałeczki do koktajli, podstawki pod kieliszki nie z papieru i nie
z tkanin, przybory do użytku domowego nie z metali szlachetnych,
przybory kosmetyczne, przybory kuchenne z metali szlachetnych,
przybory kuchenne nie z metali szlachetnych, pucharki na owoce,
statuetki z porcelany, terakoty lub szkła, szklanki do napojów, wa‑
zony nie z metali szlachetnych, wyroby ceramiczne, 25 bandany na
szyję, berety, bielizna, bluzki koszulowe, buty, czapki, czepki kąpie‑
lowe, daszki do czapek, kamizelki, kapelusze, kąpielówki, kostiumy
kąpielowe, koszule, koszulki sportowe, krawaty, nakrycia głowy,
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obuwie, obuwie sportowe, odzież, odzież z dzianin, odzież z imita‑
cji skóry, odzież ze skóry, ubrania, 41 doradztwo zawodowe [porady
w zakresie edukacji lub kształcenia], edukacja, informacja o edukacji,
kształcenie praktyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, montaż
programów radiowych i telewizyjnych, nauczanie, nauczanie kore‑
spondencyjne, nauczanie religii, obsługa publikacji elektronicznych
on‑line [nieprzesyłalnych], organizacja wystaw związanych z kulturą
lub edukacją, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowa‑
nie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie pracow‑
ni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga‑
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych lub rozrywko‑
wych, organizowanie spektakli [usługi impresariów], organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, produkcja filmów, produkcja
filmów na taśmach wideo, publikacja elektroniczna on‑line książek
i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, sprawdziany pedagogiczne, tłumaczenia,
usługi muzealnicze [wystawy], wypożyczanie książek, edukacja na
poziomie wyższej uczelni, organizowanie i prowadzenie forów edu‑
kacyjnych, organizowanie i prowadzenie kolokwiów, organizowanie
i prowadzenie koncertów, organizowanie i prowadzenie warsztatów
edukacyjnych, usługi w zakresie oświaty.

(111) 318396
(220) 2018 06 07
(151) 2019 02 27
(441) 2018 10 01
(732) TAULITZ MARIAN, Rogów Sobócki, PL.
(540) Polish Kosher Food
(540)

Nr 6/2019

inne niż substytuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty
mleka, napoje serwatkowe, napoje sportowe wzbogacane proteina‑
mi, napój imbirowy, orszada, bezalkoholowe napoje z soków owo‑
ców, owocowe nektary bezalkoholowe, pastylki do napojów gazo‑
wanych, piwo słodowe, sok pomidorowy jako napój, preparaty do
produkcji napojów, napoje bezalkoholowe z sarsaparilli, soki, soki
warzywne jako napoje, sorbety jako napoje, syrop do lemoniady, sy‑
ropy do napojów, niesfermentowany moszcz winogron, woda jako
napoje, woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej,
woda litowa, produkty do wytwarzania wody mineralnej, woda mi‑
neralna jako napoje, woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa.

(111) 318398
(220) 2018 06 12
(210) 487000
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 22
(732) SCHUBERT KAROLINA, Opypy, PL.; SCHUBERT‑MASSOC
BOGUSŁAWA, Opypy, PL.
(540) Cytrynowe Królowe
(540)

(210) 486857

Kolor znaku: czarny, żółty, niebieski, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 03.01.01, 24.01.05, 24.09.01
(510), (511) 35 pośrednictwo w kontaktach na kupno i sprzedaż pro‑
duktów żywnościowych.
(111) 318397
(220) 2018 06 08
(210) 486899
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) PROMOTORZY TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) DISCO ENERGY DRINK
(540)

Kolor znaku: brązowy, beżowy
(531) 29.01.12, 05.07.12, 05.07.22, 05.03.13, 25.01.09, 27.05.01
(510), (511) 29 konserwowane, suszone i gotowane owoce.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 318399
(220) 2018 04 27
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) SHKIRIA ANNA, Warszawa, PL.
(540) CHINKALI PIELMIENI
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 08.07.02, 25.01.18
(510), (511) 30 żywność na bazie mąki, herbata, chinkali, kanap‑
ki, kawa (napoje na bazie-), marynaty, mąka pszenna, mąka, mięso
w cieście, mięso zapiekane w cieście, potrawy na bazie mąki, pszen‑
na (mąka), sosy, pielmieni (pierogi z nadzieniem mięsnym), gruziń‑
skie pierogi, 40 konserwowanie żywności,, 43 bary szybkiej obsługi
(snack‑bary), kafeterie (bufety), kawiarnie, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, restauracje, restau‑
racje samoobsługowe, samoobsługa.
(111) 318400
(220) 2018 06 13
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) DOBA SŁAWOMIR, Zalesie Górne, PL.
(540) DEZET MADE IN POLAND 1986
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.02, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.24,
01.01.01, 01.01.02, 01.01.10, 26.04.02, 26.04.05, 26.04.18, 25.01.19
(510), (511) 32 piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne pre‑
paraty do produkcji napojów, aperitify bezalkoholowe, bezalkoho‑
lowe 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 sporzą‑
dzania likierów, moszcz, napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoho‑
lowe na bazie aloesu, napoje bezalkoholowe na bazie miodu, napoje
bezalkoholowe o smaku herbaty, napoje bezalkoholowe o smaku
kawy, proszek do wytwarzania napojów gazowanych, napoje izoto‑
niczne, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu,

(210) 485448

(210) 487039

(531) 01.01.03, 24.01.05, 26.01.03, 26.01.18, 25.01.18, 27.05.01,
27.05.09, 27.05.17, 27.05.24, 27.07.01, 27.07.17, 27.07.24
(510), (511) 7 urządzenia elektryczne do zgrzewania rur z tworzyw
sztucznych, elektryczne zgrzewarki doczołowe do rur i kształtek
z tworzyw sztucznych termoplastycznych, elektryczne zgrzewarki
warsztatowe wielokątowe do produkcji kształtek rurowych rozga‑
łęzieniowych z tworzyw sztucznych termoplastycznych, elektrycz‑
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ne urządzenia do spawania, elektryczne aparaty do lutowania,
9 urządzenia, aparaty i przyrządy elektryczne, przyrządy pomiaro‑
we, wskaźniki temperatury i ciśnienia, aparatura kontrolno‑sterująca
elektryczna, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, kable, prze‑
wody, przekaźniki, transformatory, wyłączniki i złącza elektryczne,
wtyczki, gniazda i inne kontakty elektryczne, elektryczne pulpity
rozdzielcze, tablice rozdzielczo‑sterownicze i skrzynki do przyłączy
elektryczności, 37 usługi serwisowe w zakresie montażu, przeglądów,
konserwacji, naprawy, remontów i modernizacji: maszyn i urządzeń
budowlanych, zgrzewarek do produkcji i zgrzewania rur i kształtek
rurowych z tworzyw termoplastycznych, elektrycznych urządzeń do
spawania i aparatów do lutowania, 41 organizowanie i prowadzenie
konferencji, seminariów, sympozjów i wystaw dla osób trzecich, usłu‑
gi dydaktyczne i szkoleniowe, kursy i szkolenia zawodowe w zakresie
budowy i obsługi zgrzewarek do produkcji i zgrzewania rur i kształtek
rurowych z tworzyw termoplastycznych, elektrycznych urządzeń do
spawania i aparatów do lutowania, 42 usługi serwisowe w zakresie
kalibracji maszyn i urządzeń budowlanych, zgrzewarek do produkcji
i zgrzewania rur i kształtek rurowych z tworzyw termoplastycznych,
elektrycznych urządzeń do spawania i aparatów do lutowania.

(111) 318401
(220) 2018 04 24
(151) 2019 02 14
(441) 2018 08 27
(732) AI ARCHITECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) AI Architects
(540)

(210) 485277

(531) 24.17.01, 24.17.05, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 9 programy komputerowe, oprogramowanie komputero‑
we, programy systemów operacyjnych, komputerowe programy ope‑
racyjne, programy do drukarek, interaktywne multimedialne progra‑
my komputerowe, programy komputerowe do pobrania, programy do
przetwarzania danych, interaktywne programy gier komputerowych,
programy do magazynowania danych, programy komputerowe do
przetwarzania obrazów, programy komputerowe do zarządzania pro‑
jektami, programy komputerowe do celów edukacji, programy kom‑
puterowe dotyczące spraw finansowych, komputerowe programy
użytkowe do zarządzania plikami, programy komputerowe do pro‑
jektowania interfejsów użytkownika, oprogramowanie komputerowe
[programy] do zarządzania bazami danych, programy narzędziowe do
przeprowadzania diagnostyki systemów komputerowych, programy
komputerowe do edytowania obrazów, dźwięku i wideo, programy
komputerowe do przetwarzania plików z muzyką cyfrową, programy
komputerowe do korzystania z Internetu i sieci www, oprogramowa‑
nie komputerowe do użytku jako interfejs programowania aplikacji
(API), programy i oprogramowanie komputerowe do przetwarzania
obrazów wykorzystywane w telefonach komórkowych, programy
komputerowe do przeszukiwania zawartości komputerów i sieci kom‑
puterowych za pomocą zdalnego sterowania, programy sterujące
komputerowe, nagrane, elektryczne urządzenia programujące, urzą‑
dzenia do przechowywania programów komputerowych, sterowniki
programowalne, 42 programowanie komputerów, programowanie
programów do przetwarzania danych, przygotowywanie programów
komputerowych do przetwarzania danych, projektowanie, tworzenie
i programowanie stron internetowych, rozwój, programowanie i wdra‑
żanie oprogramowania komputerowego, usługi w zakresie projekto‑
wania i programowania komputerów, testowanie programów kom‑
puterowych, pisanie programów komputerowych, edycja programów
komputerowych, instalacja programów komputerowych, instalowanie
programów komputerowych, modyfikowanie programów kompute‑
rowych, konserwacja programów komputerowych, tworzenie progra‑
mów komputerowych, projektowanie programów komputerowych,
aktualizacja programów komputerowych, kompilacja programów
komputerowych, programowanie komputerów i konserwacja progra‑
mów komputerowych, programowanie stron internetowych, naprawa
uszkodzonych programów komputerowych, badania dotyczące pro‑
gramów komputerowych, opracowywanie programów do danych,
programowanie komputerów i projektowanie oprogramowania,
usługi aktualizacji programów komputerowych, opracowywanie pro‑
gramów do komputerów, tworzenie programów do przetwarzania da‑
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nych, przygotowywanie programów do przetwarzania danych, usługi
analityczne dotyczące programów komputerowych, sporządzanie
raportów dotyczących programów komputerowych, projektowanie
programów do przetwarzania danych, doradztwo w zakresie progra‑
mowania komputerów, usługi doradcze dotyczące programowania
komputerów, sporządzanie raportów dotyczących programowania
komputerowego, usługi w zakresie redagowania programów kompu‑
terowych, badania w dziedzinie programów i oprogramowania kom‑
puterowego, instalacja i aktualizacja programów do przetwarzania
danych, aktualizowanie programów komputerowych na rzecz osób
trzecich, doradztwo specjalistyczne związane z programowaniem
komputerowym, badania związane z opracowywaniem programów
i oprogramowania komputerowego, projektowanie i opracowywanie
oprogramowania do elektronicznych przewodników po programach
telewizyjnych, programowanie komputerowe w zakresie systemów
do przetwarzania i przesyłania danych, programowanie oprogramo‑
wania do importowania danych i zarządzania nimi, programowanie
oprogramowania komputerowego do szacowania i obliczania danych,
udostępnianie pomocy technicznej on‑line dla użytkowników progra‑
mów komputerowych, doradztwo związane z projektowaniem i opra‑
cowywaniem programów oprogramowania komputerowego, progra‑
mowanie oprogramowania komputerowego do odczytu, transmisji
i organizowania danych, usługi doradcze dotyczące programów kom‑
puterowych, usługi doradcze i informacyjne dotyczące programowa‑
nia komputerów, dostarczanie informacji o technologii komputerowej
i programowaniu za pośrednictwem strony internetowej, usługi do‑
radcze i informacyjne związane z projektowaniem, programowaniem
i utrzymywaniem oprogramowania komputerowego, doradztwo
techniczne związane z programowaniem komputerów, usługi projek‑
towe w dziedzinie sprzętu i programów komputerowych.

(111) 318402
(220) 2018 04 24
(210) 485297
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 15
(732) DĘBOWA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Siedlec, PL.
(540)

Kolor znaku: jasnobrązowy, brązowy, czerwony
(531) 19.07.01, 29.01.13
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), preparaty do
produkcji napojów alkoholowych, cydr.
(111) 318403
(220) 2018 05 17
(210) 486021
(151) 2019 01 16
(441) 2018 10 01
(732) 4ORGANIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) 4organic HEALTHY & NATURAL CERTIFIED PRODUCTS
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.11, 27.07.17, 27.07.21,
05.03.13, 05.03.14, 26.11.02, 26.11.08
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(510), (511) 3 kosmetyki, zestawy kosmetyczne, płyny do pielęgnacji
włosów, odżywki do włosów, preparaty do kręcenia włosów, neutrali‑
zatory do trwałej ondulacji, preparaty do prostowania włosów, szam‑
pony, suche szampony, farby do włosów, kosmetyki upiększające,
szminki, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, ołówki
[kredki] kosmetyczne, preparaty kosmetyczne do rzęs, tusze do rzęs,
preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, kremy kosmetyczne,
kremy wybielające do skóry, toniki kosmetyczne, środki wybiela‑
jące i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, środki do czyszczenia zębów,
żele do wybielania zębów, mydła, mydła przeciwpotowe, perfumy,
środki perfumeryjne, piżmo [perfumeria], olejki eteryczne, esencje
eteryczne, woda kolońska, antyperspiranty [środki przeciwpotne],
balsamy inne niż do celów medycznych, barwniki (środki chemicz‑
ne do ożywiania kolorów) do użytku domowego [pranie], bazy do
perfum kwiatowych, saszetki zapachowe do bielizny, błyszczyki do
ust, farby do brody, ołówki do brwi, pasty do butów, chusteczki na‑
sączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasączone preparatami
do usuwania makijażu, preparaty do czyszczenia protez zębowych,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, wosk do depilacji,
detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne
niż do celów medycznych, dezodoranty dla ludzi i zwierząt, drewno
zapachowe, preparaty do usuwania farby, mydło do golenia, prepa‑
raty do golenia, kadzidełka, sole do kąpieli do celów innych niż lecz‑
nicze, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowywania
sztucznych włosów, maseczki kosmetyczne, preparaty kosmetyczne
do odchudzania, krochmal [apretura], krochmal do celów pralni‑
czych, lakiery do paznokci, środki do usuwania lakierów, preparaty
do pielęgnacji paznokci, sztuczne paznokcie, naklejane ozdoby do
paznokci, sztuczne rzęsy, lotony do celów kosmetycznych, prepara‑
ty do makijażu, puder do makijażu, mleczko oczyszczające do celów
kosmetycznych, odświeżacze do ust w aerozolu, płyny do płukania
ust do celów niemedycznych, olejki do celów kosmetycznych, olejki
do celów perfumeryjnych, ozdobne kalkomanie do celów kosme‑
tycznych, płyny po goleniu, potpourri [mieszanki zapachowe], pre‑
paraty do prania, preparaty do nabłyszczania liści roślin, preparaty
do ochrony przeciwsłonecznej, olejki do ciała, żele, żele oczyszcza‑
jące, żele pod prysznic, żele do mycia, balsamy, mleczka do opalania
i po opalaniu, kremy i kosmetyczne emulsje do opalania, preparaty
kąpielowe do celów higienicznych, pumeks, talk kosmetyczny, tłusz‑
cze do celów kosmetycznych, waciki do celów kosmetycznych, wata
do celów kosmetycznych, wazelina kosmetyczna, woda utleniona do
celów kosmetycznych, wybielacze [odbarwiacze] do celów kosme‑
tycznych, żele do masażu inne niż do celów medycznych, płyny do
mycia, płyny do higieny intymnej, emulsje do twarzy i do ciała, płyny
do twarzy i do ciała, żele do twarzy i do ciała, 5 produkty farmaceu‑
tyczne i weterynaryjne, suplementy diety, środki sanitarne do celów
medycznych, tampony, tampony sanitarne, podpaski, podpaski hi‑
gieniczne, podpaski dla kobiet, wkładki higieniczne, wkładki ochron‑
ne do majtek, wkładki do stanika dla matek karmiących, wkładki do
majtek dla osób cierpiących na inkontynencję, jednorazowe wkładki
do pieluch dla osób cierpiących na inkontynencję, żele przeciwzapal‑
ne, antybakteryjne, dietetyczna żywność i substancje do celów lecz‑
niczych lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy
diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały
do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające,
dezodoranty inne niż do użytku osobistego, odświeżacze do po‑
wietrza, środki odstraszające owady, pieluchy (pieluchy dziecięce),
preparaty medyczne do leczenia skóry głowy i ciała, maści, kremy
i lotiony do leczenia odparzeń (wysypki pieluchowej), lecznicze to‑
niki do skóry, lecznicze kremy i lotiony do skóry, wazelina do skóry
do celów medycznych, wszystkie wyżej wymienione produkty dla
niemowląt i/lub dzieci, produkty i preparaty lecznicze do pielęgnacji
skóry, kremy do twarzy i do ciała do celów leczniczych, oliwki i balsa‑
my lecznicze, sole do kąpieli do celów medycznych, środki do kąpieli
leczniczych, kąpiele lecznicze, preparaty terapeutyczne do kąpieli,
błota i borowiny do kąpieli, błota i borowiny do celów leczniczych,
sole do kąpieli mineralnych, preparaty medyczne w postaci leczni‑
czych kremów, emulsji, płynów, żeli, oliwek i balsamów, produkty
lecznicze do włosów, środki do odświeżania powietrza, odświeżacze
do ubrań i tkanin, kadzidełka do odstraszania owadów, drewno ce‑
drowe jako środek odstraszający owady, środki do odstraszania owa‑
dów, preparaty przeciw molom, trociczki do odymiania, chusteczki
nasączone płynami farmaceutycznymi, 35 usługi sprzedaży towa‑
rów kosmetyczno‑pielęgnacyjnych i towarów do celów domowych
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i gospodarczych takich jak: artykuły higieniczne, artykuły toaletowe,
środki sanitarne, środki chemiczne domowe i gospodarcze.

(111) 318404
(220) 2018 05 24
(210) 486281
(151) 2019 01 08
(441) 2018 08 20
(732) EKO‑VIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) EUPHORIA
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe.
(111) 318405
(220) 2018 05 24
(210) 486308
(151) 2019 01 30
(441) 2018 08 06
(732) PROF.COSMETICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) nisinoxid
(510), (511) 3 kosmetyki, 5 preparaty weterynaryjne.
(111) 318406
(220) 2018 06 15
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 24
(732) WIECZOREK ANNA, Kraków, PL.
(540) Secret SPA
(540)

(210) 487137

(531) 27.05.01, 26.04.02
(510), (511) 3 kosmetyki do makijażu, mydła i żele, preparaty do ką‑
pieli, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgnacji skóry,
preparaty do włosów, preparaty do depilacji i golenia, 8 przybory do
manicure i pedicure, 44 usługi w zakresie higieny i pielęgnacji urody
ludzi.
(111) 318407
(220) 2018 06 19
(210) 487278
(151) 2019 02 26
(441) 2018 08 27
(732) K.B. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) ja APARTHOTEL
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 26.01.01, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów tury‑
stycznych, domów wczasowych i moteli, usługi w zakresie rezerwacji
noclegów, usługi zakwaterowania, udostępnianie obiektów nocle‑
gowych w zakresie turystycznym i miejsc krótkotrwałego zakwate‑
rowania, usługi wynajmowania sal, obiektów i sprzętu na szkolenia,
zjazdy, sympozja i konferencje, usługi kawiarni, stołówek, usługi re‑
stauracyjne.
(111) 318408
(220) 2018 06 19
(210) 487281
(151) 2019 02 26
(441) 2018 08 27
(732) K.B. INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) JOYINN
(510), (511) 43 usługi hotelarskie, usługi pensjonatów, domów tury‑
stycznych, domów wczasowych i moteli, usługi w zakresie rezerwacji
noclegów, usługi zakwaterowania, udostępnianie obiektów nocle‑
gowych w zakresie turystycznym i miejsc krótkotrwałego zakwate‑
rowania, usługi wynajmowania sal, obiektów i sprzętu na szkolenia,
zjazdy, sympozja i konferencje, usługi kawiarni, stołówek, usługi re‑
stauracyjne.
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(111) 318409
(220) 2018 06 20
(210) 487329
(151) 2019 02 25
(441) 2018 08 27
(732) AFLOFARM FARMACJA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pabianice, PL.
(540) seguridal
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, środki sanitarne do celów
medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, suple‑
menty diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego do
celów zdrowotnych, żywność dla niemowląt, zioła lecznicze, ekstrak‑
ty roślinne o przeznaczeniu leczniczym, wyroby medyczne do celów
leczniczych w postaci tabletek, kapsułek, pastylek, płynów, prosz‑
ków, pianek, aerozoli.
(111) 318410
(220) 2018 06 21
(210) 487380
(151) 2019 02 25
(441) 2018 08 27
(732) BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ INFOMONITOR SPÓŁKA
AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) BIG.pl
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony, czarny
(531) 24.17.01, 24.17.02, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach,
aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach da‑
nych, analiza cen, analizy gospodarcze, analiza informacji w zakresie
działalności gospodarczej, analizy i badania dotyczące działalności
gospodarczej, usługi informacyjne w zakresie działalności gospodar‑
czej, analizy i raporty statystyczne, badania dla celów działalności
gospodarczej, badania dotyczące informacji na temat firm, badania
konsumenckie, badania i analizy rynkowe, dostarczanie informacji
handlowych, dostarczanie informacji dotyczących działalności go‑
spodarczej, dostarczanie informacji gospodarczych i handlowych
online, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, elektroniczne przetwarzanie danych, gromadzenie
informacji dla firm, gromadzenie informacji w rejestrach komputero‑
wych, informacja marketingowa, informacja o działalności gospodar‑
czej i informacja handlowa, informacje i opinie ekspertów dotyczące
firm i przedsiębiorstw, informacja i badania w zakresie działalności
gospodarczej, kompilacja informacji statystycznych, pozyskiwanie
danych do komputerowych baz danych, marketing internetowy,
ocena możliwości dla działalności gospodarczej, opracowywanie
informacji gospodarczych, opracowywanie statystycznych danych
gospodarczych i informacji handlowych, porady, pytania i informa‑
cje dotyczące działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne do
celów prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie rejestru
informacji, przetwarzanie danych w celu gromadzenia danych do ce‑
lów działalności gospodarczej, poszukiwania w zakresie patronatu,
raporty i badania rynkowe, rozpowszechnianie danych w zakresie
działalności gospodarczej, rozpowszechnianie informacji gospodar‑
czych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i promocyjnych,
skomputeryzowane badania w dziedzinie działalności gospodarczej,
sporządzanie raportów gospodarczych, udostępnianie informacji
biznesowych dla przedsiębiorstw, wyszukiwanie informacji w pli‑
kach komputerowych dla osób trzecich, zestawienia statystyczne,
36 analizy finansowe, badanie wypłacalności finansowej, badania
finansowe, biuro sporządzające raporty kredytowe, doradztwo w za‑
kresie długów, doradztwo w sprawach finansowych, dostarczanie
informacji finansowych za pomocą komputerowej bazy danych, do‑
starczanie informacji o kredytach, gromadzenie informacji finanso‑
wych, informacje finansowe, ocena sytuacji finansowej i wystawianie
raportów kredytowych, oceny finansowe, przetwarzanie informacji
finansowych, sponsorowanie i patronat finansowy, sporządzanie
raportów i analiz finansowych, udostępnianie informacji finanso‑
wych za pośrednictwem strony internetowej, udzielanie informacji
finansowych, usługi informacji finansowej, usługi w zakresie infor‑
macji kredytowej, usługi w zakresie informacji finansowych związa‑
ne z osobami fizycznymi, usługi w zakresie ocen finansowych, usługi
w zakresie ściągania długów, usługi w zakresie badań ekonomiczno
‑finansowych, 41 dostarczanie informacji edukacyjnych, edukacja,
edukacja w dziedzinie przetwarzania danych, kształcenie na uniwer‑
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sytetach i w szkołach wyższych, organizowanie i prowadzenie konfe‑
rencji, kongresów i sympozjów, organizowanie i prowadzenie loterii,
organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowa‑
dzenie szkoleń, organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie wykładów, organi‑
zowanie imprez edukacyjnych, organizowanie konferencji, organizo‑
wanie konkursów, pisanie i publikowanie tekstów, innych niż teksty
reklamowe, publikowanie dydaktycznych materiałów edukacyjnych,
publikowanie gazet, periodyków, katalogów i broszur, szkolenia edu‑
kacyjne, szkolenia związane z finansami, udostępnianie publikacji
elektronicznych, udzielanie informacji edukacyjnych online z kom‑
puterowej bazy danych lub za pośrednictwem Internetu, usługi kon‑
sultacyjne w zakresie edukacji biznesowej.

(111) 318411
(220) 2018 06 21
(210) 487386
(151) 2019 02 25
(441) 2018 08 27
(732) HUPAŁO JANINA TERESA, Warszawa, PL.
(540) JAGA HUPAŁO
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, aromaty
[olejki eteryczne], balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne
niż do celów medycznych, barwniki kosmetyczne, bazy do perfum
kwiatowych, błyszczyki do ust, bursztyn [wyroby perfumeryjne],
chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki nasącza‑
ne preparatami do usuwania makijażu, cytrynowe olejki eteryczne,
dezodoranty dla ludzi i zwierząt, dezodoranty dla zwierząt, ekstrakty
kwiatowe [perfumy], ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych,
emulsje chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja ba‑
dianowa, esencja mięty [olejek eteryczny], esencje eteryczne, etui na
szminkę, farby do brody, farby do włosów, henna [barwnik kosme‑
tyczny], javelle (woda), jonony [wyroby perfumeryjne], kadzidełka,
kadzidełka na patyczkach, kalkomania ozdobna do celów kosme‑
tycznych, kleje do celów kosmetycznych, kleje do przymocowywania
sztucznych rzęs, kleje do przymocowywania sztucznych włosów,
kora mydłoki (kwilai) do prania, kosmetyki, kosmetyki dla zwierząt,
kosmetyki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji
skóry, kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, kremy wybielające,
lakier do włosów, lakiery (środki do usuwania), lakiery do paznokci,
maski kosmetyczne, mięta do wyrobów perfumeryjnych, mleczko
migdałowe do celów kosmetycznych, mleczko oczyszczające do ce‑
lów kosmetycznych, mydła, mydła do ożywiania koloru tkanin, mydła
przeciwpotowe do stóp, mydło dezodoryzujące, mydło do golenia,
mydło migdałowe, naklejane ozdoby do paznokci, neutralizatory do
trwałej ondulacji, odżywki do włosów, oleje czyszczące, olejek ber‑
gamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendowy,
olejek migdałowy, olejek różany, olejek terpentynowy [preparat od‑
tłuszczający], olejki do celów kosmetycznych, olejki do perfum i za‑
pachów, olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, olej‑
ki toaletowe, ołówki do brwi, paski odświeżające oddech, paski
wybielające zęby, piżmo [wyroby perfumeryjne], płukanki do oczu,
nie do celów medycznych, płyny do pielęgnacji włosów, płyny po go‑
leniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycznych, popiół
wulkaniczny do czyszczenia, 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 nadawa‑
nia połysku, preparaty do odbarwiania, preparaty do odymiania
[perfumy], preparaty do pielęgnacji paznokci, preparaty do polero‑
wania, preparaty do prostowania włosów, preparaty do samoopala‑
nia [kosmetyki], preparaty kolagenowe do celów kosmetycznych,
preparaty kosmetyczne do kąpieli, preparaty kosmetyczne do od‑
chudzania, preparaty ściągające do celów kosmetycznych, produkty
perfumeryjne, puder do twarzy, rzęsy sztuczne, suche szampony,
szampony dla zwierząt [nielecznicze preparaty pielęgnacyjne],
szampony dla zwierząt domowych [nielecznicze preparaty do pielę‑
gnacji], sztuczne paznokcie, ściereczki nasączane detergentami, do
czyszczenia, środki odświeżające powietrze [zapachowe], talk ko‑
smetyczny, terpeny [olejki eteryczne], tłuszcze do celów kosmetycz‑
nych, tusze do rzęs, waciki do celów kosmetycznych, wazelina ko‑
smetyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana,
woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, wosk do
wąsów, zestawy kosmetyków, zmywacze do paznokci, żele do masa‑
żu, inne niż do celów medycznych, 4 energia elektryczna, knoty do
lamp, knoty do świec, mieszaniny pochłaniające kurz, oświetlenie
bożonarodzeniowe [świece], światełka nocne [świeczki], świece,
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świece zapachowe, 5 środki uspokajające, tabletki wspomagające
odchudzanie, tabletki wspomagające opalanie, tłuszcz dojarski
[maść do pielęgnacji wymion oraz skóry ludzkiej], tłuszcze do celów
weterynaryjnych, węgiel drzewny do celów farmaceutycznych, woda
morska do kąpieli leczniczych, woda termalna, zioła lecznicze, sole
do kąpieli mineralnych, sole wód mineralnych, spoiwa do kopyt
zwierzęcych, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety za‑
wierające alginiany, suplementy diety zawierające białko, suplemen‑
ty diety zawierające drożdże, suplementy diety zawierające enzymy,
suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety zawierają‑
ce kazeinę, suplementy diety zawierające kiełki pszenicy, suplemen‑
ty diety zawierające lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko
pszczele, suplementy diety zawierające olej lniany, suplementy diety
zawierające propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy,
suplementy diety zawierające siemię lniane, surowicę, szampony
lecznicze, szampony przeciw wszom, sztyfty przeciw brodawkom,
środki bakteriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych,
środki do mycia psów [insektycydy], środki odstraszające insekty dla
psów, środki przeciw pasożytom, preparaty farmaceutyczne przeciw
łupieżowi, preparaty lecznicze na porost włosów, preparaty witami‑
nowe, przeszczepy [żywe tkanki], kwasy do celów farmaceutycznych,
lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po goleniu, lecznicze su‑
che szampony, lecznicze szampony dla zwierząt domowych, mydła
antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze, napary lecz‑
nicze, odżywcze suplementy diety, owadobójcze szampony dla
zwierząt, owadobójcze weterynaryjne środki do mycia, płyny do ce‑
lów weterynaryjnych, antybakteryjne środki do mycia rąk, białkowe
suplementy diety, białkowe suplementy dla zwierząt, 8 urządzenia
do karbowania włosów [karbownice], urządzenia do strzyżenia zwie‑
rząt [ręczne przyrządy], zalotki do rzęs, zestawy do golenia, zestawy
do manicure, zestawy do manicure, elektryczne, zestawy do pedicu‑
re, żelazka, żelazka narzędzia ręczne nieelektryczne, żelazka do kar‑
bowania [gofrowania], pilniki do paznokci, polerki do paznokci, elek‑
tryczne lub nieelektryczne, przyrządy do strzyżenia [ręczne],
maszynki do strzyżenia brody, maszynki do strzyżenia włosów do
użytku osobistego, elektryczne i nieelektryczne, nożyczki, brzytwy,
cążki do skórek, etui na maszynki do golenia, grzebienie, zgrzebła
[narzędzia ręczne], lokówki, 9 lustra [optyka], lustra do kontroli pracy,
dozowniki, 10 włosy (sztuczne), aparatura do mikrodermabrazji,
14 pierścionki [biżuteria], szpilki [biżuteria], szpilki ozdobne, zawiesz‑
ki [biżuteria], biżuteria do kapeluszy, biżuteria do obuwia, biżuteria
i wyroby jubilerskie, biżuteria z emalii komórkowej, bransoletki [biżu‑
teria], bransoletki z tkaniny haftowanej [biżuteria], breloki do kluczy
[kółka do kluczy z ozdobami lub dekoracyjnymi zawieszkami], brosz‑
ki [biżuteria], dzieła sztuki z metali szlachetnych, kolczyki, łańcuszki
[biżuteria], naszyjniki [biżuteria], 16 reprodukcje graficzne, ręczniki
do twarzy papierowe, ręczniki papierowe, obrazy i zdjęcia, materiały
szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), torby papiero‑
we, 18 obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia
dla zwierząt, stroje dla zwierząt domowych, torebki tręzla [uzda],
20 budy dla psów, budy dla zwierząt domowych, fotele fryzjerskie,
krzesła, lusterka [lusterka toaletowe], lustra (srebrzane szkło), meble,
oprawy do szczotek, poduszki dla zwierząt domowych, posłania dla
zwierząt domowych, 21 grzebienie, grzebienie dla zwierząt, grzebie‑
nie elektryczne, grzebienie o rzadko rozstawionych zębach, kosme‑
tyczki na przybory toaletowe, kosmetyczne puderniczki [kompakty],
kubki, buteleczki, butelki, etui na grzebienie, gąbki do makijażu,
przybory kosmetyczne, przyrządy do demakijażu, szczoteczki do
brwi, pędzle do golenia, pędzle kosmetyczne, szczoteczki do rzęs,
szczotki, szczotki dla koni, szpatułki kosmetyczne, wyroby szczotkar‑
skie, 24 brokaty, pokrycia mebli z tworzyw sztucznych, pokrycia na
meble z tkanin, ręczniki, ściereczki do usuwania makijażu, 25 koszule,
koszule z krótkimi rękawami, koszulki z krótkim rękawem, krawaty,
kurtki, opaski na głowę, pelerynki, peleryny fryzjerskie, bandany na
szyje, chustki [apaszki], czapki [nakrycia głowy], cylindry [kapelusze],
26 aplikacje [pasmanteria], broszki [dodatki do ubrań], czepki do far‑
bowania włosów, dekoracyjne akcesoria do włosów, gąbki do upina‑
nia włosów w kok, kokardy do włosów, koronkowe ozdoby, kosmyki
włosów, ludzkie włosy, ozdoby do kapeluszy, ozdoby do obuwia,
ozdoby do ubrań, peruki, pikoty [koronka], pióra [dodatki do ubrań],
plakietki do noszenia, nie z metali szlachetnych, przepaski do wło‑
sów, siatki na włosy, spinki [klamerki] do włosów, spinki do włosów,
srebrne hafty, strusie pióra [dodatki do ubrań], szpilki do włosów,
inne niż biżuteria, sztuczne brody, sztuczne wąsy, wałki do włosów,
włosy do przedłużania, wstęgi do dekorowania, wsuwki do kręcenia
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włosów, wsuwki do włosów, 35 administrowanie programami lojalno‑
ści konsumenta, agencje reklamowe, dekoracja wystaw sklepowych,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych public relations,
doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, do‑
radztwo w zakresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
doradztwo w zakresie zarządzania biznesem, doradztwo w zakresie
zarządzania personelem, impresariat w działalności artystycznej, pre‑
zentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej,
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów reklamo‑
wych, reklama, reklama on line za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, reklamy telewizyjne, usługi modelek i modeli do celów reklamo‑
wych lub promocji sprzedaży, 41 organizowanie i prowadzenie
koncertów, organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie
i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów,
organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowa‑
dzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja
lub rozrywka], organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja filmów,
innych niż reklamowe, produkcja muzyczna, produkcja widowisk,
przedstawienia teatralne [produkcja], publikowanie książek, publiko‑
wanie on‑line elektronicznych książek i czasopism, publikowanie tek‑
stów, innych niż teksty reklamowe, rezerwowanie miejsc na pokazy,
wypożyczanie dekoracji teatralnych, usługi trenerskie, usługi w zakre‑
sie oświaty [nauczanie], wypożyczanie dzieł sztuki, wystawianie spek‑
takli na żywo, wyższe uczelnie [edukacja], 42 badania bakteriologicz‑
ne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania naukowe,
badania w dziedzinie kosmetyki, prace badawczo‑rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie mody, projek‑
towanie opakowań, 44 depilacja woskiem, fryzjerstwo, implantacja
(wszczepianie) włosów, manicure, salony piękności, usługi w zakresie
pielęgnacji zwierząt, usługi weterynaryjne, usługi wizażystów.

(111) 318412
(220) 2018 06 21
(210) 487388
(151) 2019 02 22
(441) 2018 10 22
(732) AGROSIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Goliany, PL.
(540) Fantastick
(510), (511) 1 środki chemiczne dla rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pa‑
sożytom, chemiczne środki do ochrony roślin i nasion z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pa‑
sożytom, nawozy ogrodnicze i rolnicze, nawozy sztuczne i natu‑
ralne, nawozy użyźniające glebę, koncentraty nawozowe, surowce
mineralne przeznaczone dla przemysłu i rolnictwa, dolomit, glino‑
krzemiany, serycyt, karbonyl do ochrony roślin, siarczany, siarczan
amonu, fosforany, superfosfaty, ściółka jako nawóz, torf jako nawóz,
wodorosty jako nawóz, żużel jako nawóz, preparaty do użyźniania
gleby, guma arabska do celów przemysłowych, dodatki chemiczne
do środków owadobójczych, dodatki chemiczne do fungicydów, do‑
datki chemiczne do środków grzybobójczych, adiuwanty stosowane
jako środki zwilżające w dyspersji herbicydów, insektycydów i fungi‑
cydów oraz mające także zastosowanie we wspomaganiu penetracji
i irygacji gleby, 5 środki owadobójcze, środki grzybobójcze.
(111) 318413
(220) 2018 06 21
(210) 487397
(151) 2019 02 25
(441) 2018 08 27
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL JÓZEF
KORAL SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, PL.
(540) FREELY
(510), (511) 30 lody, batony i lizaki lodowe, sandwicze lodowe, rola‑
dy lodowe, torty lodowe, jogurty mrożone (jako lody), lody sorbe‑
towe. 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) 318414
(220) 2018 07 02
(210) 487743
(151) 2019 02 06
(441) 2018 10 22
(732) BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, PL.
(540) Świat Premium Banku Pekao S.A.
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(510), (511) 9 karty bankowe, karty kredytowe, karty debetowe, kar‑
ty płatnicze, karty dostępu, karty wielofunkcyjne do usług banko‑
wych i finansowych, karty identyfikacyjne, karty kodowane magne‑
tycznie, karty zawierające płytki obwodów scalonych, czytniki kart,
nośniki danych, elektroniczne, magnetyczne i optyczne nośniki da‑
nych, sprzęt przetwarzający dane, komputery, bankomaty, aparatura
elektroniczna do weryfikacji autentyczności kart bankowych, urzą‑
dzenia do weryfikacji danych, automaty do wpłat i pozostawiania
depozytów, automatyczne maszyny sortujące i liczące monety, urzą‑
dzenia dla punktów sprzedaży, terminale elektroniczne do punktów
sprzedaży, mechanizmy na monety do automatów sprzedających,
elektroniczne maszyny do rejestrowania operacji finansowych, kasy
sklepowe, maszyny liczące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub
reprodukcji dźwięku lub obrazu, terminale do przetwarzania transak‑
cji z użyciem kart płatniczych, programy komputerowe, oprogramo‑
wanie komputerowe wspomagające świadczenie usług bankowych,
finansowych i inwestycyjnych, oprogramowanie komputerowe do
obsługi bankowości elektronicznej, oprogramowanie do mobilnych
urządzeń komunikacyjnych, oprogramowanie komputerowe umoż‑
liwiające kartom płatniczym współdziałanie z terminalami i czyt‑
nikami, oprogramowania do zabezpieczenia baz danych, oprogra‑
mowanie do transmisji poufnych informacji, 35 usługi audytorskie,
usługi księgowe, rachunkowość, sporządzanie wyciągów z konta,
doradztwo biznesowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działal‑
ności gospodarczej i handlowej, analizy rynkowe, prognozy i analizy
ekonomiczne, usługi w zakresie ekspertyz ekonomicznych, reklama,
usługi reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych,
audiowizualnych i multimedialnych, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert
reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostęp‑
nienie powierzchni reklamowej i czasu reklamowego, usługi obsługi
programów lojalnościowych i programów promocyjnych, analizy
kosztów, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania infor‑
macji o działalności gospodarczej, opracowywanie informacji staty‑
stycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych
w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do kompute‑
rowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji
danych w komputerowych bazach danych, doradztwo w zakresie
wszystkich ww. usług, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 36 usługi finansowe, usługi bankowe,
usługi bankowości internetowej, bankowość elektroniczna, usługi
maklerskie, usługi prowadzenia rachunków bankowych, administro‑
wanie rachunkami oszczędnościowymi, usługi przyjmowania wkła‑
dów oszczędnościowych i lokat terminowych, usługi kredytowe, po‑
życzki, usługi przeprowadzania rozliczeń pieniężnych we wszystkich
formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach
bankowych, usługi wykonywania operacji wekslowych i czekowych,
usługi przyjmowania i dokonywania lokat w bankach krajowych i za‑
granicznych, usługi przyjmowania i udzielania poręczeń i gwarancji
bankowych, bankowość inwestycyjna, usługi giełdowe, usługi ma‑
klerstwa giełdowego, obrót towarami giełdowymi, transakcje w za‑
kresie wartości dewizowych, usługi prowadzenia obsługi pożyczek
państwowych, zarządzanie funduszami na zlecenie, emisja papierów
wartościowych, obrót papierami wartościowymi, prowadzenie kont
depozytowych papierów wartościowych, gwarantowanie emisji pa‑
pierów wartościowych, usługi agencji transferowych świadczone na
rzecz emitentów papierów wartościowych, pożyczki na emisję pa‑
pierów wartościowych, analizy finansowe, analizy inwestycji finan‑
sowych, pośrednictwo, doradztwo i gromadzenie informacji w za‑
kresie emisji papierów wartościowych, usługi depozytowe, usługi
przyjmowania do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów
wartościowych, usługi udostępniania skrytek sejfowych, obrót wie‑
rzytelnościami, inwestycje kapitałowe, usługi finansowe w zakresie
emerytur, fundusze emerytalne, usługi planowania w zakresie eme‑
rytur, zarządzenia inwestycjami emerytalnymi, usługi świadczeń
emerytalnych, zarządzanie funduszami powierniczymi, funduszami
inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, usługi powiernicze, usłu‑
gi wydawania i obsługi kart płatniczych, usługi kasy mieszkaniowej,
informacja finansowa, usługi doradcze i konsultingowe w zakresie
finansów, doradztwo inwestycyjne, usługi leasingowe, leasing finan‑
sowy, finansowanie leasingu pojazdów, finansowanie zakupów na
raty (leasing), bankowość hipoteczna, udzielanie kredytów hipotecz‑
nych, administrowanie kredytami hipotecznymi, usługi w zakresie
faktoringu, faktoring eksportowy, faktoring dyskontowy, faktoring
długów, faktoring przedsiębiorstw finansowych, usługi wykonywa‑
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nia terminowych operacji finansowych, organizowanie funduszy na
cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe, ubezpieczenia, ubez‑
pieczenia w zakresie bankowości hipotecznej, usługi w zakresie ma‑
jątku nieruchomego, usługi wynajmowania i wydzierżawiania nieru‑
chomości oraz lokali, doradztwo w zakresie wszystkich ww. usług,
informacja o wszystkich ww. usługach, w tym prezentowana w Inter‑
necie, 42 umożliwianie tymczasowego użytkowania oprogramowa‑
nia nie do pobrania do analizowania danych finansowych i genero‑
wania raportów, udostępnianie oprogramowania komputerowego
do zarządzania finansami, hosting serwerów transakcyjnych, hosting
komputerowych baz danych, administrowanie uprawnieniami użyt‑
kowników w sieciach komputerowych, udostępnianie wirtualnych
systemów komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostęp‑
nianie wirtualnych środowisk komputerowych poprzez chmury obli‑
czeniowe, wynajmowanie [udostępnianie] zasobów serwerów sieci
komputerowych, udostępnianie oprogramowania w globalnej sieci
komputerowej, udostępnianie elektronicznej przestrzeni pamię‑
ciowej w Internecie, udostępnianie online oprogramowania nie do
pobrania, opracowywanie baz danych, utrzymywanie baz danych,
hosting komputerowych baz danych, umożliwianie tymczasowego
użytkowania oprogramowania online nie do pobrania do zarządza‑
nia bazami danych, dostarczanie informacji z baz danych dostępnych
online z możliwością wyszukiwania, usługi w zakresie ochrony, bez‑
pieczeństwa i odzyskiwania systemów informatycznych, programo‑
wanie komputerowe, informacja o wszystkich ww. usługach, w tym
prezentowana w Internecie, 45 rejestrowanie domen internetowych,
licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie własności
intelektualnej, licencjonowanie programów komputerowych, licen‑
cjonowanie baz danych, doradztwo prawne, usługi prawne w zakre‑
sie przygotowywania umów, informacja o wszystkich ww. usługach,
w tym prezentowana w Internecie.

(111) 318415
(220) 2018 07 03
(210) 487794
(151) 2019 02 06
(441) 2018 10 22
(732) KADLEC‑WOJTCZAK ALEKSANDRA, Poznań, PL.
(540) SIS&BRO
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17
(510), (511) 25 stroje baseballowe, stroje jednoczęściowe, stroje pla‑
żowe, stroje do karate, stroje kąpielowe monikini, stroje do taekwon‑
do, stroje do aikido, stroje dla sędziów sportowych, stroje do sportów
walki, stroje dojazdy na nartach wodnych, slipy męskie, figi damskie,
bielizna, bielizna termoaktywna, body [bielizna], bielizna damska,
bielizna funkcjonalna, bielizna wchłaniająca pot, bielizna dla kobiet,
bokserki damskie [bielizna], bielizna dla mężczyzn, bielizna osobista
z dzianiny, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], bielizna
damska typu body, połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska],
jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami], skar‑
pety termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, termoak‑
tywne nakrycia głowy, funkcjonalne koszulki termoaktywne, odzież
o termoizolacyjnych właściwościach, kombinezony piankowe, kom‑
binezony piankowe do surfingu, kombinezony piankowe do windsur‑
fingu, kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, kombinezony
piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, kombinezony
piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych, koszulki bez rę‑
kawów, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo, koszulki
dla siatkarzy, koszulki do tenisa, koszulki do futbolu amerykańskiego,
koszulki z krótkim rękawem, koszulki gimnastyczne bez rękawów,
koszulki bez rękawów do biegania, koszulki do gry w rugby, koszulki
sportowe z krótkimi rękawami, koszulki sportowe i bryczesy do upra‑
wiania sportów, koszulki typu rashguard do sportów wodnych, chro‑
niące przed promieniowaniem UV, spodnie, spodnie dresowe, spodnie
joggingowe, spodnie snowboardowe, spodnie golfowe, spodnie
narciarskie, spodnie kolarskie, spodnie nieprzemakalne, spódnico
‑spodenki, spódnice golfowe, spodnie do joggingu, spodnie od dresu,
spodnie ze stretchu, spodnie do jogi, spodnie do jeździectwa, spodnie,
koszule i spódniczki do golfa, spodniumy [kostiumy ze spodniami dla
kobiet], spodnie do joggingu [odzież], spodnie narciarskie [na szel‑
kach], spodnie sportowe pochłaniające wilgoć, spodnie do futbolu
amerykańskiego, spodnie z ochraniaczami do użytku sportowego,
męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie i kamizelki, czapki spor‑
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towe, koszule sportowe, kurtki sportowe, [bluzy sportowe, obuwie
sportowe, skarpetki sportowe, skarpety sportowe, spodnie sportowe,
podkoszulki sportowe, szorty sportowe, odzież sportowa, komplety
sportowe, rajstopy sportowe, buty sportowe, staniki sportowe, stroje
sportowe, płaszcze sportowe, znaczniki [narzutki] sportowe, skarpetki
dla sportowców, obuwie do uprawiania sportów, skarpety do spor‑
tów wodnych, kurtki jako odzież sportowa, kurtki sportowe do roz‑
grzewki, topy sportowe do rozgrzewki, czapki i czapeczki sportowe,
bluzy sportowe z kapturem, obuwie inne niż sportowe, buty trenin‑
gowe [obuwie sportowe], buty tenisowe [obuwie sportowe], koszule
sportowe pochłaniające wilgoć, biustonosze sportowe pochłaniające
wilgoć, garnitury w sportowym stylu, odzież w stylu sportowym, ar‑
tykuły odzieżowe w stylu sportowym, sportowe nakrycia głowy [inne
niż kaski], narzutki [znaczniki] sportowe do futbolu amerykańskiego,
korki do mocowania do butów sportowych, koszule z ochraniaczami
do użytku sportowego, szorty z ochraniaczami do użytku sportowe‑
go, odzież sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], legginsy, legginsy
ciążowe, biustonosze miękkie, nieusztywniane, koszule z dzianiny, ko‑
szulki do jogi, koszule z krótkimi rękawami, kurtki, kurtki jeździeckie,
kurtki narciarskie, kurtki bluzy, kurtki odblaskowe, kurtki puchowe,
kurtki nieprzemakalne, kurtki snowboardowe, kurtki [odzież], kurtki
dwustronne, kurtki bez rękawów, kurtki z kapturem chroniące przed
zimnem i wiatrem, obuwie gimnastyczne, tenisówki [obuwie], obuwie
piłkarskie, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie do wspinaczki, bluzy
polarowe, bluzy z kapturem, bluzki z krótkimi rękawami, krótkie blu‑
zeczki do talii, bluzki.

(111) 318416
(220) 2018 07 04
(210) 487813
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 24
(732) POLSKIE SUPERMARKETY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HEROS
(510), (511) 3 dezodoranty dla zwierząt, kosmetyki dla zwierząt,
szampony dla zwierząt jako nielecznicze preparaty do pielęgnacji,
16 torebki z tworzyw sztucznych na odchody zwierząt domowych,
18 obroże dla zwierząt, odzież dla zwierząt domowych, okrycia dla
zwierząt, 20 budy dla zwierząt domowych, poduszki dla zwierząt do‑
mowych, posłania dla zwierząt domowych, 21 grzebienie dla zwie‑
rząt, klatki dla zwierząt domowych, kuwety dla zwierząt domowych,
28 zabawki dla zwierząt domowych, 31 artykuły jadalne do żucia dla
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, napoje dla zwierząt domowych,
papier pokryty piaskiem jako ściółka dla zwierząt domowych, piasek
aromatyczny jako ściółka dla zwierząt domowych, pokarm dla zwie‑
rząt domowych, suchary dla psów, ściółka dla zwierząt.

Nr 6/2019

(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 26.01.99, 26.11.05
(510), (511) 9 oprogramowanie i aplikacje do urządzeń przeno‑
śnych, oprogramowanie komputerowe [programy], oprogramowa‑
nie do windykacji dłużników, program komputerowy do windykacji,
36 windykacja, skomputeryzowana windykacja wymagalnych należ‑
ności, windykacja należności i odzysk długu, windykacja należności
i odzyskiwanie długów.
(111) 318419
(220) 2018 07 04
(210) 487844
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) PRIME CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) prime construction we think in values
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 instalacje elektryczne, trasy kablowe, rozdzielnie ener‑
gii 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 bu‑
dynków, naprawa lub konserwacja generatorów energii elektrycz‑
nej, instalowanie połaczeń wyrównawczych, naprawa lub konser‑
wacja aparatów elektrycznych, energetycznych oraz sterowniczych,
42 doradztwo techniczne, projektowanie techniczne, projektowanie
budowlane, projektowanie konstrukcji, projektowanie budynków
mieszkalnych, przemysłowych, technicznych, projektowanie wnętrz.

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 27.05.01, 26.11.09, 29.01.12
(510), (511) 37 usługi budowlane; usługi remontowe; usługi wybu‑
rzeniowe; budowa bloków mieszkalnych; budowa budynków miesz‑
kalnych i komercyjnych; budowa budynków na zamówienie; budowa
budynków przeznaczonych na zakwaterowanie wakacyjne; budowa
części budynków; budowa domów; budowa domów na zamówienie;
budowa nieruchomości; budowa nieruchomości komercyjnych; budo‑
wa nieruchomości mieszkalnych; budowa nieruchomości przemysło‑
wych; budowanie domów; budowanie nieruchomości; budownictwo;
nadzór nad robotami budowlanymi; remont nieruchomości; remon‑
towanie budynków; renowacja budynków; stawianie fundamentów;
stawianie ogrodzeń zabezpieczających; usługi budowlane; usługi
budowlane i konstrukcyjne; usługi budowlane i naprawy budynków;
usługi budowlane w zakresie budowania na potrzeby przemysłu; usłu‑
gi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych; usługi budowlane
w zakresie stawiania budynków; usługi budowlane, konstrukcyjne,
rozbiórkowe i wyburzeniowe; usługi doradcze dotyczące przebudowy
budynków; usługi doradcze dotyczące remontów budynków; usługi
doradcze dotyczące renowacji budynków; usługi doradcze dotyczące
renowacji nieruchomości; usługi doradcze i informacyjne dotyczące
budownictwa; usługi doradcze w zakresie budowania; usługi doradz‑
twa w zakresie budowy budynków; usługi generalnych wykonawców
budowlanych; usługi informacyjne w zakresie konstrukcji budynków;
usługi odnawiania budynków; usługi odnawiania mieszkań; usługi
w zakresie remontów budynków; wznoszenie budynków i innych
konstrukcji; wznoszenie budynków prefabrykowanych; wznoszenie
obszarów mieszkalnych; wznoszenie prefabrykowanych budynków
i konstrukcji; zarządzanie projektami budowlanymi na terenie bu‑
dowy; zarządzanie projektami na miejscu inwestycji w zakresie kon‑
struowania budynków; zarządzanie projektem budowy, 42 usługi
projektowania budynków, usługi projektowania instalacji sanitarnych
i elektrycznych, architektura krajobrazu, projektowanie terenów zielo‑
nych, zieleńców i parków, usługi polegające na projektowaniu wzornic‑
twa przemysłowego, usługi polegające na aranżacji wystroju wnętrz
i dekorowania wnętrz, badania, opinie, ekspertyzy i analizy techniczne
w zakresie budownictwa, pomiary gruntu, badania, ekspertyzy i po‑
miary geologiczne, pomiary geodezyjne, pomiary inwentaryzacyjne
budowlane, usługi doradztwo w zakresie ochrony środowiska, usługi
opracowywania projektów technicznych związanych z ochroną środo‑
wiska, usługi w zakresie planowania urbanistycznego.

(111) 318418
(220) 2018 07 04
(210) 487841
(151) 2019 02 22
(441) 2018 11 05
(732) DOBEK KAROL VISION CONSULTING, Warszawa, PL.
(540) efektivo lex

(111) 318420
(220) 2018 07 05
(210) 487862
(151) 2019 02 27
(441) 2018 10 29
(732) PŁONKA LEON PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE LEO, Hażlach, PL.

(111) 318417
(220) 2018 07 04
(210) 487840
(151) 2019 02 25
(441) 2018 11 05
(732) OSEWSKI TOMASZ FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA WIBAR,
Warszawa, PL.
(540) WIBAR
(540)
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(540) LEO
(540)

niem i prowadzeniem warsztatów, usługi edukacyjne związane ze szko‑
leniami zawodowymi, usługi konsultacyjne związane ze szkoleniami
pracowników, usługi doradcze w zakresie edukacji i szkolenia kierownic‑
twa i personelu, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, przemysłu
i technologii informacyjnej, udzielanie informacji i przygotowywanie
raportów o postępach związanych z edukacją i szkoleniami.

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 26 Zamki błyskawiczne w tym. łańcuchy, suwaki
i uchwyty do suwaków zamków błyskawicznych metalowych i two‑
rzywowych.

(111) 318424
(220) 2018 07 11
(210) 488055
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) BIKE CAFÉ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Bagdrip
(510), (511) 21 kubki, kubki i papieru lub tworzy w sztucznych, ter‑
mosy do napojów, termosy, 24 materiały tekstylne do filtrowania,
30 ciasto, ciastka, wyroby cukiernicze, herbata, napoje na bazie her‑
baty, kakao, wyroby z kakao, kawa, napoje na bazie kawy, napoje
czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe
z mlekiem, napoje na bazie czekolady, 32 wyciągi do sporządzania
napojów, napoje sportowe wzbogacane proteinami, preparaty do
produkcji napojów, proszki do sporządzania napojów, proszki sto‑
sowane do przygotowywania napojów na bazie wody kokosowej,
43 kafeterie [bufety], kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, restauracje, usługi barowe.

(111) 318421
(220) 2018 07 09
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 24
(732) WODYŃSKA ANNA, Katowice, PL.
(540)
(540)

(210) 487960

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.13.08, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia zawodowe, szkolenia personelu, szkolenia
biznesowe, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodar‑
czą, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów,
usługi doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, or‑
ganizowaniem i prowadzeniem warsztatów, usługi edukacyjne zwią‑
zane ze szkoleniami zawodowymi, usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, usługi doradcze w zakresie edukacji
i szkolenia kierownictwa i personelu, nauczanie i szkolenia w dzie‑
dzinie biznesu, przemysłu i technologii informacyjnej, udzielanie
informacji i przygotowywanie raportów o postępach związanych
z edukacją i szkoleniami.
(111) 318422
(220) 2018 07 09
(210) 488006
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 24
(732) HOCHLAND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kaźmierz, PL.
(540) Hochland. To jest pyszne!
(510), (511) 29 produkty nabiałowe, wyroby serowarskie, sery żół‑
te, biały ser, twarogi, ser topiony, sery do zapiekania, ser miękki,
ser twardy, starty ser, ser owczy, ser kozi, ser z mleka krowiego, ser
mieszany, ser pleśniowy, ser wędzony, sery dojrzewające, substytuty
serów, dipy serowe, mieszanki serowe, paluszki serowe, ser z przy‑
prawami, ser z ziołami, sery świeże niedojrzewające, miękkie dojrzałe
sery, pasty serowe i twarożki do pieczywa z różnymi dodatkami, de‑
sery słodkie na bazie sera, desery z produktów mlecznych, przekąski
serowe z dodatkami niemlecznymi, gotowe dania na bazie sera z róż‑
nymi dodatkami, tłuszcze jadalne i oleje jadalne.
(111) 318423
(220) 2018 07 10
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 24
(732) WODYŃSKA ANNA, Katowice, PL.
(540) nesse treningi interpersonalne
(540)

(210) 488029

Kolor znaku: jasnozielony, ciemnozielony
(531) 05.13.08, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.12
(510), (511) 41 szkolenia zawodowe, szkolenia personelu, szkolenia
biznesowe, szkolenia w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie warsztatów, usługi
doradcze i informacyjne związane z przygotowywaniem, organizowa‑

(111) 318425
(220) 2018 07 11
(210) 488100
(151) 2019 01 28
(441) 2018 10 08
(732) EURO BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) WYPOŻYCZKA
(510), (511) 36 ubezpieczenia i finanse, usługi dotyczące spraw fi‑
nansowych i monetarnych, usługi bankowe, usługi kredytowe, usługi
związane z czekami podróżnymi i akredytywami, usługi w zakresie
gromadzenia środków finansowych i ich lokowania.
(111) 318426
(220) 2018 07 13
(210) 488228
(151) 2019 02 04
(441) 2018 09 10
(732) GRECOS HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) WAKACJE 7&7
(510), (511) 39 organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych,
usługi świadczone przez przewodników turystycznych, zwiedzanie
turystyczne, usługi biur podróży i biur wycieczkowych, usługi plano‑
wania podróży, usługi rezerwacji biletów/miejsc na podróże i wyciecz‑
ki, czarterowanie/wynajem pojazdów lądowych, powietrznych i wod‑
nych, usługi w zakresie zapewniania informacji turystycznych oraz
dotyczących podróży, obsługa bagaży pasażerów, obsługa naziemna
pasażerów, usługi transportowe, pilotaż, tworzenie ofert pakietowych
na usługi turystyczne, wypożyczanie kombinezonów do nurkowa‑
nia, wypożyczanie sprzętu do nurkowania ratowniczego, doradztwo
w dziedzinie podróży i pilotowanie/eskortowanie podróżnych, 41 or‑
ganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych, organi‑
zowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, treningów, seminariów,
konferencji, kongresów, sympozjów, zjazdów, organizowanie wystaw
związanych z kulturą, turystyką lub edukacją, wynajem sprzętu do nur‑
kowania, 43 usługi agencji zakwaterowań‑hotele, pensjonaty, usługi
domów turystycznych, usługi moteli, zakwaterowanie tymczasowe,
rezerwacje zakwaterowania tymczasowego, usługi kawiarni, barów,
kateringu, kafejek, samoobsługowych restauracji oraz snack‑barów,
catering żywności i napojów, wynajem sal konferencyjnych, wypoży‑
czanie mebli, bielizny stołowej i zastawy stołowej.
(111) 318427
(220) 2018 07 16
(210) 488247
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 10
(732) ENGRAM MMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540) LT LEVRA TOOLS
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne, brzeszczoty do pił, dłuta,
frezy, ekspandery, gwintownice, głowice frezarskie, narzędzia skra‑
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 rozwier‑
taków 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‑
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 stro‑
nach 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 skra‑
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 rozwier‑
taków 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 za‑
poznanie się z nimi w godny sposób i ich nabywanie, w specjalistycz‑
nym sklepie lub w hurtowni, również poprzez Internet.

(111) 318428
(220) 2018 07 04
(210) 487830
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) SILESIAN PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) RODZINA ZDROWIA Apetivit
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12, 24.17.99, 02.09.01
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, medyczne i weterynaryj‑
ne, środki sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność dla
niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały
opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystycz‑
ne, środki odkażające, środki do zwalczania szkodników, fungicydy,
herbicydy.
(111) 318429
(220) 2017 03 27
(210) 469484
(151) 2018 10 19
(441) 2017 08 07
(732) SOBIESKA ANETA PAULINA, Starbacicha, PL.
(540) NTRAX
(510), (511) 9 buty chroniące przed wypadkami, napromieniowa‑
niem i ogniem, rękawice do ochrony przed wypadkami.
(111) 318430
(220) 2017 07 06
(151) 2018 10 19
(441) 2018 04 03
(732) ARENA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) arena.pl
(540)

(210) 473806

Kolor znaku: czarny, czerwony, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi reklamowe, usługi reklamowe i promocyjne,
usługi reklamowe za pośrednictwem Internetu, udostępnianie prze‑
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strzeni reklamowej on
‑line dla osób trzecich, reklama towarów
i usług osób trzecich za pośrednictwem lokalnych i światowych sieci
komputerowych, udostępnianie przestrzeni reklamowej on
‑line
w zakresie ogłoszeń drobnych, obsługa rynków on‑line w celu umoż‑
liwienia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi
podczas sprzedaży i zakupu towarów, usługi w zakresie ogłoszeń
drobnych, rozpowszechnianie informacji o towarach i usługach osób
trzecich za pośrednictwem sieci Internet, usługi porównywania cen,
udostępnianie witryny internetowej w światowej sieci komputero‑
wej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i zaopatrywać
się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz realizować zle‑
cenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i dokonywać transak‑
cji, udostępnianie bazy danych lub katalogu informacji na temat oferty
produktów innych firm w celu pomocy i umożliwienia handlu elektro‑
nicznego odbywającego się na rynku elektronicznym nabywcom
i sprzedawcom towarów i/lub usług w światowej sieci komputerowej,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
olejki esencjonalne i ekstrakty aromatyczne, usługi sprzedaży detalicz‑
nej związane z następującymi produktami: preparaty do czyszczenia
i odświeżania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: preparaty do pielęgnacji zwierząt, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: preparaty toaletowe,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
środki ścierne i polerskie, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: środki toaletowe, usługi sprzedaży detalicz‑
nej związane z następującymi produktami: wosk krawiecki i szewski,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środki do czyszcze‑
nia zębów, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: preparaty i artykuły higieniczne, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: suplementy diety i pre‑
paraty dietetyczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu‑
jącymi produktami: preparaty i artykuły do tępienia szkodników,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
preparaty i artykuły dentystyczne, usługi sprzedaży detalicznej zwią‑
zane z następującymi produktami: drobne wyroby metalowe, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: metalo‑
we drzwi, bramy, okna i osłony okienne, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: metalowe materiały i elemen‑
ty budowlane i konstrukcyjne, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: metalowe pojemniki i artykuły do trans‑
portu i pakowania, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu‑
jącymi produktami: statuetki i dzieła sztuki z metali nieszlachetnych,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
urządzenia zamiatające, czyszczące, myjące i piorące, usługi sprzeda‑
ży detalicznej związane z następującymi produktami: pompy, kom‑
presory i wentylatory, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: przybory do higieny i pielęgnacji urody dla
ludzi i zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują‑
cymi produktami: przyrządy do przygotowywania żywności, noże
kuchenne i przybory do cięcia, sztućce do jedzenia, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: ręcznie sterowa‑
ne narzędzia i przyrządy do obróbki materiałów, budowlane, do na‑
prawy i konserwacji, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: aparatura, urządzenia i kable do zastosowania
w elektryce, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: magnesy, magnetyzery i demagnetyzery, usługi sprze‑
daży detalicznej związane z następującymi produktami: przyrządy
miernicze, do wykrywania i monitorowania, wskaźniki i kontrolery,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
sprzęt do nurkowania, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: urządzenia do badań naukowych i labora‑
toryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory, usługi sprzedaży de‑
talicznej związane z następującymi produktami: urządzenia naukowe
i laboratoryjne do obróbki za pomocą energii elektrycznej, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: urzą‑
dzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namierzania
celu i kartograficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: urządzenia optyczne, wzmacniacze i korekto‑
ry, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produkta‑
mi: urządzenia technologii informacyjnej i audiowizualne,
multimedialne i fotograficzne, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują‑
cymi produktami: utrwalone na nośnikach informacje i dane, usługi
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sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: akce‑
soria wspomagające współżycie seksualne, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: aparaty do ochrony
słuchu, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: aparaty i instrumenty medyczne i weterynaryjne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: arty‑
kuły do karmienia i smoczki, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: artykuły ortopedyczne i przyrządy uła‑
twiające poruszanie się, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: meble i pościel do celów medycznych,
sprzęt do przenoszenia pacjentów, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: odzież medyczna, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: prote‑
zy i sztuczne implanty, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: urządzenia i przyrządy do fizjoterapii, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
ochraniacze na uszy, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: gadżety erotyczne, usługi sprzedaży detalicz‑
nej związane z następującymi produktami: akcesoria zabezpieczają‑
ce i do regulacji instalacji wodnych i gazowych, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: filtry do użytku
przemysłowego i domowego, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: instalacje i urządzenia do suszenia,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
instalacje i urządzenia do chłodzenia i zamrażania, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: instalacje i urzą‑
dzenia sanitarne, sprzęt do zaopatrywania w wodę i sanitacji, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: insta‑
lacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczysz‑
czania powietrza, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują‑
cymi produktami: oświetlenie i reflektory oświetleniowe, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: palni‑
ki, bojlery i podgrzewacze, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: urządzenia do gotowania, podgrzewa‑
nia, chłodzenia i obróbki żywności i napojów, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: urządzenia do ogrze‑
wania i suszenia do użytku osobistego, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: urządzenia do opalania się,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
zapalniczki i zapalarki, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: pojazdy i środki transportu, usługi sprzeda‑
ży detalicznej związane z następującymi produktami: materiały
i urządzenia wybuchowe inne niż broń, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: biżuteria i wyroby jubilerskie,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
kamienie szlachetne, perły, metale szlachetne i ich imitacje, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: kółka
na klucze i breloczki oraz zawieszki do nich, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: przyrządy do mierze‑
nia czasu, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: pudełka na biżuterię i pudełka na zegarki, usługi sprze‑
daży detalicznej związane z następującymi produktami: zegarki,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
akcesoria muzyczne, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: instrumenty muzyczne, usługi sprzedaży de‑
talicznej związane z następującymi produktami: dzieła sztuki oraz fi‑
gurki z papieru i kartonu, modele architektoniczne, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: materiały druko‑
wane, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: materiały filtracyjne z papieru, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: materiały i środki dla arty‑
stów i do dekoracji, usługi sprzedaży detalicznej związane z następu‑
jącymi produktami: materiały piśmienne i wyposażenie edukacyjne,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
papier i karton, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący‑
mi produktami: torebki oraz artykuły do pakowania i przechowywa‑
nia z papieru, kartonu lub tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży de‑
talicznej związane z następującymi produktami: kleje do materiałów
papierniczych lub do użytku domowego, usługi sprzedaży detalicz‑
nej związane z następującymi produktami: artykuły i materiały izola‑
cyjne i zabezpieczające, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: giętkie rury, rurki, węże i wyposażenie do
nich [w tym zawory] oraz wyposażenie do rur sztywnych, wszystkie
niemetalowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następujący‑
mi produktami: plomby, uszczelki i wypełnienia, usługi sprzedaży
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detalicznej związane z następującymi produktami: laski, kijki marszo‑
we i trekkingowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują‑
cymi produktami: parasole i parasolki, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: walizy, torby podróżne, tor‑
by, portfele i inne artykuły służące do przenoszenia, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: wyroby rymar‑
skie, bicze i ubrania dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej zwią‑
zane z następującymi produktami: niemetalowe drzwi, bramy, okna
i osłony okienne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują‑
cymi produktami: niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, usługi sprzedaży detalicznej związane z następują‑
cymi produktami: statuetki i dzieła sztuki wykonane z takich materia‑
łów, jak kamień, beton i marmur, usługi sprzedaży detalicznej zwią‑
zane z następującymi produktami: budy, kojce i legowiska dla
zwierząt domowych, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: drabiny i ruchome schody, niemetalowe, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: me‑
ble i akcesoria meblowe wyposażenia domu, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: plansze, stoiska
wystawowe i oznakowanie, niemetalowe, usługi sprzedaży detalicz‑
nej związane z następującymi produktami: pojemniki, i spinacze
i uchwyty do nich, niemetalowe, usługi sprzedaży detalicznej zwią‑
zane z następującymi produktami: statuetki, figurki, dzieła sztuki,
ozdoby i dekoracje wykonane z takich materiałów, jak drewno, wosk,
gips lub z tworzyw sztucznych, usługi sprzedaży detalicznej związa‑
ne z następującymi produktami: przybory kosmetyczne i toaletowe
oraz artykuły łazienkowe, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: sprzęt i artykuły do sprzątania i czysz‑
czenia, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: statuetki, figurki, tabliczki i dzieła sztuki wykonane z takich
materiałów, jak porcelana, terakota lub szkło, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: szczotki i inne artyku‑
ły do czyszczenia, materiały do wyrobu szczotek, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: szkło nieprzetwo‑
rzone i półprzetworzone, będące półproduktem, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: zastawa stołowa,
przybory kuchenne i pojemniki, usługi sprzedaży detalicznej związa‑
ne z następującymi produktami: materiały tekstylne do filtrowania,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
wyroby tekstylne i substytuty wyrobów tekstylnych, usługi sprzeda‑
ży detalicznej związane z następującymi produktami: tkaniny, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: nakry‑
cia głowy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: obuwie, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: odzież, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: dodatki do odzieży, artykuły do szycia
i ozdobne artykuły tekstylne, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: igły i szpilki entomologiczne, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ozdo‑
by do włosów, wałki do włosów, artykuły do upinania włosów oraz
peruki i sztuczne włosy, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: zawieszki [nie biżuteria ani nie do kluczy,
kółek lub łańcuszków], usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: sztuczne owoce, warzywa i kwiaty, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: mate‑
riały do pokrywania podłóg i sztuczne materiały do pokrywania
gruntu, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: pokrycia ścian i sufitów, usługi sprzedaży detalicznej zwią‑
zane z następującymi produktami: artykuły i sprzęt sportowy, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: deko‑
racje świąteczne i sztuczne choinki, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: wyposażenie placów zabaw
i wesołych miasteczek, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: gry, zabawki i akcesoria do zabawy, usługi
sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: jaja
ptasie i produkty z jaj, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: nabiał i substytuty nabiału, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: naturalne
i sztuczne osłonki do kiełbas, usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: oleje i tłuszcze, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: przetworzone owady
i larwy, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: przetworzone owoce, warzywa i grzyby (w tym orzechy
i nasiona roślin strączkowych), usługi sprzedaży detalicznej związane
z następującymi produktami: zupy i wywary, ekstrakty mięsne, usłu‑
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gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami: ryby,
owoce morza i mięczaki, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: cukry, naturalne słodziki, polewy cukierni‑
cze i nadzienia, produkty pszczele, usługi sprzedaży detalicznej
związane z następującymi produktami: kawa, herbata, kakao i na‑
miastki tych towarów, usługi sprzedaży detalicznej związane z nastę‑
pującymi produktami: lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbe‑
ty, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: sól, przyprawy i dodatki smakowe, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: ziarna przetwo‑
rzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia
i drożdże, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: ściółka dla zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej zwią‑
zane z następującymi produktami: płody rolne i z akwakultury, pro‑
dukty ogrodnicze i leśne, usługi sprzedaży detalicznej związane z na‑
stępującymi produktami: mięso i wędliny, usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: karmy i pasze dla
zwierząt, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: żywe zwierzęta, organizmy do hodowli, usługi sprzeda‑
ży detalicznej związane z następującymi produktami: napoje bezal‑
koholowe, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: preparaty do produkcji napojów, usługi sprzedaży deta‑
licznej związane z następującymi produktami: piwo i produkty piwo‑
warskie, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi pro‑
duktami: cydr, usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi
produktami: napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), usługi sprzedaży
detalicznej związane z następującymi produktami: preparaty do pro‑
dukcji napojów alkoholowych, usługi sprzedaży detalicznej związa‑
ne z następującymi produktami: artykuły do użytku z tytoniem, usłu‑
gi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
tytoń i produkty tytoniowe (w tym substytuty tytoniu), usługi sprze‑
daży detalicznej związane z następującymi produktami: waporyza‑
tory osobiste i papierosy elektroniczne oraz aromaty i płyny do nich,
usługi sprzedaży detalicznej związane z następującymi produktami:
zapałki.

(111) 318431
(220) 2017 08 02
(210) 474885
(151) 2018 10 16
(441) 2018 04 30
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek, PL.
(540) L
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ście‑
rania, mydła nielecznicze, kosmetyki, nielecznicze środki do czysz‑
czenia zębów, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie
domowym, enzymatyczne środki piorące, preparaty do prania, pre‑
paraty do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń,
patyczki z watą do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, chus‑
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki pielęgnacyjne
dla niemowląt, bawełniane płatki kosmetyczne, 4 znicze nagrobne,
nieelektryczne, świece, wkłady do zniczy nagrobnych nieelektrycz‑
nych, 5 nasączane chusteczki antyseptyczne, chusteczki odkażające,
6 folia aluminiowa, 9 baterie, 18 torby, torby na zakupy, tekstylne tor‑
by na zakupy, 19 toaletowy (papier-), ręczniki papierowe, chusteczki
higieniczne, chusteczki toaletowe, papier do pieczenia, folia spożyw‑
cza, papier śniadaniowy, papier olejoodporny, papier impregnowany
parafiną [papier woskowany], torby papierowe do pakowania, torby
na zakupy z tworzywa sztucznego, uniwersalne woreczki z tworzyw
sztucznych, worki na śmieci, 21 ścierki, gąbki, ściereczki do szorowa‑
nia, zmywaki ścierne do celów kuchennych lub domowych, szczotki,
papierowe foremki do pieczenia, torby izotermiczne, 22 torby i worki
do pakowania, przechowywania i transportu, 24 ścierki do osuszania
naczyń, ściereczki do naczyń, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, eks‑
trakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mlecz‑
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ne, oleje i tłuszcze jadalne, orzechy przetworzone, orzechy prażone,
30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, czekolada i produkty
czekoladowe, wafle, ciastka, cukierki, czipsy na bazie mąki, krakersy,
chrupki, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, lody,
sorbety, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do piecze‑
nia, sól, musztarda, majonez, keczup, ocet, sosy (przyprawy), przy‑
prawy, kukurydza prażona [popcorn], 31 karma i napoje dla zwierząt
domowych, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, nieprzetwo‑
rzone orzechy, 32 piwo, wody, wody mineralne, napoje bezalkoholo‑
we, napoje owocowe i warzywne, soki owocowe i warzywne, syropy
do napojów, 34 zapałki, zapalniczki, 35 usługi w zakresie sprzeda‑
ży następujących towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla
przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrod‑
nictwa i leśnictwa, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia
ognia, substancje chemiczne do konserwowania żywności, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, farby, pokosty, lakiery, środki
zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy
farbiarskie, żywice naturalne, metale w postaci folii i proszku do użyt‑
ku w malowaniu, dekorowaniu, drukowaniu i sztuce, środki wybie‑
lające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia,
polerowania, szorowania i ścierania, mydła, produkty perfumeryjne,
olejki eteryczne, płyny do włosów, środki do czyszczenia zębów,
kosmetyki, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie domo‑
wym, enzymatyczne środki piorące, preparaty do prania, preparaty
do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń, patycz‑
ki z watą do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, chusteczki
nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki pielęgnacyjne dla
niemowląt, bawełniane płatki kosmetyczne, oleje i tłuszcze przemy‑
słowe, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące,
paliwa (również benzyna) i materiały oświetleniowe, świece i knoty
do oświetlenia, znicze nagrobne, nieelektryczne, wkłady do zniczy
nagrobnych nieelektrycznych, produkty farmaceutyczne, medyczne
i weterynaryjne, dietetyczna żywność i substancje dostosowane do
użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność dla niemowląt,
suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunko‑
we, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy,
herbicydy, nasączane chusteczki antyseptyczne, chusteczki odka‑
żające, folia aluminiowa, baterie, urządzenia do masażu, urządze‑
nia, przyrządy i artykuły do opieki nad niemowlętami, urządzenia,
przyrządy i artykuły związane z aktywnością seksualną, pojazdy i ich
części, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu
lub wodzie i ich części, sztuczne ognie, wyroby jubilerskie, kamie‑
nie szlachetne i półszlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chro‑
nometryczne, papier i karton, druki, fotografie, artykuły piśmienne
i biurowe, z wyjątkiem mebli, kleje do materiałów biurowych lub do
celów domowych, materiały dla artystów i do rysowania, pędzle,
materiały szkoleniowe i dydaktyczne, arkusze, folie i torby z tworzyw
sztucznych do owijania i pakowania, czcionki drukarskie, matryce do
druku ręcznego, bagaże i torby do przenoszenia, parasolki i parasole
przeciwsłoneczne, laski, obroże, smycze i ubrania dla zwierząt, torby,
torby na zakupy, tekstylne torby na zakupy, meble, lustra, ramki ob‑
razów, nieprzetworzone lub półprzetworzone kość, róg, fiszbin lub
macica perłowa, muszle, sepiolit, żółty bursztyn, pojemniki, nieme‑
talowe, do przechowywania lub transportu, przybory oraz pojemni‑
ki kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąbki, pędzle
(z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli,
sprzęt do czyszczenia, nieprzetworzone lub półprzetworzone szkło,
z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie, wyroby szklane,
porcelanowe i ceramiczne, ścierki, gąbki, ściereczki do szorowania,
zmywaki ścierne do celów kuchennych lub domowych, szczotki,
papierowe foremki do pieczenia, torby izotermiczne, liny i sznury,
nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze i ich zamien‑
niki, worki do transportu i przechowywania materiałów w dużych
ilościach, torby i worki do pakowania, przechowywania i transpor‑
tu, tekstylia i imitacje tekstyliów, bielizna stołowa i pościelowa, za‑
słony z materiałów tekstylnych lub tworzyw sztucznych, ścierki do
osuszania naczyń, ściereczki do naczyń, odzież, obuwie, nakrycia
głowy, koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki
i igły, sztuczne kwiaty, ozdoby do włosów, sztuczne włosy, dywany,
chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do po‑
krywania podłóg, draperie (nietekstylne), gry, zabawki i przedmioty
do zabawy, artykuły gimnastyczne i sportowe, ozdoby choinkowe,
sprzęt do gier wideo, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne,
konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, ga‑
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laretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mleczne, oleje i tłusz‑
cze jadalne, kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, tapioka
i sago, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słody‑
cze, słodycze, czekolada i produkty czekoladowe, wafle, ciastka, cu‑
kierki, czipsy na bazie mąki, krakersy, chrupki, kremy na bazie kakao
w postaci past do smarowania, sorbety, lody, cukier, miód, melasa
(syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy
(przyprawy), przyprawy, lód, majonez, keczup, kukurydza prażona
[popcorn], surowe i nieprzetworzone produkty rolne, ogrodnicze,
leśne i z zakresu akwakultury, świeże owoce i warzywa, świeże zioła,
naturalne rośliny i kwiaty, żywność i napoje dla zwierząt, słód, suro‑
we i nieprzetworzone ziarna i nasiona, cebulki, rozsady i nasiona do
sadzenia, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezal‑
koholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), tytoń,
papierosy, przybory dla palaczy, zapałki, zapalniczki.

(111) 318432
(220) 2017 08 02
(210) 474887
(151) 2018 10 16
(441) 2018 04 30
(732) LEWIATAN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek, PL.
(540) L LEWIATAN
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, żółty
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.01.02, 26.01.03, 26.01.18
(510), (511) 3 środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ście‑
rania, mydła nielecznicze, kosmetyki, nielecznicze środki do czysz‑
czenia zębów, detergenty piorące do użytku w gospodarstwie
domowym, enzymatyczne środki piorące, preparaty do prania, pre‑
paraty do zmywania naczyń, detergenty do zmywarek do naczyń,
patyczki z watą do celów kosmetycznych, wata kosmetyczna, chus‑
teczki nasączane płynami kosmetycznymi, chusteczki pielęgnacyjne
dla niemowląt, bawełniane płatki kosmetyczne, 4 znicze nagrobne,
nieelektryczne, świece, wkłady do zniczy nagrobnych nieelektrycz‑
nych, 5 nasączane chusteczki antyseptyczne, chusteczki odkażające,
6 folia aluminiowa, 9 baterie, 18 torby, torby na zakupy, tekstylne tor‑
by na zakupy, 19 toaletowy (papier-), ręczniki papierowe, chusteczki
higieniczne, chusteczki toaletowe, papier do pieczenia, folia spożyw‑
cza, papier śniadaniowy, papier olejoodporny, papier impregnowany
parafiną [papier woskowany], torby papierowe do pakowania, torby
na zakupy z tworzywa sztucznego, uniwersalne woreczki z tworzyw
sztucznych, worki na śmieci, 21 ścierki, gąbki, ściereczki do szorowa‑
nia, zmywaki ścierne do celów kuchennych lub domowych, szczotki,
papierowe foremki do pieczenia, torby izotermiczne, 22 torby i worki
do pakowania, przechowywania i transportu, 24 ścierki do osuszania
naczyń, ściereczki do naczyń, 29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, eks‑
trakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce
i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko i produkty mlecz‑
ne, oleje i tłuszcze jadalne, orzechy przetworzone, orzechy prażone,
30 kawa, herbata, kakao, kawa nienaturalna, ryż, mąka i produkty
zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze, słodycze, czekolada i produkty
czekoladowe, wafle, ciastka, cukierki, czipsy na bazie mąki, krakersy,
chrupki, kremy na bazie kakao w postaci past do smarowania, lody,
sorbety, cukier, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do piecze‑
nia, sól, musztarda, majonez, keczup, ocet, sosy (przyprawy), przy‑
prawy, kukurydza prażona [popcorn], 31 karma i napoje dla zwierząt
domowych, surowe i nieprzetworzone ziarna i nasiona, nieprzetwo‑
rzone orzechy, 32 piwo, wody, wody mineralne, napoje bezalkoholo‑
we, napoje owocowe i warzywne, soki owocowe i warzywne, syropy
do napojów, 34 zapałki, zapalniczki.
(111) 318433
(220) 2017 11 30
(210) 479567
(151) 2018 10 23
(441) 2018 05 07
(732) AVACORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Tarnowskie Góry, PL.
(540) a avacore designed to work
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(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 buty chroniące przed wypadkami, napromieniowa‑
niem i ogniem, buty ochronne zawarte w klasie 9, filtry do masek do
oddychania, kaski ochronne, odzież chroniąca przed wypadkami,
napromieniowaniem i ogniem, odzież ochronna zawarta w klasie 9,
kombinezony ochronne, maski ochronne zawarte w klasie 9, nako‑
lanniki i nałokietniki ochronne zawarte w klasie 9, okulary ochronne,
osłony ochronne na twarze zawarte w klasie 9, pasy bezpieczeństwa,
inne niż do siedzeń w pojazdach lub wyposażenia sportowego, ręka‑
wice ochronne, siatki bezpieczeństwa, siatki zabezpieczające przed
wypadkami, słuchawki na uszy‑wszystkie w/w towary z wyłączeniem
towarów dla nurków, 20 meble do celów magazynowych, w tym sza‑
fy, szafki oraz szafki z szufladami, szafy do przechowywania oraz do
dystrybucji, szafy wyposażone w automaty wydawcze i dystrybucyj‑
ne, 25 odzież robocza, obuwie robocze.
(111) 318434
(220) 2018 01 22
(210) 481428
(151) 2018 10 19
(441) 2018 04 30
(732) ELEKTRO‑PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI SPÓŁKA JAWNA,
Nasielsk, PL.
(540) ASTORIA
(510), (511) 9 gniazda i łączniki elektryczne.
(111) 318435
(220) 2018 03 02
(210) 483047
(151) 2018 10 22
(441) 2018 05 07
(732) MANUSZAK MAREK MARTON PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE, Gniezno, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: bialy, czarny, czerwony, szary
(531) 03.11.17, 29.01.14
(510), (511) 24 bielizna pościelowa i koce, pościel, poszewki na po‑
duszki, kocyki dziecięce, 28 zabawki pluszowe.
(111) 318436
(220) 2018 03 02
(210) 483052
(151) 2018 10 22
(441) 2018 05 07
(732) BOXMET MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piskorzów, PL.
(540) active shooter
(510), (511) 5 apteczki przenośne z wyposażeniem.
(111) 318437
(220) 2018 03 19
(210) 483740
(151) 2018 10 23
(441) 2018 05 07
(732) KACHNYI IGOR, Kraków, PL.
(540) ATOXIL
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, leki dla ludzi, leki pomocni‑
cze dla celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty farmaceu‑
tyczne.
(111) 318438
(220) 2018 03 24
(210) 484062
(151) 2018 10 24
(441) 2018 05 07
(732) LEWANDOWSKI DARIUSZ POZCOM, Poznań, PL.
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(540) Pozcom
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i/lub hurtowej oraz
usługi w zakresie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyj‑
nej i z wykorzystaniem telekomunikacji następujących towarów:
komputery, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie komputero‑
we [programy], oprogramowanie czytników kart, oprogramowanie
komputerowe do e
‑handlu, oprogramowanie komputerowe do
handlu elektronicznego, oprogramowanie do prowadzenia sklepu
online, oprogramowanie do zarządzania organizacją pracy, automa‑
tyczne kasy fiskalne, terminale POS, elektryczne terminale płatnicze,
terminale do płatności elektronicznych, terminale do kart kredyto‑
wych, terminale do elektronicznego przetwarzania płatności karta‑
mi kredytowymi, terminale płatnicze, bankomaty i liczarki pieniędzy,
wagi elektroniczne, programy komputerowe, drukarki, drukarki ko‑
dów kreskowych, kasy [meble sklepowe], rolki do kas sklepowych,
37 naprawa komputerów, konserwacja i naprawa sprzętu kompute‑
rowego, naprawa kas fiskalnych.
(111) 318439
(220) 2018 07 16
(210) 488249
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 10
(732) ENGRAM MMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Rzeszów, PL.
(540) kameleon
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne, brzeszczoty do pił, dłuta,
frezy, frezy do paznokci, gwintownice, głowice frezarskie, narzędzia
skrawające i ścierne, nitownice, nożyce, obcinarki do rur obsługiwa‑
ne ręcznie, płytki frezarskie, obudowy do pił ręcznych, oprawki do
rozwiertaków i wierteł, ostrza noże do strugów, obcinacze do pa‑
znokci, pasy na narzędzia, pilniki, piły ręczne, przyrządy do ostrzenia,
rączki do narzędzi ręcznych, rozwiertaki, strugi, śrubokręty, wiertła,
wiertła płytkowe i węglikowe, zestawy do manicure.
(111) 318440
(220) 2018 07 16
(210) 488252
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) ESTI POLYMER SPÓŁKA JAWNA D.B. ZRAJKOWSKA, J.R.
JĘDROWICZ, Ełk, PL.
(540) ESTIPOLYMER
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, szary
(531) 01.13.15, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 17 tworzywa sztuczne półprzetworzone, półprzetwo‑
rzone mieszaniny polichlorku winylu, granulaty polichlorku winylu,
panele wykonane z polichlorku winylu, 40 przetwarzanie tworzyw
sztucznych, produkcja wyrobów z gumy na zlecenie osób trzecich,
produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych na zlecenie osób trzecich.
(111) 318441
(220) 2018 07 16
(210) 488267
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 10
(732) Cold Jet, LLC, Cincinnati, US.
(540) AERO
(510), (511) 7 urządzenia do obróbki strumieniowo‑ściernej do usu‑
wania zanieczyszczeń z różnych typów powierzchni, zmiany właści‑
wości różnych typów powierzchni lub do oddzielania poszczegól‑
nych elementów, dysze do wyżej wymienionych urządzeń, części
konstrukcyjne do wszystkich wyżej wymienionych.
(111) 318442
(220) 2018 07 16
(210) 488275
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) FIRMA HANDLOWA MAX‑FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) MAXFLIZ
(510), (511) 1 szkliwo ceramiczne, 2 farby wapienne, farby ceramicz‑
ne, 9 diody świecące, 11 urządzenia do celów sanitarnych, wanny ła‑
zienkowe, umywalki będące częściami instalacji sanitarnych, kabiny
prysznicowe, bidety, sedesy, abażury, lampy elektryczne, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych, światła
sufitowe, żarówki oświetleniowe, krany, 19 płyty brukowe, niemeta‑
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lowe, płyty budowlane niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla
budownictwa, płytki podłogowe, niemetalowe, płytki ceramiczne,
płyty cementowe, wyroby kamieniarskie, kamień, kamień budowla‑
ny, materiały budowlane niemetalowe, drzwi niemetalowe, podłogi
niemetalowe, deski podłogowe, parkiety, tynk, 20 meble, poduszki,
wiszące ozdoby dekoracyjne, materace, materace dmuchane, do ce‑
lów niemedycznych, karnisze do zasłon, zasłony, 24 narzuty na łóżka,
kapy na łóżka, 27 tapeta, tapety tekstylne, 42 projektowanie dekora‑
cji wnętrz, projektowanie budowlane.

(111) 318443
(220) 2018 07 17
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 10
(732) VERCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pregna DHA
(540)

(210) 488300

Kolor znaku: fioletowy, jasnofioletowy
(531) 27.05.01, 29.01.05
(510), (511) 5 suplementy diety, żywność do celów medycznych,
żywność dietetyczna do celów medycznych, preparaty farmaceu‑
tyczne, preparaty do celów medycznych, globulki, kapsułki, kompre‑
sy, maści, płyny, kremy, żele do celów medycznych, plastry do celów
medycznych, materiały opatrunkowe, kosmetyki do celów medycz‑
nych, środki i preparaty higieniczne, testy do diagnostyki, preparaty
diagnostyczne do celów medycznych.
(111) 318444
(220) 2018 07 19
(210) 488408
(151) 2019 01 30
(441) 2018 10 15
(732) ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POLSKA RADA WINIARSTWA,
Warszawa, PL.
(540) POLSKA RADA WINIARSTWA ZWIĄZEK PRACODAWCÓW
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 29.01.12, 11.03.01, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10,
27.05.17, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 35 reklama, usługi marketingowe, usługi doradztwa
w zakresie działalności gospodarczej w branży winiarskiej, promocja
sprzedaży dla osób trzecich w zakresie towarów w postaci wyrobów
winiarskich oraz usług sprzedaży wyrobów winiarskich, dystrybu‑
cja i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych i reklamowych
w szczególności w postaci ulotek, prospektów, materiałów druko‑
wanych, próbek, rozprowadzanie próbek dla celów reklamowych,
dystrybucja produktów do celów reklamowych, rozpowszechnianie
materiałów w zakresie reklamy, marketingu i publicity, usługi pu‑
blic relations, organizowanie targów w celach handlowych lub re‑
klamowych, opracowywanie i publikowanie tekstów reklamowych
z zakresu branży winiarskiej, 41 organizacja konferencji, kongresów,
warsztatów, szkoleń, forów edukacyjnych w zakresie zagadnień zwią‑
zanych z działalnością branży winiarskiej, działalność edukacyjna i in‑
formacyjna oraz informacja o edukacji w zakresie branży winiarskiej
dla przedsiębiorców, mediów oraz konsumentów, w tym w zakresie
promowania odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, opracowywanie
i publikowanie tekstów (innych niż teksty reklamowe) z zakresu bran‑
ży winiarskiej, 45 usługi prawne w zakresie branży winiarskiej doty‑
czące w szczególności przygotowywania dokumentów prawnych,
reprezentowania interesów branży winiarskiej w trakcie procesów
legislacyjnych, opiniowania projektów aktów prawnych, wniosko‑
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wania o ustanowienie lub zmianę obowiązujących przepisów praw‑
nych, opiniowania, komentowania i udzielania wyjaśnień w zakresie
obowiązujących przepisów prawa z zakresu branży winiarskiej, mo‑
nitoringu procesu legislacyjnego i przepisów prawa krajowego i UE
mających znaczenie dla prowadzenia działalności w branży winiar‑
skiej.

(111) 318445
(220) 2018 07 19
(210) 488429
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 10
(732) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540)
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 22.03.05, 29.01.01
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do po‑
brania do użytku z telefonami komórkowymi, 35 reklama, publikacja
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotki, prospekty, plakaty], reklama za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, 38 przekazywanie i rozpowszechnianie informacji za
pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, przekazywanie in‑
formacji za pośrednictwem telefonu, 41 prowadzenie edukacyjnych
programów wspierających dla pacjentów, 44 doradztwo dotyczące
ochrony zdrowia, porady w zakresie farmakologii, udzielanie infor‑
macji farmaceutycznych.
(111) 318446
(220) 2018 07 19
(210) 488430
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 10
(732) GEDEON RICHTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Grodzisk Mazowiecki, PL.
(540) Stop grypie
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 22.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje do pobrania na smartfony, aplikacje do po‑
brania do użytku z telefonami komórkowymi, 35 reklama, publikacja
tekstów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych
[ulotki, prospekty, plakaty], reklama za pośrednictwem sieci kom‑
puterowej, 38 przekazywanie i rozpowszechnianie informacji za
pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu, przekazywanie in‑
formacji za pośrednictwem telefonu, 41 prowadzenie edukacyjnych
programów wspierających dla pacjentów, 44 doradztwo dotyczące
ochrony zdrowia, porady w zakresie farmakologii, udzielanie infor‑
macji farmaceutycznych.
(111) 318447
(220) 2018 07 19
(210) 488434
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 17
(732) PIĄTKIEWICZ ALEKSANDRA OLA4KIDS, Zielona Góra, PL.
(540) Ola4Kids
(540)

Kolor znaku: czerwony, fioletowy, zielony, żółty
(531) 27.05.01, 29.01.14, 27.07.01
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(510), (511) 24 koce, kocyki, narzuty, kołdry, otulacze, ręczniki, po‑
ściel, pieluszki dla dzieci tekstylne, poszewki na kołdry i poduszki,
pokrowce na meble, 28 zabawki dla dzieci, zabawki pluszowe dla
dzieci, akcesoria edukacyjne (akcesoria do zabawy), gry, gry plan‑
szowe, puzzle, układanki, maty edukacyjne (zabawki edukacyjne),
35 usługi reklamowe i promocyjne, sprzedaż, w tym sprzedaż przez
Internet odzieży, obuwia, nakryć głowy, w tym dla dzieci oraz kobiet
w ciąży, sprzedaż, w tym sprzedaż przez Internet zabawek dla dzie‑
ci, zabawek pluszowych dla dzieci, akcesoriów edukacyjnych, gier,
gier planszowych, puzzli, układanek, mat edukacyjnych, sprzedaż,
w tym sprzedaż przez Internet akcesoriów pielęgnacyjnych dla dzie‑
ci, kosmetyków, produktów pielęgnacyjnych dla dzieci, preparatów
do czyszczenia przedmiotów i pomieszczeń dla dzieci, preparatów
do prania tkanin używanych przez dzieci, sprzedaż, w tym sprzedaż
przez Internet pieluch dla dzieci, wkładek do pieluch jednorazowe‑
go użytku, pieluszek do pływania, śliniaków dla dzieci, preparatów
leczniczych dla dzieci, odzieży higienicznej dla dzieci, materiałów
opatrunkowych, chusteczek higienicznych, jednorazowych toreb na
pieluchy, herbat leczniczych dla dzieci, preparatów do kąpieli leczni‑
czych dla dzieci, żywności dla dzieci, sprzedaż, w tym sprzedaż przez
Internet sztućców dla dzieci, butelek dla dzieci, smoczków, smocz‑
ków do butelek do karmienia, gryzaków dla dzieci, sprzedaż, w tym
sprzedaż przez Internet nagrań dźwiękowych, filmowych, płyt CD
i DVD z nagraniami dla dzieci, aplikacji komputerowych, książek, po‑
radników i wydawnictw, w tym książek dla dzieci, artykułów papier‑
niczych i piśmienniczych, piórników, farb, notesów, pamiętników,
bloków, kalendarzy, kolorowanek, albumów na zdjęcia, zakładek do
książek, naklejek w tym na ściany, sprzedaż, w tym sprzedaż przez
Internet termometrów, lamp, urządzeń i instalacji do oświetlania,
aparatów i urządzeń do gotowania, chłodzenia, suszenia, nawilżaczy
powietrza, podgrzewaczy do butelek, podgrzewaczy do kąpieli, ak‑
cesoriów łazienkowych, zwłaszcza dla dzieci, sprzedaż, w tym sprze‑
daż przez Internet wózków dla dzieci i akcesoriów do wózków, foteli‑
ków samochodowych dla dzieci, pasów samochodowych dla dzieci,
ochraniaczy na pasy, rowerków dla dzieci, nosidełek dla dzieci, toreb,
w tym na artykuły dla dzieci, kosmetyczek, plecaków, portfeli, toreb
i plecaków do wózków dziecięcych, śpiworków dla dzieci, śpiworów,
poduszek, w tym do karmienia, poduszek dla kobiet w ciąży, sprze‑
daż, w tym sprzedaż przez Internet mebli, w tym mebli dla dzieci,
materacy dla dzieci, artykułów dekoracyjnych do domu, zwłaszcza
do pokoików dla dzieci, wanienek i miednic dla dzieci, nocników dla
dzieci, pojemników do użytku domowego, pojemników na akceso‑
ria, zabawki, ubrania i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, koszy, na‑
czyń, termosów, pojemników termoizolacyjnych, sprzedaż, w tym
sprzedaż przez Internet kocy, kocyków, narzut, kołder, otulaczy, ręcz‑
ników, pościeli, chustek, chust, w tym do noszenia dzieci, poszewek
na kołdry i poduszki, pokrowców na meble, dywanów, dywaników,
mat, wykładzin, zwłaszcza do pokojów dziecięcych.

(111) 318448
(220) 2018 07 20
(210) 488460
(151) 2019 02 22
(441) 2018 10 08
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI LODÓW KORAL‑JÓZEF
KORAL, SPÓŁKA JAWNA, Limanowa, PL.
(540) BRACIA KORAL 1979 SMAKI DZIECIŃSTWA LODY
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, brązowy, beżowy, złoty, czarny,
żółty
(531) 19.03.01, 25.01.15, 06.07.04, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, jogurty mrożone (jako lody), lody sorbetowe,
desery z udziałem lodów, galaretki owocowe (jako słodycze), ciastka,
jadalne ozdoby do ciast i lodów, wyroby cukiernicze.
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(111) 318449
(220) 2018 07 23
(210) 488506
(151) 2019 02 11
(441) 2018 10 08
(732) GRUPA AWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Niedźwiady, PL.
(540) GORZAŁKA WIELKOPOLSKA
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały, szary
(531) 25.01.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 33 alkohole, napoje alkoholowe, napoje alkoholowe
smakowe, alkohole destylowane, wódka, wódka smakowa, ekstrakty
alkoholowe.
(111) 318450
(220) 2018 07 23
(210) 488568
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) Beijing Digital Telecom Co., Ltd., Beijing P.R., CN.
(540)
(540)

(531) 26.13.25, 26.15.01
(510), (511) 9 telefony komórkowe, karty inteligentne [karty z ukła‑
dem scalonym], baterie elektryczne, aparaty telefoniczne, ładowar‑
ki baterii elektrycznych, telefony cyfrowe, komórkowe urządzenia
do transmisji radiowych, pokrowce na smartfony, oprogramowanie
komputerowe, nagrane, terminale do przetwarzania danych, 35 re‑
klama, usługi agencji importowo‑eksportowych, wynajem czasu re‑
klamowego we wszystkich środkach przekazu, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, reklama online za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, organizowanie targów w celach handlowych lub reklamowych,
doradztwo dotyczące zarządzania marketingowego, zarządzanie
procesami biznesowymi i doradztwo w tym zakresie, usługi agencji
marketingowych, zarządzanie komputerowymi bazami danych, ak‑
tualizowanie informacji w komputerowej bazie danych, sporządza‑
nie indeksów informacji do celów handlowych lub reklamowych.
(111) 318451
(220) 2018 07 25
(210) 488643
(151) 2019 02 25
(441) 2018 11 05
(732) KONARZEWSKI RYSZARD PIZZERIA PAPA‑LOLO, Łódź, PL.
(540) PIZZERIA PAPA LOLO
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.01.02, 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.04, 29.01.11
(510), (511) 41 edukacja, rozrywka i sport, nauczanie i szkolenia, or‑
ganizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sym‑
pozjów, zjazdów, szkoleń, warsztatów, konkursów, produkcja nagrań
audio i video oraz usługi fotograficzne, fankluby, usługi wydawnicze
i reporterskie, fotoreportaże, imprezy kulturalne, organizacja imprez
kulturalnych i artystycznych, organizowanie ceremonii wręczania na‑
gród, organizowanie i prowadzenie koncertów, organizowanie i pro‑
wadzenie spotkań w dziedzinie rozrywki, organizowanie i urządzanie
wystaw w celach rozrywkowych, organizowanie imprez w celach kul‑
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turalnych, rozrywkowych i sportowych, organizowanie konkursów,
organizowanie uroczystości, rozrywka interaktywna, udostępnianie
gier komputerowych on‑line, usługi prezentacji audiowizualnych,
zapewnianie rozrywki on‑line, prowadzenie konkursów w Interne‑
cie, działalność sportowa i kulturalna, usługi wydawnicze, publiko‑
wanie tekstów, książek, periodyków, czasopism, gazet, artykułów,
wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, wydawanie nagrań
wizualno
‑dźwiękowych, prezentacji multimedialnych, produkcja
i wydawanie filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów ra‑
diowych i telewizyjnych, działalność wydawnicza w formie elektro‑
nicznej przez sieć Internetu i na elektronicznych nośnikach infor‑
macji oraz w formie papierowej, organizowanie wystaw w celach
edukacyjno‑szkoleniowych oraz kulturalnych, usługi fotograficzne,
organizowanie plebiscytów, przyznawanie nagród, organizowanie
i prowadzenie balów, koncertów, pokazów i wystaw, targów i eks‑
pozycji tematycznych z zakresu sztuki, kultury, mody, stylu, eduka‑
cji i rozrywki, zapewnianie dostępu do gier on‑line przez Internet,
udzielanie informacji dotyczących rozrywki za pośrednictwem Inter‑
netu, 43 tymczasowe zakwaterowanie, zakwaterowanie wakacyjne
i turystyczne, usługi hotelarskie, hotele, motele, pensjonaty, apart
hotele, wynajem apartamentów krótkoterminowo i długotermino‑
wo, organizacja przyjęć, udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do
obsługi wydarzeń, udostępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń
na posiedzenia, konferencje, zjazdy, sympozja, usługi w zakresie za‑
pewniania obiektów na uroczystości, wypożyczanie mebli, bielizny
stołowej i zastawy stołowej, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje,
pizzerie, lodziarnie, kawiarnie, piwiarnie, cukiernie, restauracje, bary
przekąskowe, bary sałatkowe, bary koktajlowe, bistra, bufety, puby,
bary szybkiej obsługi [snack‑bary], herbaciarnie, kafeterie [bufety],
winiarnie, usługi kateringowe, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem (catering), przygotowanie
żywności i napojów na zamówienie oraz ich dostawa (catering), do‑
starczanie żywności i napojów za pośrednictwem furgonetek, ser‑
wowanie jedzenia i napojów, doradztwo kulinarne, usługi doradcze
dotyczące żywności, usługi mobilnych restauracji, usługi w zakresie
przygotowywania jedzenia i napojów, usługi w zakresie bankietów,
usługi restauracyjne, usługi cateringowe, usługi gastronomiczne.

(111) 318452
(220) 2018 07 26
(210) 488686
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) BOGDANOWICZ DŻENNETA TATARSKA JURTA,
Kruszyniany, PL.
(540) TATARSKA JURTA
(510), (511) 29 potrawy mięsne, w tym z potrawy z baraniny, jagnię‑
ciny i drobiu, dziczyzna, żywność przygotowana z ryb, kiszka ziem‑
niaczana, babka ziemniaczana, potrawy z ziemniaków, sałatki wa‑
rzywne, surówki, warzywa gotowane, kapusta kwaszona, zupy, rosół,
kumys, kompoty, 30 potrawy z ciasta makaronowego i drożdżowe‑
go, w tym potrawy z farszem lub nadzieniem, potrawy na bazie mąki,
w tym potrawy z farszem lub nadzieniem, mięso w cieście, potrawy
z kaszy, potrawy z ryżu, pierogi, placki, placki z farszem, paszteciki,
sosy do mięsa, pieczywo, bułeczki słodkie, ciasta, wyroby cukierni‑
cze, słodycze, chałwa, herbata, napoje na bazie herbaty, kawa, na‑
poje na bazie kawy, 35 promowanie kultury, wydarzeń kulturalnych,
obyczajów, religii, tradycji i rzemiosła, 41 jazda konna, organizowanie
rekreacji konnej, organizowanie koncertów, imprez artystycznych,
rekreacyjnych, plenerowych, konkursów i pokazów, organizowanie
programów rozrywkowych, programów oświatowych i naukowych,
usługi kulturalne, warsztaty kulinarne, usługi edukacyjne i instrukta‑
żowe dotyczące sztuki i rękodzieła, organizowanie widowisk histo‑
rycznych w plenerze, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych,
usługi edukacyjne dotyczące religii, kultury, tradycji, obyczajów i rę‑
kodzieła, 43 usługi agroturystyczne, domy turystyczne, hotele, wy‑
najmowanie noclegów, wynajmowanie sal na posiedzenia oraz na
imprezy okolicznościowe, rezerwacje kwater, rezerwacje hotelowe,
udostępnianie terenu i urządzeń w celach kempingowych, eksplo‑
atacja terenów kempingowych, wypożyczanie namiotów, przygoto‑
wywanie dań (żywność i napoje) na zamówienie oraz ich dostawa,
obsługa przyjęć okazjonalnych, usługi barowe, stołówki, restauracje,
posiłki restauracyjne, kafeterie, kawiarnie.
(111) 318453
(220) 2018 07 26
(210) 488688
(151) 2019 02 25
(441) 2018 11 05
(732) ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
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(540) MAX
(510), (511) 9 automaty i roboty humanoidalne wyposażone
w sztuczną inteligencję, 38 usługi teleinformatyczne asystenta gło‑
sowego wykorzystywanego w komunikacji z klientami.
(111) 318454
(220) 2018 07 30
(210) 488821
(151) 2019 02 12
(441) 2018 09 17
(732) GOOD FOOD CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) AQUA VITA FESTIVAL
(510), (511) 41 organizowanie imprez edukacyjnych, rozrywkowych,
kulturalnych, artystycznych, muzycznych, organizowanie festiwali,
organizowanie imprez kulturalno‑rozrywkowych mających na celu
przybliżanie tradycji gorzelniczo kulinarnych poprzez degustacje,
degustacje napojów alkoholowych w celach rozrywkowych i edu‑
kacyjnych, degustacje żywności w celach rozrywkowych i edukacyj‑
nych, imprezy z degustacją napojów alkoholowych i żywności w ce‑
lach rozrywkowych i edukacyjnych.
(111) 318455
(220) 2018 08 01
(210) 488883
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) BRIGHT JUNIOR MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) CZUCZU
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, aplikacje do urzą‑
dzeń mobilnych oraz komputerów stacjonarnych, w tym aplikacje
edukacyjne, edukacyjne gry komputerowe dla dzieci i młodzieży,
publikacje elektroniczne (do pobierania), gry i łamigłówki kompu‑
terowe (do pobierania), 16 artykuły papiernicze, artykuły piśmien‑
nicze, długopisy, ołówki, kredki, flamastry, pióra, temperówki, pod‑
stawki do długopisów i ołówków, plastelina, modelina, materiały
drukowane, materiały drukowane z grafiką, plakaty, pocztówki, re‑
printy, nadruki, albumy, albumy na zdjęcia, zdjęcia, zakładki do ksią‑
żek, kalendarze, zeszyty, notesy, notatniki, bloki, bloczki do pisania,
broszury informacyjne, przyciski do papieru, papiery opakunkowe,
obwoluty, okładki na książki, czasopisma, wydawnictwa, książki,
katalogi, informatory, podręczniki, przewodniki, poradniki, druki,
gazety, mapy, w tym mapy edukacyjne, komiksy, książeczki eduka‑
cyjne, materiały edukacyjne z papieru, kartonu i tektury, pudełka
kartonowe lub papierowe, naklejki, papierowe miarki do wzrostu
dzieci, chusteczki i ręczniki papierowe, modele trójwymiarowe z pa‑
pieru, kartonu lub tektury do celów edukacyjnych, chorągiewki pa‑
pierowe, artykuły biurowe za wyjątkiem mebli, 28 puzzle, puzzle 3D,
gry, gry dla dzieci i młodzieży, gry‑łamigłówki, gry planszowe, gry
elektroniczne, gry logiczne, gry zręcznościowe, karty do gry, ukła‑
danki, układanki edukacyjne, klocki, zabawki, zabawki edukacyjne,
maty edukacyjne dla dzieci, zabawki w postaci miarek wzrostu dla
dzieci, zabawki pluszowe, maskotki, kukiełki i lalki, maskotki eduka‑
cyjne, artykuły sportowe, w tym piłki do gry, deskorolki, balony do
zabawy, latawce do zabawy, bańki mydlane do zabawy, grzechotki,
karuzele, konie na biegunach, rakiety i lotki, lornetki‑zabawki i lupy
‑zabawki, zabawki w postaci modeli edukacyjnych do składania, fi‑
gurki do zabawy, figurki edukacyjne do zabawy, hulajnogi‑zabawki,
przyrządy do ćwiczeń pobudzających zmysły, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna, w sklepach stacjonarnych oraz w Internecie artykułów
papierniczych, artykułów piśmienniczych, długopisów, ołówków,
kredek, flamastrów, piór, temperówek, podstawek do długopisów
i ołówków, plasteliny, modeliny, materiałów drukowanych, w tym
z grafiką, plakatów, pocztówek, reprintów, nadruków, albumów,
w tym na zdjęcia, zdjęć, zakładek do książek, kalendarzy, zeszytów,
notesów, notatników, bloków, bloczków do pisania, broszur informa‑
cyjnych, przycisków do papieru, papierów opakunkowych, obwolut,
okładek na książki, czasopism, wydawnictw, książek, katalogów, in‑
formatorów, podręczników, przewodników, poradników, druków,
gazet, map, w tym edukacyjnych, komiksów, książeczek edukacyj‑
nych, materiałów edukacyjnych z papieru, kartonu i tektury, pude‑
łek kartonowych lub papierowych, naklejek, papierowych miarek do
wzrostu dzieci, chusteczek i ręczników papierowych, modeli trójwy‑
miarowych z papieru, kartonu lub tektury do celów edukacyjnych,
chorągiewek papierowych, artykułów biurowych, puzzli, puzzli 3D,
gier, gier dla dzieci i młodzieży, gier‑łamigłówek, gier planszowych,
gier elektronicznych, gier logicznych, gier zręcznościowych, kart do
gry, układanek, układanek edukacyjnych, klocków, zabawek, zaba‑
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wek edukacyjnych, mat edukacyjnych dla dzieci, zabawek w postaci
miarek wzrostu dla dzieci, zabawek pluszowych, maskotek, kukiełek
i lalek, maskotek edukacyjnych, artykułów sportowych, w tym piłek
do gry, deskorolek, balonów do zabawy, latawców do zabawy, ba‑
niek mydlanych do zabawy, grzechotek, karuzeli, koni na biegunach,
rakiet i lotek, lornetek‑zabawek i lup‑zabawek, zabawek w postaci
modeli edukacyjnych do składania, figurek do zabawy, figurek edu‑
kacyjnych do zabawy, hulajnóg, przyrządów do ćwiczeń pobudza‑
jących zmysły, sprzedaż hurtowa i detaliczna, w sklepach stacjonar‑
nych oraz w Internecie kosmetyków dla dzieci, suplementów diety
dla dzieci, żywności i napojów dla dzieci, artykułów higienicznych,
mebli, wózków dla dzieci, akcesoriów dziecięcych, odzieży i obuwia,
w tym dla dzieci, artykułów sportowych, usługi doradztwa w zakre‑
sie prowadzenia działalności gospodarczej, usługi dotyczące zarzą‑
dzania i organizowania działalności gospodarczej, pozyskiwanie
i udostępnianie informacji o działalności gospodarczej, usługi do‑
radztwa w zakresie zarządzania personalnego, usługi marketingowe,
reklamowe i promocyjne, w tym w Internecie, organizowanie targów
i wystaw celach handlowych i reklamowych, organizowanie targów
książek, zabawek i gier, rozpowszechnianie ogłoszeń i materiałów re‑
klamowych, badania rynku, pokazy towarów i prezentowanie usług
w celach handlowych i reklamowych, promocja sprzedaży, wynaj‑
mowanie 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 za‑
rządzanie plikami, 41 usługi edukacyjne i szkoleniowe, organizacja
konkursów, zajęć sportowych, seminariów, konferencji, publikacje
elektroniczne on‑line książek i periodyków, publikowanie książek,
publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, usługi wydaw‑
nicze, organizowanie imprez rozrywkowych, gier i konkursów, gry
i łamigłówki on‑line (nie do pobierania).

(111) 318456
(220) 2018 08 02
(210) 488939
(151) 2019 02 07
(441) 2018 09 17
(732) SOWA TOMASZ TRINITY MEDIA ENTERTAINMENT
DEVELOPMENT, Warszawa, PL.
(540) TRINITY MEDIA ENTERTAINMENT DEVELOPMENT
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy, czerwony, brązowy, żółty
(531) 26.03.03, 26.13.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne:
produkcja filmów reklamowych, projektowanie materiałów rekla‑
mowych i reklam, produkcja materiałów reklamowych, przygoto‑
wanie materiałów reklamowych, przygotowywanie publikacji re‑
klamowych, przygotowywanie kampanii reklamowych, produkcja
wizualnych materiałów reklamowych, promocja [reklama] koncer‑
tów, reklama, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama w Internecie dla osób trzecich, reklama typu „płać za klik‑
nięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
reklamy prasowe (przygotowywanie), produkcja reklam, produk‑
cja reklam telewizyjnych i radiowych, reklama banerowa, reklama
w czasopismach, broszurach i gazetach, reklama w prasie popularnej
i profesjonalnej, reklama na billboardach elektronicznych, publikacja
reklam, publikacja treści reklamowych, publikowanie materiałów re‑
klamowych, publikowanie materiałów reklamowych on‑line, usługi
reklamowe w tym reklama on‑line w sieci komputerowej, reklama
poprzez wszystkie publiczne środki komunikacji, produkcja nagrań
dźwiękowych do celów reklamowych, produkcja nagrań video do ce‑
lów reklamowych, publikowanie materiałów i tekstów reklamowych,
materiałów reklamowych on‑line, 41 usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe: przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kon‑
certów, koncerty muzyczne, koncerty muzyczne na żywo, organizo‑
wanie i prowadzenie koncertów, przygotowywanie, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie warsztatów
[szkolenie], organizowanie i prowadzenie konkursów [edukacja lub
rozrywka], organizowanie wystaw w celach kulturalnych lub eduka‑
cyjnych, organizowanie widowisk [impresariat], produkcja widowisk
na żywo, organizowanie widowisk muzycznych, produkcja przedsta‑
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wień muzycznych, produkcja przedstawień teatralnych, planowanie
widowisk, organizacja widowisk scenicznych, widowiska muzyczne,
produkcja widowisk, organizowanie widowisk w celach kulturalnych,
organizowanie widowisk w celach edukacyjnych, przedstawienia
teatralne [produkcja], udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do pobra‑
nia] w internecie, produkcja przedstawień i programów radiowych
i telewizyjnych, usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi
rezerwacji miejsc na koncerty, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na koncerty muzyczne, usługi artystów estradowych, usługi
artystów estradowych świadczone przez muzyków, usługi orkiestry,
usługi w zakresie komponowania muzyki, usługi orkiestry, usługi or‑
kiestry symfonicznej, udostępnianie nagrań muzyki cyfrowej, udo‑
stępnianie filmów online nie do pobrania, udostępnianie muzyki
cyfrowej [nie do pobrania] w Internecie, produkcja nagrań audio i vi‑
deo oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne: produkcja
muzyczna, produkcja programów radiowych i telewizyjnych.

(111) 318457
(220) 2018 08 01
(151) 2019 02 21
(441) 2018 09 17
(732) RADWAŃSKI JERZY, Kraków, PL.
(540) el toro PIZZA & PASTA
(540)

(210) 488944

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 03.06.01, 03.06.06, 03.04.04, 03.04.13, 03.04.24, 26.04.01,
27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 30 pizza, makarony, suche i świeże makarony, kluski
i pierogi, sosy, ciasto na pizzę, spaghetti, spody do pizzy, sosy do piz‑
zy, potrawy na bazie mąki, calzone [rodzaj pizzy w kształcie pieroga],
tortille, 39 dostawa pizzy, dostawa żywności, 43 pizzerie, usługi kate‑
ringowe w zakresie zaopatrzenia w żywność, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach, restauracje oferujące dania na
wynos.
(111) 318458
(220) 2018 08 02
(210) 488951
(151) 2019 01 22
(441) 2018 10 08
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) BOOGIE JUNIOR PSI ROZRABIAKA I GO WHERE YOU GO!
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski
(531) 03.06.03, 03.06.25, 02.09.22, 27.05.01, 27.05.04, 29.01.13
(510), (511) 28 zabawki, zabawki elektroniczne, gry elektroniczne.
(111) 318459
(220) 2018 09 25
(210) 490964
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) GOFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) LACTIFEMINAL
(510), (511) 3 kosmetyki nielecznicze i preparaty toaletowe, nielecz‑
nicze środki do czyszczenia zębów, produkty perfumeryjne, olejki
eteryczne, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu,
środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, 5 pro‑
dukty farmaceutyczne, preparaty medyczne i weterynaryjne, środki
sanitarne do celów medycznych, dietetyczna żywność i substancje
dostosowane do użytku leczniczego lub weterynaryjnego, żywność
dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi i zwierząt, plastry, mate‑
riały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski denty‑
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styczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicy‑
dy, herbicydy.

(111) 318460
(220) 2018 09 25
(210) 490987
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) SH&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) Premium Hostel
(540)

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy, biały
(531) 22.01.25, 22.03.01, 22.03.05, 27.05.05, 29.01.13
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie waka‑
cyjne i turystyczne.
(111) 318461
(220) 2018 09 25
(210) 490988
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) SH&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) marmota hostel
(540)

Kolor znaku: granatowy, pomarańczowy, brązowy, szary, biały
(531) 03.05.05, 03.05.20, 03.05.24, 26.01.03, 27.05.05, 29.01.15
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie waka‑
cyjne i turystyczne.
(111) 318462
(220) 2018 09 25
(210) 490989
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) SH&H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) tatamka hostel
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, brązowy, biały
(531) 03.04.01, 03.04.04, 03.04.23, 03.04.24, 03.04.26, 27.05.05,
29.01.14
(510), (511) 43 hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie waka‑
cyjne i turystyczne.
(111) 318463
(220) 2018 08 08
(210) 489156
(151) 2019 02 26
(441) 2018 10 22
(732) WROŃSKI PRZEMYSŁAW, WROŃSKI JAKUB PPHU
KOTŁOSPAW SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew, PL.
(540) DuoEko
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kocioł pelletowy, kompaktowy
kocioł pelletowy, kocioł pelletowy oparty na wymienniku rurowym,
kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły do ogrzewania powietrzem,
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ekologiczne kotły grzewcze wykorzystujące proces zgazowania od‑
padów drewna, kotły grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z sys‑
temami podawania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowa‑
niem, bez sterowania, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpusy
kotłów, ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania kotłów,
zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawania paliw stałych
do kotłów, dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy ciepła, podaj‑
niki, ślimak do podajnika, podajniki, zestawy podajnikowe, deflek‑
tor do kotła, elementy grzejne, wężownice, jako części do instalacji
grzewczych, wyciągi, instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin,
systemy kominowe, zbiorniki zasypowe, armatura do kotłów grzew‑
czych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki
do kotłów.

(111) 318464
(220) 2018 08 08
(210) 489181
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 29
(732) PAWLIKOWSKI MIROSŁAW, Bystrzyca Kłodzka, PL.
(540) TORNADO CLASSIC BATTERY
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, szary
(531) 26.04.02, 26.04.04, 26.04.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowy‑
wania energii elektrycznej, akumulatory zapłonowe, akumulatory
alkaliczne, akumulatory samochodowe, rozruszniki akumulatorowe,
skrzynki akumulatorowe, akumulatory do pojazdów, akumulatory
niklowo
‑kadmowe, akumulatory energii fotowoltaicznej, grodzie
akumulatorów elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, baterie
akumulatorowe litowe, akumulatory do pojazdów elektrycznych,
płyty do akumulatorów elektrycznych, szklane obudowy do akumu‑
latorów, urządzenia do ładowania akumulatorów, akumulatorki do
powtórnego naładowania, akumulatory typu push‑on [wciskane],
urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, ładowarki
do akumulatorów do pojazdów silnikowych, aparatura, urządze‑
nia i kable do zastosowania w elektryce, aparatura i urządzenia do
sterowania przepływu energii elektrycznej, kable rozruchowe do
akumulatorów, przyrządy miernicze do wykrywania i monitorowa‑
nia, wskaźniki i kontrolery, urządzenia pomiarowe do liczenia, wy‑
równywania i kalibracji znajdujące zastosowanie przy obsłudze aku‑
mulatorów, kwasomierze do akumulatorów, urządzenia do badań
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory,
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namie‑
rzania celu i kartograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne.
(111) 318465
(220) 2018 08 08
(210) 489182
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 29
(732) PAWLIKOWSKI MIROSŁAW, Bystrzyca Kłodzka, PL.
(540) NIUTON
(540)

Kolor znaku: czarny, szary, biały, żółty
(531) 26.04.02, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowy‑
wania energii elektrycznej, akumulatory zapłonowe, akumulatory
alkaliczne, akumulatory samochodowe, rozruszniki akumulatorowe,
skrzynki akumulatorowe, akumulatory do pojazdów, akumulatory
niklowo
‑kadmowe, akumulatory energii fotowoltaicznej, grodzie
akumulatorów elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, baterie
akumulatorowe litowe, akumulatory do pojazdów elektrycznych,
płyty do akumulatorów elektrycznych, szklane obudowy do akumu‑
latorów, urządzenia do ładowania akumulatorów, akumulatorki do
powtórnego naładowania, akumulatory typu push‑on [wciskane],
urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, ładowarki
do akumulatorów do pojazdów silnikowych, aparatura, urządze‑
nia i kable do zastosowania w elektryce, aparatura i urządzenia do
sterowania przepływu energii elektrycznej, kable rozruchowe do
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akumulatorów, przyrządy miernicze do wykrywania i monitorowa‑
nia, wskaźniki i kontrolery, urządzenia pomiarowe do liczenia, wy‑
równywania i kalibracji znajdujące zastosowanie przy obsłudze aku‑
mulatorów, kwasomierze do akumulatorów, urządzenia do badań
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory,
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namie‑
rzania celu i kartograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne.

(111) 318466
(220) 2018 08 08
(210) 489185
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 29
(732) PAWLIKOWSKI MIROSŁAW, Bystrzyca Kłodzka, PL.
(540) EXPERT BATTERIEN
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 26.04.02, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 aparatura i urządzenia do gromadzenia i przechowy‑
wania energii elektrycznej, akumulatory zapłonowe, akumulatory
alkaliczne, akumulatory samochodowe, rozruszniki akumulatorowe,
skrzynki akumulatorowe, akumulatory do pojazdów, akumulatory
niklowo
‑kadmowe, akumulatory energii fotowoltaicznej, grodzie
akumulatorów elektrycznych, ładowarki dla akumulatorów, baterie
akumulatorowe litowe, akumulatory do pojazdów elektrycznych,
płyty do akumulatorów elektrycznych, szklane obudowy do akumu‑
latorów, urządzenia do ładowania akumulatorów, akumulatorki do
powtórnego naładowania, akumulatory typu push‑on [wciskane],
urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych, ładowarki
do akumulatorów do pojazdów silnikowych, aparatura, urządze‑
nia i kable do zastosowania w elektryce, aparatura i urządzenia do
sterowania przepływu energii elektrycznej, kable rozruchowe do
akumulatorów, przyrządy miernicze do wykrywania i monitorowa‑
nia, wskaźniki i kontrolery, urządzenia pomiarowe do liczenia, wy‑
równywania i kalibracji znajdujące zastosowanie przy obsłudze aku‑
mulatorów, kwasomierze do akumulatorów, urządzenia do badań
naukowych i laboratoryjne, urządzenia dydaktyczne i symulatory,
urządzenia nawigacyjne, naprowadzające, lokalizacyjne, do namie‑
rzania celu i kartograficzne, urządzenia zabezpieczające, ochronne
i sygnalizacyjne.
(111) 318467
(220) 2018 08 09
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) OSĘKA MACIEJ 4EYEZ, Duchnów, PL.
(540) SOLUTIONS 4eyez
(540)

(210) 489217

Kolor znaku: pomarańczowy, niebieski
(531) 26.11.02, 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 środki perfumeryjne i zapachowe, olejki eteryczne
i ekstrakty aromatyczne, środki toaletowe, preparaty do mycia i pie‑
lęgnacji ciała, kosmetyki, mydła i żele, dezodoranty i antyperspiranty,
preparaty do włosów, środki do higieny jamy ustnej, 5 produkty far‑
maceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych i stosowane w higienie osobistej, dietetyczna żywność
i substancje do celów leczniczych lub weterynaryjnych, żywność
dla niemowląt, suplementy diety i preparaty dietetyczne dla ludzi
i zwierząt, środki dezynfekcyjne, antyseptyczne i odkażające, środ‑
ki do celów leczniczych, preparaty farmaceutyczne, leki, preparaty,
materiały i artykuły medyczne i weterynaryjne w klasie 5, preparaty
medyczne i weterynaryjne, preparaty medyczne do odchudzania,
preparaty do diagnostyki medycznej, preparaty dietetyczne do
użytku medycznego, preparaty biochemiczne do użytku medycz‑
nego, preparaty kantarydowe do użytku medycznego, preparaty
aminokwasowe do użytku medycznego, preparaty grzybobójcze do
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użytku medycznego, preparaty chemiczne do analizy DNA, probio‑
tyczne preparaty bakteryjne do użytku medycznego, preparaty za‑
wierające pantenol do użytku medycznego, preparaty czyszczące do
skóry do użytku medycznego, preparaty i substancje weterynaryjne,
preparaty farmaceutyczne do użytku weterynaryjnego, preparaty
kantarydowe do użytku weterynaryjnego, probiotyczne preparaty
bakteryjne do użytku weterynaryjnego, preparaty weterynaryjne
do leczenia zakażeń bakteryjnych jelit, medyczne i chirurgiczne ma‑
teriały opatrunkowe, materiały do podtrzymywania opatrunków,
materiały do testów diagnostycznych do użytku medycznego, ma‑
teriały pochłaniające zapachy, preparaty i materiały diagnostyczne,
materiały radioaktywne do celów medycznych, materiały syntetycz‑
ne do nastawiania kości, materiały do profilaktyki jamy ustnej, ma‑
teriały do wszczepiania do sterowanej regeneracji tkanek, wchłania‑
jące artykuły higieniczne, preparaty i artykuły higieniczne, artykuły
spożywcze dla diabetyków, albuminowe artykuły żywnościowe do
celów medycznych, biologiczne preparaty do celów medycznych
i weterynaryjnych, preparaty, materiały i artykuły dentystyczne oraz
lecznicze środki do czyszczenia zębów, materiały do plombowania
zębów, woski dentystyczne, preparaty i materiały diagnostyczne,
biomarkery diagnostyczne do celów medycznych, materiały do te‑
stów diagnostycznych do użytku medycznego, opatrunki medycz‑
ne, materiały opatrunkowe i aplikatory, plastry, aplikatory w klasie
5, 10 protezy kończyn, oczu i zębów, sztuczne implanty, urządzenia,
narzędzia i przybory chirurgiczne i do leczenia ran, przyrządy i przy‑
bory dentystyczne, aparatura, przybory i instrumenty medyczne
i weterynaryjne, urządzenia do diagnostyki, badania i kontroli, na‑
rzędzia do diagnostyki medycznej, przyrządy do analizy medycznej,
materiały do użytku medycznego i chirurgicznego w klasie 10, mate‑
riały medyczne i weterynaryjne w klasie 10, materiały do zszywania,
materiały do bandażowania, materiały unieruchamiające do użytku
medycznego i chirurgicznego, materiały uszczelniające do sztucz‑
nych przetok, materiały na biologiczne implanty kości, materiały na
implanty do użytku w chirurgii, produkty i materiały do zszywania
i zamykania ran, artykuły medyczne i weterynaryjne w klasie 10, arty‑
kuły antykoncepcyjne, artykuły ortopedyczne, artykuły do ćwiczeń
fizycznych służące do treningu fizycznego do celów medycznych,
aplikatory w klasie 10, aplikatory pigułek, aplikatory bandaży, apli‑
katory do leków, aplikatory do preparatów antybakteryjnych, apli‑
katory do preparatów antyseptycznych, aplikatory do preparatów
farmaceutycznych, aplikatory w postaci gąbek do użytku medyczne‑
go, meble i pościel do celów medycznych, sprzęt do przenoszenia
pacjentów, odzież medyczna, gumowe artykuły do higieny, artykuły
ortopedyczne, bandaże ortopedyczne, 35 usługi reklamowe, marke‑
tingowe i promocyjne, zarządzanie w działalności handlowej, admi‑
nistrowanie działalności handlowej, doradztwo biznesowe w zakre‑
sie prowadzenia przedsiębiorstwa handlowego lub przemysłowego
lub działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania
biznesem, reklama połączona z usługami doradztwa biznesowego,
zarządzania i administrowania działalnością handlową, przemysłową
lub gospodarczą, reklama radiowa, reklama połączona ze sprzeda‑
żą aparatury, urządzeń i materiałów medycznych i weterynaryjnych,
sprzedaż aparatury, urządzeń i materiałów medycznych i weteryna‑
ryjnych, również za pośrednictwem Internetu, sprzedaż detaliczna
środków i preparatów farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitar‑
nych oraz zaopatrzenia medycznego, również za pośrednictwem In‑
ternetu, usługi handlu hurtowego w zakresie środków i preparatów
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, również za pośrednictwem Internetu, prezentowanie
produktów w mediach, również za pośrednictwem Internetu, dla
celów sprzedaży detalicznej i hurtowej, wystawy w celach handlo‑
wych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług, 42 naukowe i technicz‑
ne usługi i badania oraz ich projektowanie, przemysłowa analiza
i usługi badawcze, projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu
i oprogramowania, usługi badawczo‑rozwojowe, doradztwo tech‑
nologiczne, prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami
dla osób trzecich, usługi laboratoriów naukowych, usługi badawcze
w dziedzinie medycyny i farmakologii, usługi w dziedzinie nauk przy‑
rodniczych, analizy, badania i usługi chemiczne, badania naukowe,
badania biologiczne, badania w dziedzinie kosmetyki, badania tech‑
niczne, badania fizyczne, próby kliniczne, usługi inżynieryjne, usługi
naukowe i technologiczne, usługi w zakresie technologii informacyj‑
nych, usługi inżynierskie i naukowe w zakresie ocen, opinii, badań
oraz sporządzania raportów na polu naukowym i technologicznym,
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badania naukowe w dziedzinie medycyny, 44 usługi medyczne,
analizy medyczne związane z leczeniem osób, badania medyczne,
prześwietlenia rentgenowskie, pobieranie próbek krwi, pomoc me‑
dyczna, opieka medyczna, usługi doradcze w zakresie zdrowia, usłu‑
gi banków krwi, usługi dentystyczne, usługi farmaceutyczne, porady
w zakresie farmakologii, porady aptekarskie, usługi optyczne, usługi
higieniczne i kosmetyczne dla ludzi i zwierząt, wypożyczanie sprzętu
medycznego i weterynaryjnego.

(111) 318468
(220) 2018 08 10
(210) 489264
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) KUBUS
(510), (511) 29 chrupki ziemniaczane, chipsy ziemniaczane, chipsy
owocowe, chipsy ziemniaczane w postaci przekąsek, dżemy owoco‑
we, dżemy, owoce w puszkach, owoce konserwowane, owoce kandy‑
zowane, mrożone owoce, napoje mleczne zawierające owoce, owoce
lukrowane, galaretki owocowe, desery owocowe, przekąski na bazie
owoców, przekąski z owoców, koktajle mleczne, napoje mleczne, de‑
sery mleczne, sałatki owocowe, 30 batoniki zbożowe, przekąski zbo‑
żowe, chipsy [produkty zbożowe], biszkopty, ciasto, ciastka, wyroby
cukiernicze, ciastka, kruche ciastka (herbatniki), ciastka zbożowe do
spożycia przez ludzi, cukierki, pomadki [cukierki], cukierki, batony
i guma do żucia, słodycze [cukierki], gofry, galaretki owocowe [sło‑
dycze], herbatniki petit‑beurre, herbatniki, sorbety [lody wodne],
lody na bazie jogurtu [lody jako główny składnik], lody, lód, lody
spożywcze, mrożone jogurty i sorbety, krakersy, krakersy z prepa‑
ratów zbożowych, płatki kukurydziane, miód, preparaty zbożowe
pokryte cukrem i miodem, musy owocowe [sosy], musy (słodycze),
słodycze, przekąski sporządzone z produktów zbożowych, przekąski
ze zboża, 32 napoje bezalkoholowe, napoje bezalkoholowe zawie‑
rające soki owocowe, koktajle [bezalkoholowe napoje owocowe],
napoje o smaku warzywnym, soki warzywne [napoje], soki warzyw‑
ne, napoje owocowe, soki owocowe do użytku jako napoje, napoje
bezalkoholowe o smaku owocowym, wody mineralne i gazowane,
napoje owocowe i soki owocowe, napoje zawierające głównie soki
owocowe, soki owocowe, nektary owocowe, bezalkoholowe, syropy
do wytwarzania napojów bezalkoholowych, syropy i inne preparaty
do produkcji napojów, napoje izotoniczne i energetyczne.
(111) 318469
(220) 2018 08 10
(210) 489265
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) DECOMORRENO
(540)

Kolor znaku: brązowy, jasnobrązowy, ciemnobrązowy, beżowy,
biały, czarny
(531) 27.05.05, 27.05.10, 27.05.24, 29.01.15, 26.04.02, 07.01.13,
06.07.25
(510), (511) 29 zabielacze do kawy, wiórki kokosowe, rodzynki, mig‑
dały przetworzone, orzechy laskowe przetworzone, orzechy arachi‑
dowe prażone, solone, orzechy arachidowe niełupane przetworzone,
30 kakao, napoje instant zawierające kakao, wyroby z kakao, napoje
na bazie czekolady, napoje czekoladowe instant, czekolada w prosz‑
ku, wyroby z czekolady, kakao ciemne, kakao aromatyzowane, kawa
instant, kawa naturalna, kawa cappuccino, kremy czekoladowe, kre‑
my czekoladowo‑orzechowe, kremy z orzeszków arachidowych.
(111) 318470
(220) 2018 08 10
(210) 489267
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) GRUPA MASPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wadowice, PL.
(540) Caprio

Nr 6/2019

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

(540)

(540) M! M!CHAŁKI Z WAWELU KLASYCZNE Wawel Czujesz się
dobrze, czynisz dobrze
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy
(531) 29.01.12, 27.05.02, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17
(510), (511) 29 marmolady, konfitury, dżemy, galaretki jadalne, prze‑
twory z warzyw i owoców, jogurt, 30 kawa, herbata, kakao, czeko‑
lada, napoje na bazie kawy, napoje na bazie kakao, napoje na bazie
czekolady, miód, słodycze, cukierki w tym cukierki twarde, landrynki,
niemedyczne cukierki z witaminami, drażetki polerowane jako słody‑
cze, drażetki z masą czekoladową otoczone powłoką z cukru, ciastka,
ciasto w proszku, płatki kukurydziane, karmelki, polewy owocowe,
polewa czekoladowa, polewa kakaowa, polewy aromatyzowane, do‑
datki do deserów mianowicie czekoladowe dodatki do deserów, sosy
owocowe, sosy czekoladowe, sosy kakaowe, kremy owocowe, kremy
czekoladowe, sosy aromatyzowane, 32 napoje instant, napoje bezal‑
koholowe, wody mineralne gazowane i niegazowane, nektary owo‑
cowe, syropy owocowe, proszek do produkcji napojów, pastylki do
produkcji napojów, soki owocowe, soki warzywne, soki owocowo
‑warzywne, soki wieloowocowe, soki wielowarzywne, napoje owo‑
cowe, napoje warzywne, napoje wieloowocowe, napoje izotoniczne
i energetyczne.
(111) 318471
(220) 2018 08 10
(210) 489289
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 22
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) KASZTANKI
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, sorbety jako lody, mrożone wy‑
roby cukiernicze zawierające lody, czekolada, wyroby czekoladowe,
batony czekoladowe, słodycze, słodycze bez cukru, wyroby czekola‑
dowe na bazie orzechów, wyroby cukiernicze.
(111) 318472
(220) 2018 08 10
(210) 489290
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 22
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Tiki Taki
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, sorbety jako lody, mrożone wy‑
roby cukiernicze zawierające lody, czekolada, wyroby czekoladowe,
batony czekoladowe, słodycze, słodycze bez cukru, wyroby czekola‑
dowe na bazie orzechów, wyroby cukiernicze.
(111) 318473
(220) 2018 08 10
(210) 489291
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 22
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) Wawel
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, sorbety jako lody, mrożone wy‑
roby cukiernicze zawierające lody, czekolada, batony czekoladowe,
kakao, wyroby z kakao, napoje na bazie kakao, słodycze, słodycze
bez cukru, owocowe galaretki, wyroby czekoladowe, wyroby czeko‑
ladowe na bazie orzechów, wyroby cukiernicze, 35 usługi sprzedaży
hurtowej, detalicznej oraz za pośrednictwem internetu (sprzedaż
on‑line) towarów obejmujących: lody, lody spożywcze, sorbety jako
lody, mrożone wyroby cukiernicze zawierające lody, czekoladę, bato‑
ny czekoladowe, kakao, wyroby z kakao, napoje na bazie kakao, sło‑
dycze, słodycze bez cukru, owocowe galaretki, wyroby czekoladowe,
wyroby czekoladowe na bazie orzechów, wyroby cukiernicze, publi‑
kowanie tekstów o charakterze reklamowym i promocyjnym, rozpo‑
wszechnianie materiałów reklamowych promujących: lody, lody spo‑
żywcze, sorbety jako lody, mrożone wyroby cukiernicze zawierające
lody, czekoladę, batony czekoladowe, kakao, wyroby z kakao, napoje
na bazie kakao, słodycze, słodycze bez cukru, owocowe galaretki,
wyroby czekoladowe, wyroby czekoladowe na bazie orzechów, wy‑
roby cukiernicze, prezentowanie produktów w mediach w celu ich
sprzedaży.
(111) 318474
(220) 2018 08 10
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
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(210) 489292

Kolor znaku: biały, czerwony, brązowy, szary, żółty
(531) 01.15.09, 24.17.04, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, sorbety jako lody, mrożone wy‑
roby cukiernicze zawierające lody, czekolada, wyroby czekoladowe,
batony czekoladowe, słodycze, słodycze bez cukru, wyroby czekola‑
dowe na bazie orzechów, wyroby cukiernicze.
(111) 318475
(220) 2018 08 10
(210) 489293
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) M! M!CHAŁKI Z WAWELU BIAŁE Wawel Czujesz się dobrze,
czynisz dobrze
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, szary, żółty
(531) 01.15.09, 24.17.04, 27.05.01, 27.05.17, 27.05.21, 29.01.14
(510), (511) 30 lody, lody spożywcze, sorbety jako lody, mrożone wy‑
roby cukiernicze zawierające lody, czekolada, wyroby czekoladowe,
batony czekoladowe, słodycze, słodycze bez cukru, wyroby czekola‑
dowe na bazie orzechów, wyroby cukiernicze.
(111) 318476
(220) 2018 08 13
(210) 489334
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 15
(732) INSURIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Wolbrom, PL.
(540) insuris
(540)

Kolor znaku: granatowy, zielony
(531) 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasin‑
gowe, ubezpieczenia, organizowanie ubezpieczenia, doradztwo
ubezpieczeniowe, gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia dla
przedsiębiorstw, usługi ubezpieczeń osobistych, ubezpieczenia ma‑
jątkowe nieruchomości, ubezpieczenia na życie, usługi w zakresie
ubezpieczeń na życie, ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia
dotyczące pojazdów, informacja o ubezpieczeniach, usługi gwa‑
rantowania ubezpieczeń medycznych, usługi w zakresie zawierania
ubezpieczeń, usługi konsultacyjne i informacyjne dotyczące ubez‑
pieczenia, usługi regulowania i zaspokajania roszczeń ubezpiecze‑
niowych, kredyty handlowe, finansowanie kredytów, udzielanie kre‑
dytów, konsultacje kredytowe, doradztwo kredytowe, organizowanie
ubezpieczenia kredytów, doradztwo dotyczące kredytów, refinan‑
sowanie kredytów hipotecznych, usługi dotyczące kredytów, usłu‑
gi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, dostarczanie informacji
o kredytach, usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń kredytowych,
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ubezpieczenia inwestycyjne, ubezpieczenia ryzyk finansowych, wy‑
cena, regulowanie oraz rozliczenie roszczeń ubezpieczeniowych,
leasing finansowy ( zakup ratalny), świadczenie finansowych usług
leasingowych, udostępnienie funduszy na sprzedaż ratalną i leasing,
usługi w zakresie zawierania ubezpieczeń dla firm, usługi finansowe
związane z podróżami, usługi w zakresie ubezpieczeń w podróży,
organizacja ubezpieczeń podróżnych, usługi agencji ubezpieczenio‑
wej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, usługi agencyjne w zakresie
organizowania ubezpieczeń podróżnych, usługi ubezpieczeniowe
w zakresie zakwaterowania wakacyjnego, zarządzanie ubezpiecze‑
niami grupowymi, pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo
w ubezpieczeniach samochodowych, pośrednictwo w ubezpie‑
czeniach transportowych, pośrednictwo w usługach doradczych
w zakresie ubezpieczeń, pośrednictwo w zakresie ubezpieczeń na
życie, udzielanie informacji związanych z pośrednictwem w zakresie
ubezpieczeń na życie, usługi finansowe związane z ubezpieczeniami,
finansowa usługi dotyczące ubezpieczeń mechanicznych pojazdów,
usługi finansowe świadczone za pomocą środków elektronicznych,
usługi w zakresie doradztwa finansowego dotyczące ubezpieczenia
na życie.

(111) 318477
(220) 2018 08 13
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 22
(732) KCIUK JUSTYNA, Warszawa, PL.
(540) metal CYNKOWANIEOGNIOWE.EU
(540)

(210) 489336

(531) 14.03.01, 14.03.03, 26.04.16, 27.05.01
(510), (511) 40 cynkowanie ogniowe, galwanizacja, obróbka metali.
(111) 318478
(220) 2018 08 14
(210) 489383
(151) 2019 02 11
(441) 2018 10 22
(732) SONKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bielany Wrocławskie, PL.
(540) SONKO Slim wafle ryżowe wieloziarniste ze słonecznikiem
cienkie i delikatne
(540)

Kolor znaku: biały, żółty, jasnożółty, kremowy, jasnobrązowy,
czerwony, zielony, niebieski, czarny
(531) 01.03.01, 05.03.15, 08.01.06, 26.04.02, 25.01.15, 27.05.01,
29.01.15, 05.07.14
(510), (511) 29 przekąski na bazie owoców i warzyw, przekąski na
bazie suszonych owoców i warzyw, przekąski na bazie kukurydzy
inne niż słodycze, przekąski na bazie przetworzonych nasion i roślin
strączkowych, przekąski na bazie łuskanych nasion i roślin strącz‑
kowych, przekąski na bazie ziemniaków, nasiona jadalne, jadalne
nasiona słonecznika, jadalne nasiona dyni, nasiona przetworzone,
przetworzone nasiona dyni, przetworzone nasiona słonecznika,
30 produkty zbożowe, zboża przetworzone, ryż preparowany, wafle
zbożowe, wafle ryżowe, wafle kukurydziane, przekąski na bazie zbóż,
chrupki ze zbóż, chrupki kukurydziane, ciastka, wafelki, wyroby pie‑
karnicze, wafelki ze zbóż, wafelki ryżowe, wafelki kukurydziane.
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(111) 318479
(220) 2018 08 14
(210) 489395
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 15
(732) POLSKIE STOWARZYSZENIE CZTEROKOŁOWCÓW‑ATV
POLSKA, Kraków, PL.
(540) ATV POLSKA www.atvpolska.pl
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 18.01.05, 18.01.07, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 16 czasopisma, książki, kalendarze, mapy, plakaty, wido‑
kówki, katalogi, materiały drukowane, koperty, papier listowy, notat‑
niki, pudełka kartonowe i z papieru, materiały piśmienne, 35 usługi
sprzedaży detalicznej i hurtowej, w tym również w Internecie oraz
sprzedaży wysyłkowej, jak również na stoiskach w czasie organizo‑
wanych imprez sportowych, takich towarów jak: części i akcesoria
do pojazdów i quadów, odzież, bielizna, pościel, ręczniki, dywaniki
samochodowe, kosmetyki, zabawki, maskotki, parasole, plecaki, tor‑
by, portfele, kasety audio i video, gadżety, reklama, organizowanie
wystaw w celach handlowych i reklamowych, 39 usługi informacyjne
o transporcie, wypożyczanie pojazdów, biura turystyczne, organizo‑
wanie podróży, 41 usługi w zakresie kultury fizycznej, gimnastyki, re‑
kreacji, organizacja zawodów i obozów sportowych, nauczanie i roz‑
rywka, nagrywanie filmów, wypożyczanie kaset video, usługi studia
nagrań.
(111) 318480
(220) 2018 08 17
(210) 489462
(151) 2019 02 19
(441) 2018 10 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO FARB PRZEMYSŁOWYCH
PROCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W KŁOMNICACH, Kłomnice, PL.
(540) prochem Przedsiębiorstwo Farb Przemysłowych
(540)

Kolor znaku: czarny, jasnofioletowy, czerwony, jasnoniebieski,
ciemnofioletowy, bordowy, ciemnoniebieski
(531) 26.05.04, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 2 farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji
i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, barwnik do
drewna, barwniki, bejce do drewna, emalie do malowania, emalie
‑lakiery, emulsje srebrne‑pigmenty, farba wapienna, farby alumi‑
niowe, farby wodne, koloranty, lakier asfaltowy, lakier bitumiczny,
lakiery i pokosty, podkłady, powłoki do drewna‑farby, powłoki, po‑
włoki zabezpieczające przed korozją podwozie pojazdów, preparaty
ochronne do metali, preparaty, zabezpieczające przed psuciem się
drewna, rozcieńczalniki do lakierów, rozcieńczalniki do farb, proszki
do srebrzenia, srebrna pasta, sadza‑pigment, sadza‑barwnik, środki
zabezpieczające przed rdza, sykatywy jako środki wysuszające do
farb, wice rodki do farb, utrwalacze‑lakiery, 6 przewody nieelektrycz‑
ne i druty z metali nieszlachetnych, drut metalowy do lutowania,
miedziany drut nieizolowany, 17 mika i substytuty tych wszystkich
materiałów, tworzywa sztuczne wyprofilowane stosowane w pro‑
dukcji, materiały izolacyjne, akrylowe żywice
‑półprodukty, farby
izolacyjne, lakier izolacyjny, mika, surowiec lub półprodukt, sztucz‑
ne żywice‑półprodukty, taśmy samoprzylepne, inne niż do użytku
biurowego, medycznego czy domowego, 40 obróbka materiałów,
obróbka metali, usługi spawalnicze.
(111) 318481
(220) 2018 08 19
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 22
(732) ŁOSIEWICZ MARIUSZ EDDC, Karakule, PL.
(540) 4SAVE LPG/CNG Autogas Systems

(210) 489480
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(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 7 reduktory ciśnienia do instalacji gazowych w pojaz‑
dach, reduktory ciśnienia gazu stosowane w instalacjach gazowych
do pojazdów, wtryskiwacze do silników stosowane w instalacjach
gazowych do pojazdów, wtryskiwacze gazu do silników stosowa‑
ne w instalacjach gazowych do pojazdów, regulatory ciśnienia do
instalacji gazowych w pojazdach, sterowniki, kontrolery wtrysku
gazu stosowane w instalacjach gazowych do pojazdów, armatura do
urządzeń oraz instalacji gazowych stosowanych w pojazdach, części
instalacji gazowych do pojazdów, armatura do urządzeń oraz samo‑
chodowych instalacji gazowych, części samochodowych instalacji
gazowych, samochodowe instalacje gazowe, parowniki stosowane
w instalacjach gazowych do pojazdów.
(111) 318482
(220) 2018 08 20
(210) 489485
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) BRONOWICKA SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) BRONOWICKA SPIŻARNIA
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, zielony
(531) 03.07.19, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców,
usługi sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z kakao, usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z produktami mlecznymi, usługi sprzeda‑
ży detalicznej w związku z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej
w związku z deserami, usługi sprzedaży detalicznej w zakresie pro‑
duktów delikatesowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku z na‑
pojami bezalkoholowymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z produktami dietetycznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z jogurtami mrożonymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z wyrobami piekarniczymi, 39 dostarczanie żywności przez restau‑
rację, 43 serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
usługi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem, serwowanie żywności i na‑
pojów dla gości w restauracjach, zapewnianie żywności i napojów
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restau‑
racjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.
(111) 318483
(220) 2018 08 20
(210) 489486
(151) 2019 01 18
(441) 2018 09 17
(732) BRONOWICKA SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Bronowicka Spiżarnia
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w zakresie owoców, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie słodyczy, usługi sprzedaży detalicz‑
nej w związku z kawą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z kakao,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z herbatami, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z mięsem, usługi sprzedaży detalicznej w związ‑
ku z produktami mlecznymi, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z czekoladą, usługi sprzedaży detalicznej w związku z deserami, usługi
sprzedaży detalicznej w zakresie produktów delikatesowych, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z napojami bezalkoholowymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z produktami dietetycznymi, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z jogurtami mrożonymi, usługi sprze‑
daży detalicznej w związku z wyrobami cukierniczymi, usługi sprzedaży
detalicznej w związku z wyrobami piekarniczymi, 39 dostarczanie żyw‑
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ności przez restaurację, 43 serwowanie żywności i napojów w restaura‑
cjach i barach, usługi cateringu zewnętrznego, obsługa gastronomiczna
z własnym zapleczem, produktami i transportem, serwowanie żywności
i napojów dla gości w restauracjach, zapewnianie żywności i napojów
w restauracjach, oferowanie żywności i napojów dla gości w restaura‑
cjach, oferowanie żywności i napojów w restauracjach i barach.

(111) 318484
(220) 2018 08 20
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) RAPARON 150
(540)

(210) 489513

Kolor znaku: fioletowy, czerwony, biały
(531) 02.09.25, 24.15.13, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.13, 02.01.16
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suple‑
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, prepa‑
raty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do
celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki
spożywcze do celów medycznych.
(111) 318485
(220) 2018 08 20
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) PUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Piotrków Trybunalski, PL.
(540) Ginkgo FORTE MemoryFlav
(540)

(210) 489514

Kolor znaku: zielony, jasnozielony, ciemnozielony, jasnoszary
(531) 05.03.13, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.14, 05.03.09
(510), (511) 5 suplementy żywnościowe, odżywcze suplementy
diety, suplementy diety dla ludzi, nutraceutyki do stosowania jako
suplementy diety, suplementy diety do użytku medycznego, suple‑
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
zioła lecznicze, zioła lecznicze suszone lub zakonserwowane, prepa‑
raty ziołowe do celów medycznych, ekstrakty roślinne i ziołowe do
celów leczniczych, leki, środki farmaceutyczne, dietetyczne środki
spożywcze do celów medycznych.
(111) 318486
(220) 2018 08 20
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 22
(732) SIDORSKA JULIA, Poznań, PL.
(540) ELITE STRENGHT SERIES
(540)

(210) 489518

Kolor znaku: biały, czarny, zielony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.10, 27.05.24, 26.01.02, 26.01.16
(510), (511) 28 maszyny do ćwiczeń sprawnościowych, przyrządy
stosowane do ćwiczeń fizycznych.
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(111) 318487
(220) 2018 08 20
(210) 489519
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 22
(732) AMBRO LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przykona, PL.
(540) AMBRO LOGISTICS
(510), (511) 39 doradztwo w dziedzinie usług składowania świad‑
czone przez centra obsługi telefonicznej i infolinie, dzierżawa ma‑
gazynów, dzierżawa palet do transportu lub składowania towarów,
informacja o składowaniu, magazynowanie, magazynowanie paczek,
magazynowanie towarów, magazynowanie towarów handlowych,
magazynowanie towarów w dużych ilościach, magazynowanie ładun‑
ku przed transportem, magazynowanie ładunków, przechowywanie
ładunku, przechowywanie ładunków po ich transporcie, składowa‑
nie towarów, składowanie towarów w magazynach, składowanie
towarów w transporcie, składowanie ładunków, świadczenie usług
magazynowania i udostępnianie sprzętu i obiektów magazynowych,
transport i składowanie, usługi doradcze w zakresie magazynowania
towarów, usługi dystrybucji ładunków na paletach, usługi w zakresie
bezpiecznego magazynowania [transport], wynajmowanie miejsc do
magazynowania, wypożyczanie palet i kontenerów do składowania
towarów, wypożyczanie palet i kontenerów do transportu towarów,
wypożyczanie pojemników do magazynowania, określanie trasy
pojazdów za pomocą komputera w sieciach danych, planowanie
tras [usługi nawigacyjne], usługi planowania tras, usługi w zakresie
monitorowania towarów, usługi śledzenia i lokalizowania listów i pa‑
czek, fracht, fracht [przewóz towarów], organizowanie rozładunku
towarów, pośrednictwo frachtowe, pośrednictwo w zakresie frachtu
i transportu, spedycja, spedycja ładunków, transport ładunku dro‑
gą lądową, transport ładunków, udzielanie informacji dotyczących
transportu ładunku, udzielanie informacji dotyczących pośrednictwa
w przewozie ładunków, udzielanie informacji związanych z usługami
rozładunku towarów, udzielanie porad związanych z usługami spe‑
dycyjnymi, usługi dostarczania ładunków, usługi frachtu lądowego,
usługi spedycji, usługi spedycji ładunku drogą lądową.
(111) 318488
(220) 2018 08 20
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) PŁOCHA ŁUKASZ DACH STAL, Prudnik, PL.
(540) DACH STAL
(540)

(210) 489523

Kolor znaku: niebieski, czerwony
(531) 07.03.11, 26.03.23, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 metalowe pokrycia dachowe, dachówki metalowe,
dachówka metalowa, metalowe naroża dachu, metalowe grzbiety
dachu, dachy (pokrycia-) metalowe, pokrycia dachów, metalowe,
metalowe pokrycia dachów, metalowe otwory dachowe, dachowe
rynny metalowe, metalowe okna dachowe, okna dachowe metalowe,
płytki dachowe metalowe, metalowe materiały dachowe, pokrycia
dachowe metalowe, metalowa więźba dachowa, metalowe elemen‑
ty dachowe, metalowe panele dachowe, metalowe więźby dachowe,
metalowe szkielety dachowe, metalowe płyty dachowe, metalowe
dachówki holenderskie, haki do dachówek, dachówki esówki meta‑
lowe, kątowniki stalowe do dachów kosze dachowe [budownictwo]
metalowe, metalowe, dachowe otwory wentylacyjne, wiatrowska‑
zy [kurki dachowe] metalowe, membrany dachowe z metalu, deski
dachowe z metalu, materiały do obróbki dachu metalowe, dachy
z metalu na konstrukcje, metalowe, dachowe okna półkoliste [okna],
blacha do pokrycia dachu z metalu, materiał do pokrywania dachów
z metalu, okładzinowe panele metalowe do pokrywania dachów,
ołowiane materiały uszczelniające do krycia dachów, aluminiowe ma‑
teriały uszczelniające do krycia dachów, łupki metalowe, zaczepy do
płytek dachowych metalowe, metalowe okna dachowe w kształcie
kopuły, metalowe pokrycia dachowe zawierające ogniwa słoneczne,
metalowe kosze dachowe do użytku w budownictwie, metalowe po‑
krycia dachowe z wbudowanymi ogniwami słonecznymi, metalowe
pokrycia dachowe, z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi,
35 usługi sprzedaży, reklamy, promocji oraz usługi w zakresie pro‑
wadzenia sklepów, składów, marketów z materiałami budowlanymi
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w szczególności takimi jak: pokrycia dachowe, materiały do wykoń‑
czenia kompletnego dachu, okna dachowe, betonowe materiały bu‑
dowlane, materiały budowlane przeciwogniowe, szklane materiały
budowlane, materiały budowlane niemetalowe, powłoki [materiały
budowlane], tektura słomowa [materiały budowlane], ogniotrwałe
materiały budowlane, niemetalowe, materiały budowlane ze szkła,
materiały budowlane z bitumu, siding winylowy [materiały budow‑
lane], materiały budowlane z drewna, fornir kamienny [materiały bu‑
dowlane], płyta pilśniowa [materiały budowlane], materiały budowla‑
ne z kamienia naturalnego, bloczki budowlane zawierające materiały
izolacyjne, materiały budowlane i konstrukcyjne niemetalowe, mate‑
riały budowlane (nie z metalu), materiały budowlane na bazie wapna,
materiały budowlane ze sztucznego kamienia, materiały budowlane
z włókien mineralnych, ogrodzenie przeciwerozyjne [materiały bu‑
dowlane niemetalowe], niemetalowe materiały budowlane do pokry‑
wania dachu, materiały budowlane składające się ze szkła, materiały
budowlane niemetalowe o właściwościach akustycznych, materia‑
ły budowlane wykonane z włókna skalnego, materiały budowlane
z materiałów z tworzyw sztucznych, materiały budowlane z tworzyw
sztucznych wzmocnione włóknem, słupy betonowe do użytku j a ko
materiały budowlane, niemetalowe materiały i elementy budowlane
i konstrukcyjne, niemetalowe materiały budowlane do użytku przy
poziomowaniu nawierzchni, budowlane materiały betonowe umac‑
niane tworzywami sztucznymi i włóknem szklanym, niemetalowe
materiały budowlane do zabezpieczania budynków przed ciągami
powietrznymi, niemetalowe narożniki ochronne nakładane na płyty
gipsowo‑kartonowe [materiały budowlane], mieszanki asfaltowe do
wypełniania ubytków na bazie smoły [materiały budowlane], materia‑
ły budowlane (metalowe), metalowe materiały budowlane, budow‑
lane materiały metalowe, blacharskie materiały budowlane, stalowe
materiały budowlane, ogniotrwałe budowlane materiały metalowe,
stropy [metalowe materiały budowlane], markizy metalowe [materia‑
ły budowlane] ogniotrwałe materiały z metalu [materiały budowlane],
materiały metalowe na rusztowania budowlane, metalowe materiały
budowlane w postaci płyt, metalowe materiały budowlane w postaci
arkuszy, metalowe materiały budowlane w postaci paneli, metalowe
materiały i elementy budowlane i konstrukcyjne, metalowe narożni‑
ki ochronne nakładane na płyty gipsowo‑kartonowe [materiały bu‑
dowlane], artykułami budowlanymi metalowymi i niemetalowymi,
artykułami wyposażenia wnętrz oraz artykułami wykończeniowymi,
meblami, urządzeniami i wyrobami elektrotechnicznymi, narzędzia‑
mi budowlanymi, narzędziami, artykułami gospodarstwa domowego
i sprzętem radiowo‑telewizyjnym, wyrobami z metalu, drewna, szkła,
ceramiki i porcelany oraz tworzyw sztucznych do użytku domowe‑
go, artykułami chemicznymi, włókienniczymi, odzieżą oraz obuwiem,
drewnem, materiałami wyposażenia sanitarnego, pojazdami samo‑
chodowymi, 37 usługi budowlane, doradztwo inżynieryjne (usługi
budowlane), usługi budowlane, konstrukcyjne, rozbiórkowe i wy‑
burzeniowe, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budyn‑
ków, roboty związane z budowy obiektów inżynierii lądowej, roboty
budowlane specjalistyczne, rozbiórka dachów, naprawa dachów,
konserwacja dachów, izolowanie dachów, izolacja dachów. montaż
belkowania dachu, pokrywanie dachów papę, usługi instalacji da‑
chów, instalacja pokryć dachowych, ponowna obróbka powierzchni
dachów, nakładanie powłok nieprzemakalnych na dachy, układanie
dachówek i płytek łupkowych, konserwacja i naprawa rynien dacho‑
wych, układanie dachówki, murowanie lub murowanie z bloczków,
izolacja ścian wewnętrznych i zewnętrznych, sufitów i dachów, insta‑
lacja materiałów izolacyjnych w budynkach, na dachach i w konstruk‑
cjach.

(111) 318489
(220) 2018 08 20
(210) 489535
(151) 2019 02 18
(441) 2018 10 22
(732) G‑CON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) GCON
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy
(531) 26.04.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
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(510), (511) 6 metalowe budynki przenośne oraz metalowe wielo‑
funkcyjne budynki modułowe, metalowe kontenery mieszkalne,
metalowe kontenery biurowe, przenośne metalowe kontenery z in‑
stalacjami sanitarnymi, metalowe kontenery budowlane, metalowe
kontenery magazynowe, przedszkola i szkoły kontenerowe z meta‑
lu, przenośne konstrukcje metalowe, prefabrykowane konstrukcje
metalowe, metalowe, przenośne konstrukcje budowlane, modu‑
łowe przenośne konstrukcje budowlane z metalu, konstrukcje sta‑
lowe, 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, przed‑
szkoli i szkół kontenerowych z metalu, przenośnych konstrukcji
metalowych, prefabrykowanych konstrukcji metalowych, modu‑
łowych przenośnych konstrukcji budowlanych z metalu, konstruk‑
cji stalowych, modułowych konstrukcji metalowych, 36 wynajem
powierzchni biurowych w metalowych kontenerach, 43 wynajem
budynków przenośnych, 44 wynajem kontenerów z instalacjami
sanitarnymi.

(111) 318490
(220) 2018 08 20
(210) 489537
(151) 2019 02 18
(441) 2018 10 22
(732) CICHECKI ADAM PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
‑USŁUGOWE ADBI, Częstochowa, PL.
(540) FRESZAKI
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 31 karmy i pasze dla zwierząt, świeże owoce i warzywa.
(111) 318491
(220) 2018 08 20
(151) 2019 01 09
(441) 2018 09 24
(732) JĘDRZEJUK PIOTR ANDRZEJ, Wrocław, PL.
(540) STAY FLY
(540)

(210) 489538

(540)

Kolor znaku: biały, ciemnoniebieski, fioletowy
(531) 18.03.02, 18.03.09, 18.03.23, 01.15.24, 26.11.08, 26.11.13,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 usługi doradztwa specjalistycznego w sprawach
działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami,
doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą dotyczącą
nieruchomości, wycena nieruchomości, prezentowanie w mediach
nieruchomości dla celów sprzedaży detalicznej, rozpowszechnia‑
nie ogłoszeń reklamowych, promocja sprzedaży nieruchomości dla
osób trzecich, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, ak‑
tualizacja materiałów reklamowych dotyczących obrotu i wynajmu
nieruchomości, 36 usługi dotyczące administrowania i zarządzania
nieruchomościami, agencje mieszkaniowe dotyczące nieruchomo‑
ści, agencje mieszkaniowe w handlu nieruchomościami oraz pośred‑
nictwo w tym zakresie, ściąganie czynszów, dzierżawa nieruchomo‑
ści, informacja o ubezpieczeniach nieruchomości, usługi dotyczące
wyceny kosztów naprawy i remontu nieruchomości, wynajmowanie
mieszkań i obiektów użyteczności publicznej, wycena nieruchomo‑
ści, doradztwo w sprawach ubezpieczenia nieruchomości, pośred‑
nictwo w zakresie udzielania kredytów pod zastaw oraz kredytów
ratalnych, 43 domy turystyczne, hotele, hotele dla zwierząt, hoste‑
le, pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i turystyczne, hotelowe
usługi kateringowe, informacja hotelowa, motele, obsługa zakwate‑
rowania członków organizacji, opieka nad dziećmi w żłobkach i klu‑
bach malucha, ośrodki opieki dziennej, domy dla ludzi w podeszłym
wieku, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, domy gościnne placów‑
ki opieki nad ludźmi w podeszłym wieku, przedszkolakami i małymi
dziećmi, campingi, pola namiotowe, domy dla rekonwalescentów,
domy turystyczne, sanatoria.
(111) 318493
(220) 2018 08 23
(210) 489614
(151) 2019 02 26
(441) 2018 11 13
(732) SALONY OPTYCZNE ONLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nadolice Wielkie, PL.
(540) evO₂fit
(540)

(531) 26.11.01, 26.11.08, 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 25 odzież, okrycia wierzchnie [odzież], odzież sportowa,
odzież gimnastyczna, odzież treningowa, odzież gotowa, bluzy spor‑
towe, bluzy dresowe, kurtki bluzy, bluzy z kapturem, koszule, pulo‑
wery, swetry [odzież], bielizna, stroje plażowe, kostiumy kąpielowe,
skarpety sportowe, skarpety do kostek, obuwie, obuwie sportowe,
obuwie plażowe, nakrycia głowy, czapki [nakrycia głowy], berety,
daszki [odzież], daszki do czapek, 35 usługi handlu detalicznego
w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi handlu elektro‑
nicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za
pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, usługi sprzedaży detalicznej świadczone online w zakre‑
sie artykułów odzieżowych, usługi sprzedaży detalicznej w związku
z nakryciami głowy, usługi sprzedaży detalicznej w związku z obu‑
wiem, usługi sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z nakryciami głowy, usługi sprze‑
daży hurtowej w związku z obuwiem, usługi sprzedaży hurtowej
w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicznej sprzedaży wysył‑
kowej odzieży, usługi w zakresie wysyłkowej sprzedaży detalicznej
akcesoriów odzieżowych, 40 krawiectwo, krojenie tkanin, przeróbki
odzieży, szycie odzieży na miarę, 42 projektowanie odzieży, obuwia
i nakryć głowy.
(111) 318492
(220) 2018 08 22
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) WESTFAL NATALIA, Dziwnówek, PL.
(540) VELA MARE

1843

Kolor znaku: niebieski
(531) 01.15.15, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 5 roztwory do szkieł kontaktowych, preparaty czyszczą‑
ce do szkieł kontaktowych, 9 pojemniczki na szkła kontaktowe, szkła
kontaktowe, soczewki do okularów, soczewki korekcyjne (optyka),
soczewki optyczne, okulary, okulary ochronne do uprawiania sportu,
okulary przeciwsłoneczne, oprawki do okularów, etui na okulary, so‑
czewki do okularów.
(111) 318494
(220) 2018 08 23
(151) 2019 02 26
(441) 2018 10 22
(732) PŁOSKI PAWEŁ ELMO‑GRUPA, Warszawa, PL.
(540) ELMO GRUPA
(540)

(210) 489615

(210) 489586
(531) 26.13.25, 27.05.01
(510), (511) 28 artykuły sportowe, przyrządy i urządzenia treningo‑
we do ćwiczeń.
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(111) 318495
(220) 2018 08 23
(210) 489632
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) ARSANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, PL.
(540) MANFACH
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 26.04.03, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 szkło wodne, silikony, rozpuszczalniki, kleje do płytek
ceramicznych, preparaty do gruntowania, 2 preparaty do konser‑
wacji drewna, emalie do malowania, farby do malowania, lakiery do
malowania, farby do malowania na zewnątrz i wewnątrz budynków,
17 szczeliwa do połączeń, styropian, 19 zaprawy budowlane, zapra‑
wy murarskie, zaprawy tynkarskie, zaprawy posadzkowe, zaprawy
klejowe do okładzin niemetalowych i zatapiania siatki zbrojeniowej,
zaprawy klejowe do przyklejania okładzin niemetalowych, zaprawy
klejowe do glazury, tynki akrylowe, podkłady pod tynki akrylowe,
płyny gruntujące akrylowe, tynki mineralne, tynki mozaikowe, tynki
silikatowe, tynki silikonowe, okładziny niemetalowe dla budownic‑
twa, płyty izolacyjne ze styropianu dla budownictwa.
(111) 318496
(220) 2018 08 24
(210) 489671
(151) 2019 02 26
(441) 2018 11 13
(732) GTC GALERIA CTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GJ Galeria Jurajska
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, czerwony, niebieski, fioletowy, żółty
(531) 26.04.07, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 16 gazety, magazyny, periodyki, prospekty, plakaty, fol‑
dery, katalogi, broszury, ulotki, drukowane materiały reklamowe, biu‑
rowe, drukowane materiały informacyjne, mapy, zaproszenia, dyplo‑
my, drukowane materiały firmowe, koperty, kubki papierowe, torby
na zakupy z papieru i/lub tworzyw sztucznych, kalendarze, opako‑
wania z kartonu, 35 usługi prowadzenia sprzedaży różnorodnych to‑
warów w sklepie wielobranżowym, w tym w aptece i/lub w hurtowni
oraz za pośrednictwem sieci Internet, administrowanie i zarządzanie
centrami handlowo‑rozrywkowymi. sklepami, punktami usługowy‑
mi, hurtowniami, zarządzanie działalnością gospodarczą prowadze‑
nie marketingu, organizacji promocji sprzedaży, doradztwo w za‑
kresie: prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, usługi związane
z tworzeniem sieci handlowych i gastronomicznych oraz reprezen‑
towaniem interesów osób trzecich, usługi reklamowe, usługi polega‑
jące na promocji sprzedaży dla osób trzecich, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych, wynajmowanie miejsc na umieszcza‑
nie ogłoszeń lub reklam, pokazy towarów, usługi w zakresie agencji
importowych, dystrybucja materiałów reklamowych, publikowanie
tekstów reklamowych, prowadzenie komputerowych baz danych,
usługi związane z udostępnianiem baz danych, wynajmowanie dys‑
trybutorów automatycznych, wynajmowanie powierzchni na cele
reklamowe, usługi w zakresie informacji handlowej, usługi reklamy
i promocji sprzedaży na rzecz osób trzecich w sieciach komputero‑
wych, prowadzenie reklamy radiowej, telewizyjnej, prasowej oraz
za pomocą środków elektronicznych, usługi w zakresie dekoracji
wystaw i witryn sklepowych, organizowanie wystaw i imprez kultu‑
ralnych, rozrywkowych w celach handlowych, 36 wydzierżawianie
i wynajmowanie centrów handlowych, wynajmowanie obiektów
handlowych, biurowych, usługowych, wynajem powierzchni han‑
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dlowych i usługowych w centrum handlowo
‑rozrywkowym, ich
administrowanie, zbieranie czynszu, usługi wyceny powierzchni
w centrum handlowo
‑usługowo
‑rozrywkowym, usługi związane
z dzierżawą, zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami
oraz ich obrotem, doradztwo inwestycyjne, usługi ubezpieczenio‑
we, usługi związane z kredytowaniem zakupu nieruchomości, wy‑
cena nieruchomości, leasing nieruchomości, prowadzenie kantorów
wymiany walut, 37 wznoszenie obiektów budowlanych wszelkiego
typu wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, wyko‑
nywanie instalacji budowlanych, wykonywanie specjalistycznych
robót budowlanych, sprzątanie obiektów, 39 usługi zaopatrzeniowe,
wynajmowanie miejsc parkingowych, garaży, dostarczanie zgodnie
z zamówieniem przedmiotów dystrybuowanych w centrum handlo‑
wym, usługi magazynowania towarów, pakowania i przepakowywa‑
nia, usługi transportowe, wynajmowanie powierzchni na salony sa‑
mochodowe, wypożyczanie pojazdów, 41 usługi w zakresie rozrywki,
sportu i rekreacji, prowadzenie fitness i siłowni, usługi salonów gier,
organizowanie i prowadzenie imprez rozrywkowych, sportowych
i rekreacyjnych, organizowanie konkursów, gier losowych i loterii, or‑
ganizowanie wystaw oraz imprez kulturalnych i edukacyjnych, orga‑
nizowanie pokazów mody, organizowanie przyjęć, zabaw i festynów,
publikacje elektroniczne on‑line, usługi w zakresie prowadzenia sal
kinowych, prowadzenia salonów urody, usługi w zakresie admini‑
strowania, zarządzania i wynajmowania obiektów sportowych, roz‑
rywkowych i rekreacyjnych, produkcja i reprodukcja filmów i nagrań:
video, dźwiękowych oraz ich rozpowszechnianie, usługi fotograficz‑
ne, montaż programów radiowych i telewizyjnych, wydawanie ksią‑
żek i tekstów innych niż reklamowe, pokazy i wystawy edukacyjne,
tłumaczenia, użytkowanie i wynajmowanie sal kinowych, wynaj‑
mowanie obiektów i sal rekreacyjnych, sportowych i rozrywkowych
na cele imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i sporto‑
wych, 43 usługi gastronomiczne, prowadzenie kawiarni, restauracji,
restauracji samoobsługowych, posiłki gastronomiczne, punktów
gastronomicznych, hoteli, przygotowywanie żywności na zamówie‑
nie oraz ich dostawa, wynajmowanie sal na posiedzenia, 45 ochrona
obiektów.

(111) 318497
(220) 2018 08 24
(210) 489673
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) CANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Canpol babies EasyStart
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 10 artykuły do karmienia i smoczki, butelki do karmienia
niemowląt lub dzieci, kubki z ustnikiem do karmienia niemowląt lub
dzieci, kapturki sutkowe, laktatory, nakładki silikonowe do karmienia,
pojemniki na butelki do karmienia, zamknięcia do butelek do karmie‑
nia, wkładki laktacyjne.
(111) 318498
(220) 2018 08 24
(210) 489674
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) CANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) EasyStart to Motherhood
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 10 artykuły do karmienia i smoczki, butelki do karmienia
niemowląt lub dzieci, kubki z ustnikiem do karmienia niemowląt lub
dzieci, kapturki sutkowe, laktatory, nakładki silikonowe do karmienia,
pojemniki na butelki do karmienia, zamknięcia do butelek do karmie‑
nia, wkładki laktacyjne.
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(111) 318499
(220) 2018 08 24
(210) 489675
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) CANPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) Canpol babies EasyStart
(540)

Kolor znaku: niebieski, żółty, biały, pomarańczowy, czerwony,
różowy, fioletowy, brązowy, czarny
(531) 01.05.01, 01.05.07, 02.05.04, 02.05.23, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.08, 29.01.15
(510), (511) 10 artykuły do karmienia i smoczki, butelki do karmienia
niemowląt lub dzieci, kubki z ustnikiem do karmienia niemowląt lub
dzieci, kapturki sutkowe, laktatory, nakładki silikonowe do karmienia,
pojemniki na butelki do karmienia, zamknięcia do butelek do karmie‑
nia, wkładki laktacyjne.
(111) 318500
(220) 2018 07 03
(210) 487769
(151) 2019 02 06
(441) 2018 10 22
(732) KADLEC‑WOJTCZAK ALEKSANDRA, Poznań, PL.
(540) SIS&BRO
(510), (511) 25 stroje baseballowe, stroje jednoczęściowe, stroje pla‑
żowe, stroje do karate, stroje kąpielowe monikini, stroje do taekwon‑
do, stroje do aikido, stroje dla sędziów sportowych, stroje do sportów
walki, stroje do jazdy na nartach wodnych, slipy męskie, figi damskie,
bielizna, bielizna termoaktywna, body [bielizna], bielizna damska,
bielizna funkcjonalna, bielizna wchłaniająca pot, bielizna dla kobiet,
bokserki damskie [bielizna], bielizna dla mężczyzn, bielizna osobista
z dzianiny, bielizna wyszczuplająca [wyroby gorseciarskie], bielizna
damska typu body, połączenie koszulki z majtkami [bielizna damska],
jednoczęściowa bielizna damska [body połączone z rajstopami],
skarpety termoaktywne, funkcjonalne spodnie termoaktywne, ter‑
moaktywne nakrycia głowy, funkcjonalne koszulki termoaktywne,
odzież o termoizolacyjnych właściwościach, kombinezony pianko‑
we, kombinezony piankowe do surfingu, kombinezony piankowe do
windsurfingu, kombinezony piankowe dla narciarzy wodnych, kom‑
binezony piankowe do sportów wodnych powierzchniowych, kom‑
binezony piankowe do nart wodnych i sportów podwodnych, koszul‑
ki bez rękawów, koszulki kolarskie, koszulki piłkarskie, koszulki polo,
koszulki dla siatkarzy, koszulki do tenisa, koszulki do futbolu amery‑
kańskiego, koszulki z krótkim rękawem, koszulki gimnastyczne bez
rękawów, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki do gry w rug‑
by, koszulki sportowe z krótkimi rękawami, koszulki sportowe i bry‑
czesy do uprawiania sportów, koszulki typu rashguard do sportów
wodnych, chroniące przed promieniowaniem UV, spodnie, spodnie
dresowe, spodnie joggingowe, spodnie snowboardowe, spodnie
golfowe, spodnie narciarskie, spodnie kolarskie, spodnie nieprzema‑
kalne, spódnico‑spodenki, spódnice golfowe, spodnie do joggingu,
spodnie od dresu, spodnie ze stretchu, spodnie do jogi, spodnie
do jeździectwa, spodnie, koszule i spódniczki do golfa, spodniumy
[kostiumy ze spodniami dla kobiet], spodnie do joggingu [odzież],
spodnie narciarskie [na szelkach], spodnie sportowe pochłaniające
wilgoć, spodnie do futbolu amerykańskiego, spodnie z ochraniacza‑
mi do użytku sportowego, męskie i damskie kurtki, płaszcze, spodnie
i kamizelki, czapki sportowe, koszule sportowe, kurtki sportowe,
bluzy sportowe, obuwie sportowe, skarpetki sportowe, skarpety
sportowe, spodnie sportowe, podkoszulki sportowe, szorty sporto‑
we, odzież sportowa, komplety sportowe, rajstopy sportowe, buty
sportowe, staniki sportowe, stroje sportowe, płaszcze sportowe,
znaczniki [narzutki] sportowe, skarpetki dla sportowców, obuwie
do uprawiania sportów, skarpety do sportów wodnych, kurtki jako
odzież sportowa, kurtki sportowe do rozgrzewki, topy sportowe do
rozgrzewki, czapki i czapeczki sportowe, bluzy sportowe z kaptu‑
rem, obuwie inne niż sportowe, buty treningowe [obuwie sportowe],
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buty tenisowe [obuwie sportowe], koszule sportowe pochłaniają‑
ce wilgoć, biustonosze sportowe pochłaniające wilgoć, garnitury
w sportowym stylu, odzież w stylu sportowym, artykuły odzieżowe
w stylu sportowym, sportowe nakrycia głowy [inne niż kaski], narzut‑
ki [znaczniki] sportowe do futbolu amerykańskiego, korki do mo‑
cowania do butów sportowych, koszule z ochraniaczami do użytku
sportowego, szorty z ochraniaczami do użytku sportowego, odzież
sportowa [z wyjątkiem rękawic do golfa], legginsy, legginsy ciążowe,
biustonosze miękkie, nieusztywniane, koszule z dzianiny, koszulki
do jogi, koszule z krótkimi rękawami, kurtki, kurtki jeździeckie, kurtki
narciarskie, kurtki bluzy, kurtki odblaskowe, kurtki puchowe, kurtki
nieprzemakalne, kurtki snowboardowe, kurtki [odzież], kurtki dwu‑
stronne, kurtki bez rękawów, kurtki z kapturem chroniące przed zim‑
nem i wiatrem, obuwie gimnastyczne, tenisówki [obuwie], obuwie
piłkarskie, obuwie przeciwdeszczowe, obuwie do wspinaczki, bluzy
polarowe, bluzy z kapturem, bluzki z krótkimi rękawami, krótkie blu‑
zeczki do talii, bluzki.

(111) 318501
(220) 2013 04 08
(210) 412616
(151) 2019 01 18
(441) 2013 07 22
(732) POWERS PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Czapury, PL.
(540) POWERS PARTNER
(540)

Kolor znaku: żółty, czarny, biały
(531) 15.01.01, 26.03.01, 26.03.19, 26.04.02, 26.04.16, 26.04.18,
27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjąt‑
kiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechaniczne narzędzia
rolnicze o napędzie innym niż ręczny, 12 pojazdy, części do pojaz‑
dów, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub
wodzie, 37 usługi naprawy pojazdów i silników, regeneracja silników
zużytych lub częściowo zniszczonych, wynajem maszyn, 39 usługi
transportowe, pakowanie i składowanie towarów, usługi magazyno‑
wania.
(111) 318502
(220) 2014 11 12
(210) 435558
(151) 2019 02 28
(441) 2015 03 02
(732) ZUBALA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
‑HANDLOWE EKODARPOL, Dębno, PL.
(540) BIOCHRON
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 nawozy, 5 preparaty do zwalczania insektów, prepara‑
ty grzybobójcze do stosowania w ogrodnictwie, środki odstraszające
komary, owady, środki odstraszające owady dla ludzi i zwierząt.
(111) 318503
(220) 2015 08 03
(210) 445475
(151) 2018 11 13
(441) 2015 11 09
(732) ZARĘBSKA TERESA NATA, Gdańsk, PL.
(540) BUBBLE DRINK
(510), (511) 21 butelki, butelki niemetalowe, butelki na napoje dla
podróżnych, 28 zabawki jako butelki z niespodzianką, 32 napoje
bezalkoholowe, aperitify bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje
z soków owocowych, bezalkoholowe wyciągi z owoców, ekstrak‑
ty owocowe bezalkoholowe, esencje do produkcji napojów, wody
gazowane, napoje gazowane, koktajle bezalkoholowe, lemoniada,
woda mineralna, napoje mineralne, nektary owocowe bezalkoho‑
lowe, bezalkoholowe napoje z soków owocowych, soki, piwo, soki
owocowe, woda stołowa, woda sodowa.

1846

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 6/2019

(111) 318504
(220) 2016 01 19
(210) 451450
(151) 2019 01 31
(441) 2016 05 09
(732) TARGI W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Akademia HORECA Międzynarodowych Targów Wyposażenia
Hoteli i Gastronomii HORECA
(540)

(111) 318506
(220) 2016 03 08
(210) 453251
(151) 2018 10 16
(441) 2016 06 06
(732) SOLAK URSZULA, SOLAK ADAM MILLER POLSKA SPÓŁKA
CYWILNA, Bielsko‑Biała, PL.
(540) Miller
(540)

(531) 26.01.01, 26.01.08, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i obsługi międzynaro‑
dowych i krajowych imprez targowych i wystawienniczych targów,
usługi w zakresie reklamy osób trzecich, towarów, imprez, wystaw,
pokazów świadczone za pomocą następujących środków: radia, tele‑
wizji, prasy, sieci komputerowej, usługi w zakresie „małej poligrafii”:
powielanie materiałów reklamowych, przygotowywanie katalogów
reklamowych rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynaj‑
mowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników rekla‑
mowych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów i ich
publikowanie, pośrednictwo handlowe, badanie rynku i opinii pu‑
blicznej, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, pozyskiwanie i gromadzenie informacji
w formie komputerowych baz danych, zarządzanie komputerowymi
bazami danych, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia
działalności reklamowo‑promocyjnej i wystawienniczej, gromadze‑
nie i udostępnianie informacji, 41 organizowanie imprez towarzyszą‑
cych targom o charakterze edukacyjnym, kulturalnym,sportowym,
usługi w zakresie organizowania kongresów, sympozjów, spotkań
tematycznych, nauczania, szkolenia, rozrywki, pokazów kulinarnych,
kursów kulinarnych, organizowanie loterii i konkursów, usługi w za‑
kresie produkcji programów i taśm wideo radiowych i telewizyjnych,
publikowanie książek, publikowanie książek elektronicznych i dzien‑
ników w systemie on‑line, tłumaczenia, usługi fotografów..

Kolor znaku: niebieski, biały, żółty
(531) 05.05.21, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 8 produkty do manicure‑pedicure: pilniki, cążki do skó‑
rek i paznokci, pęsety, obcinacze do paznokci, tarki do pięt, komplety
do manicure.

(111) 318505
(220) 2016 01 19
(210) 451452
(151) 2019 01 31
(441) 2016 05 09
(732) TARGI W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) Kuchnia Mistrzów Międzynarodowych Targów Wyposażenia
Hoteli i Gastronomii HORECA
(540)

(531) 26.01.04, 11.01.02, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie organizacji i obsługi międzynaro‑
dowych i krajowych imprez targowych i wystawienniczych targów,
usługi w zakresie reklamy osób trzecich, towarów, imprez, wystaw,
pokazów świadczone za pomocą następujących środków: radia, tele‑
wizji, prasy, sieci komputerowej, usługi w zakresie “małej poligrafii”:
powielanie materiałów reklamowych, przygotowywanie katalogów
reklamowych rozpowszechnianie materiałów reklamowych, wynaj‑
mowanie przestrzeni reklamowej, wynajmowanie nośników rekla‑
mowych, tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów i ich
publikowanie, pośrednictwo handlowe, badanie rynku i opinii pu‑
blicznej, dekoracja stoisk wystawienniczych, wypożyczanie urządzeń
i wyposażenia biurowego, pozyskiwanie i gromadzenie informacji
w formie komputerowych baz danych, zarządzanie komputerowymi
bazami danych, doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia
działalności reklamowo‑promocyjnej i wystawienniczej, gromadze‑
nie i udostępnianie informacji, 41 organizowanie imprez towarzyszą‑
cych targom o charakterze edukacyjnym, kulturalnym,sportowym,
usługi w zakresie organizowania kongresów, sympozjów, spotkań
tematycznych, nauczania, szkolenia, rozrywki, pokazów kulinarnych,
kursów kulinarnych, organizowanie loterii i konkursów, usługi w za‑
kresie produkcji programów i taśm wideo radiowych i telewizyjnych,
publikowanie książek, publikowanie książek elektronicznych i dzien‑
ników w systemie on‑line, tłumaczenia, usługi fotografów..

(111) 318507
(220) 2017 01 19
(210) 466620
(151) 2018 10 18
(441) 2017 06 19
(732) LIGHTHOUSE TAX DĘBKOWSKI SZUBERT SPÓŁKA
PARTNERSKA DORADCÓW PODATKOWYCH I RADCÓW
PRAWNYCH, Wrocław, PL.
(540) LIGHTHOUSE TAX
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 07.01.16, 26.01.01, 26.01.03, 27.05.01, 29.01.11
(510), (511) 35 doradztwo podatkowe [rachunkowość], planowanie
podatkowe [rachunkowość], przygotowywanie zeznań podatkowych
i doradztwo podatkowe, usługi konsultingowe w zakresie księgowo‑
ści podatkowej, 36 usługi podatkowe i celne, planowanie podatkowe
[nie księgowe], doradztwo podatkowe [nie prowadzenie rachunków],
doradztwo podatkowe [nie dotyczy księgowości], doradztwo podat‑
kowe [nie dotyczy prowadzenia rachunków], konsultacje podatkowe
[nie dotyczy prowadzenia rachunków], 45 badania prawne, doradztwo
prawne, mediacja [usługi prawne], usługi rejestracyjne (prawne), usługi
informacji prawnej, usługi wsparcia prawnego, usługi prawne pro bono,
usługi prawne w zakresie mediacji, doradztwo prawne w dziedzinie
opodatkowania, porady prawne i zastępstwo procesowe, usługi w za‑
kresie pomocy prawnej, usługi w zakresie doradztwa prawnego, usługi
prawne dotyczące nabywania własności intelektualnej, usługi prawne
dotyczące praw własności intelektualnej, usługi prawne związane z pro‑
wadzeniem działalności gospodarczej, doradztwo prawne związane
z prawami własności intelektualnej, usługi doradcze związane z prawa‑
mi konsumenta [doradztwo prawne], usługi w zakresie alternatywnego
rozstrzygania sporów [usługi prawne], usługi związane z przeniesieniem
tytułu własności [usługi prawne], usługi prawne świadczone w związku
z procesami sądowymi, usługi prawne związane z tworzeniem i reje‑
stracją firm, usługi prawne związane z negocjacją kontraktów dla osób
trzecich, usługi prawne w zakresie negocjowania i sporządzania umów
związanych z prawami własności intelektualnej.
(111) 318508
(220) 2017 03 26
(210) 469481
(151) 2018 10 19
(441) 2017 08 07
(732) PORADA ANETA KANCELARIA KSIĘGOWA AMP,
Częstochowa, PL.
(540) AMP
(540)

Kolor znaku: szary, pomarańczowy
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, skom‑
puteryzowane prowadzenie rachunkowości, usługi doradcze i infor‑
macyjne dotyczące rachunkowości, doradztwo księgowe w zakresie
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podatków, analizy kosztów, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowywanie zeznań
podatkowych, przygotowanie listy płac, prowadzenie ksiąg, doradz‑
two w zakresie zwrotu podatku [rachunkowość], doradztwo doty‑
czące zatrudnienia, doradztwo w zakresie zarządzania personelem.

(111) 318509
(220) 2017 04 19
(210) 470601
(151) 2018 10 18
(441) 2017 08 16
(732) SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA, Sanok, PL.
(540) OPTIMUMPRO
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 7 paski klinowe do silników, paski do silników maszyn
rolniczych, paski napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, pasy do
maszyn, pasy napędowe do maszyn, pasy napędowe do maszyn prze‑
mysłowych, pasy pędne do zastosowań przemysłowych, pasy napę‑
dowe do maszyn rolniczych, pasy napędowe do maszyn i silników do
zastosowań przemysłowych, 35 sprzedaż detaliczna i hurtowa (w tym
za pośrednictwem strony internetowej) na rzecz osób trzecich, prowa‑
dzenie sklepów i hurtowni, w tym internetowych, sprzedaż on‑line,
sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: paski klinowe do silni‑
ków, paski do silników maszyn rolniczych, paski napędowe, inne niż
do pojazdów lądowych, pasy do maszyn, pasy napędowe do maszyn,
pasy napędowe do maszyn przemysłowych, pasy pędne do zastoso‑
wań przemysłowych, pasy napędowe do maszyn rolniczych, pasy na‑
pędowe do maszyn i silników do zastosowań przemysłowych, marke‑
ting, reklama, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama telewizyjna,
reklama billboardowa, reklama na stronach internetowych oraz orga‑
nizowanie targów, wystaw i pokazów związanych z promocją następu‑
jących towarów: paski klinowe do silników, paski do silników maszyn
rolniczych, paski napędowe, inne niż do pojazdów lądowych, pasy
do maszyn, pasy napędowe do maszyn, pasy napędowe do maszyn
przemysłowych, pasy pędne do zastosowań przemysłowych, pasy na‑
pędowe do maszyn rolniczych, pasy napędowe do maszyn i silników
do zastosowań przemysłowych, rozpowszechnianie materiałów rekla‑
mowych [ulotek, broszur i materiałów drukowanych], udzielanie porad
handlowych konsumentom, promocja sprzedaży.
(111) 318510
(220) 2017 05 15
(210) 471658
(151) 2018 10 19
(441) 2017 12 27
(732) BROWAR PINTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Żywiec, PL.
(540) DYNIAMIT!
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie, napoje na bazie piwa,
ekstrakty chmielu do produkcji piwa, piwa smakowe, korzenne piwa,
napoje bezalkoholowe o smaku piwa, piwo słodowe, kwas chlebowy
[napoje bezalkoholowe], drinki na bazie piwa, piwa o małej zawarto‑
ści alkoholu, piwo bezalkoholowe, piwo rzemieślnicze.
(111) 318511
(220) 2017 07 12
(151) 2018 10 19
(441) 2018 04 30
(732) INDUSTRIA TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL.
(540) SZYCHTÓWKA
(540)

(210) 474029
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(111) 318512
(220) 2017 07 12
(210) 474031
(151) 2018 10 19
(441) 2018 04 30
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) AA Shave Safe&Care
(510), (511) 3 produkty kosmetyczne, preparaty do pielęgnacji skó‑
ry, preparaty przeciwsłoneczne i po opalaniu, preparaty do golenia,
przed i po goleniu, mydła, środki do mycia i kąpieli, preparaty do
higieny intymnej, środki perfumeryjne, perfumy, wody toaletowe
i kolońskie, dezodoranty i antyperspiranty, preparaty do pielęgna‑
cji włosów, rzęs, brwi, paznokci, środki do pielęgnacji ust, środki do
czyszczenia zębów i pielęgnacji jamy ustnej, chusteczki nasączane
płynami kosmetycznymi, środki toaletowe, 5 preparaty farmaceu‑
tyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów leczni‑
czych, kosmetyki do celów medycznych, sole do kąpieli do celów
medycznych, preparaty lecznicze do i po goleniu.
(111) 318513
(220) 2017 07 17
(210) 474240
(151) 2018 10 16
(441) 2018 04 30
(732) TBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kunów, PL.
(540) Tygryski
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, żółty, czerwony, różowy, czarny,
biały, szary, jasnozielony, brązowy
(531) 03.01.04, 05.07.02, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.09, 29.01.15
(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 kuku‑
rydziane nie będące słodyczami ani wyrobami cukierniczymi, płatki
śniadaniowe, płatki owsiane, biszkopty, precle, chipsy jako produk‑
ty 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 kuku‑
rydzy, płatki zbożowe, płatki zbożowe pełnoziarniste, produkty śnia‑
daniowe na bazie zbóż, przekąski na bazie mąk nasion strączkowych,
płatki śniadaniowe na bazie mąk nasion strączkowych, produkty na
bazie kukurydzy (popcorn).
(111) 318514
(220) 2017 07 17
(151) 2018 10 18
(441) 2018 04 30
(732) VOLTA PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VOLTA
(540)

(210) 474248

(531) 27.05.01
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wyna‑
jem powierzchni biurowej, zarządzanie nieruchomościami.

(531) 15.01.19, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.04
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, wino, wódka.

(111) 318515
(220) 2017 07 28
(210) 474767
(151) 2018 10 16
(441) 2018 04 30
(732) ANCONA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) JUTRZENKA tu kwitnie życie
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(531) 05.05.19, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi w zakresie doradztwa, informacji i zarządzania
w działalności gospodarczej i handlowej związanej z branżą budow‑
laną, zarządzanie projektem inwestycji oraz budowy i projektami
w zakresie inżynierii lądowej, usługi organizacji i zarządzania podwy‑
konawcami, usługi w zakresie marketingu, promocji i reklamy zwią‑
zanej z nieruchomościami, administrowanie działalności handlowej,
36 usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie
sprzedaży nieruchomości: domów mieszkalnych, lokali w budynkach
mieszkalnych, gruntów inwestycyjnych, obiektów komercyjnych,
usługi w zakresie wynajmowania i dzierżawy powierzchni w budyn‑
kach mieszkalnych lub komercyjnych, usługi w zakresie zarządzania
i administrowania nieruchomościami, usługi deweloperskie i inwe‑
stycyjne, tworzenie i pozyskiwanie kapitałów, poszukiwanie, zakup
nieruchomości pod inwestycje budowlane, sprzedaż, wynajem lub
pośredniczenie w zawieraniu umów sprzedaży i wynajmu nieru‑
chomości, szczególnie lokali mieszkalnych, użytkowych, stanowisk
postojowych i innych powierzchni pomocniczych, przygotowywa‑
nie procesu inwestycyjnego: poszukiwanie i zakup nieruchomości
pod inwestycje budowlane, usługi doradztwa i ekspertyz w zakresie
nieruchomości oraz wyceny nieruchomości, sprawowanie kontroli
w zastępstwie i na zlecenie inwestora nad przebiegiem procesu in‑
westycyjnego, 37 usługi w zakresie budownictwa, usługi w zakresie
budowy budynków mieszkalnych i komercyjnych wraz z infrastruk‑
turą towarzyszącą, usługi w zakresie robót budowlanych, montażo‑
wych, instalacyjnych, usługi w zakresie prac wykończeniowych, usłu‑
gi remontowe, usługi modernizacyjne i adaptacyjne, usługi nadzoru
budowlanego, opracowanie dokumentacji budowlanej, realizacja
i odbieranie kolejnych etapów robót inwestycji budowlanej.
(111) 318516
(220) 2017 08 17
(151) 2019 02 01
(441) 2018 07 16
(732) DRANKA MARZENA, Kraków, PL.
(540) MIAROLOGIA
(540)

(210) 475420

Kolor znaku: czarny, biały, jasnozielony
(531) 27.05.01, 17.05.02, 29.01.13, 26.05.04
(510), (511) 16 drukowane materiały szkoleniowe, notesy, artykuły
piśmiennicze, książki edukacyjne, czasopisma [periodyki], ekierki do
rysowania, fotografie [wydrukowane], gumki do ścierania, karty do
kolekcjonowania, inne niż do gier, kątowniki kreślarskie, klamerki,
klipsy do papieru, komiksy, książki, linijki rysownicze [kreślarskie],
makiety architektoniczne, materiały do pisania, materiały do rysowa‑
nia, materiały drukowane, materiały piśmienne, materiały szkolenio‑
we i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), nalepki, naklejki [mate‑
riały piśmienne], notatniki [notesy], obrazy i zdjęcia, ołówki, ołówki
na grafit [ołówki automatyczne], pantografy [przyrządy kreślarskie],
pióra i długopisy [artykuły biurowe], prospekty, przybory szkolne
[artykuły piśmienne], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania,
publikacje drukowane, pudełka z papieru lub kartonu, rysunki, zakre‑
ślacze, zestawy rysunkowe [komplety kreślarskie], zeszyty do pisania
lub rysowania, 41 warsztaty do celów rekreacyjnych, warsztaty w ce‑
lach edukacyjnych, warsztaty w celach szkoleniowych, warsztaty
edukacyjne dla dzieci, doradztwo zawodowe, fotoreportaże, kom‑
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie prak‑
tyczne [pokazy], kursy korespondencyjne, nauczanie indywidualne,
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organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób,
organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie], organizowanie
konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie wystaw w celach
kulturalnych lub edukacyjnych, publikowanie on‑line elektronicz‑
nych książek i czasopism, usługi w zakresie opracowania graficznego,
inne niż do celów reklamowych, usługi w zakresie oświaty [naucza‑
nie], 42 usługi projektowe związane z nieruchomościami, projekty
architektoniczne, doradztwo projektowe, doradztwo w zakresie pro‑
jektowania stron internetowych, prace badawczo‑rozwojowe nad
nowymi produktami dla osób trzecich, projektowanie budowlane,
projektowanie dekoracji wnętrz, projektowanie urbanistyczne, sty‑
lizacja [wzornictwo przemysłowe], tworzenie i utrzymywanie stron
internetowych dla osób trzecich, usługi architektoniczne, usługi
graficzne, usługi konsultacyjne dotyczące architektury, wzornictwo
przemysłowe.

(111) 318517
(220) 2017 10 05
(151) 2018 10 22
(441) 2018 05 21
(732) ELOPAK SPÓŁKA AKCYJNA, Czosnów, PL.
(540) DŻUS!
(540)

(210) 477344

(531) 27.05.01
(510), (511) 32 napoje owocowe i soki owocowe, soki, skoncentro‑
wane soki owocowe, napoje bezalkoholowe, napoje zawierające
głównie soki owocowe, napoje na bazie owoców lub warzyw, napoje
bezalkoholowe o smaku owocowym, aromatyzowane napoje gazo‑
wane, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem wody
i cukru, owocowe nektary, bezalkoholowe, koktajle [bezalkoholowe
napoje owocowe], woda mineralizowana [napoje], woda mineralna
[napoje], syropy owocowe [napoje bezalkoholowe].
(111) 318518
(220) 2017 12 05
(210) 479759
(151) 2019 02 01
(441) 2018 05 07
(732) ULATOWSKA MAGDALENA BIOPSYCHOSOMATYKA,
Warszawa, PL.
(540) BioPsychoSomatyka
(540)

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, szary
(531) 02.09.25, 26.11.13, 29.01.13
(510), (511) 41 prowadzenie doradztwa zawodowego w zakresie
edukacji lub kształcenia, organizowanie i prowadzenie kursów i wy‑
kładów, udzielanie informacji o edukacji, o imprezach rozrywkowych,
o rekreacji, świadczenie usług w zakresie poprawiania kondycji,
komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, organizo‑
wanie konkursów w zakresie edukacji lub rozrywki, publikowanie
książek, publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism,
nagrywanie filmów, nauczanie korespondencyjne, organizowanie
i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongre‑
sów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkoleń], organi‑
zowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, pisanie tekstów
innych niż reklamowych, produkcja filmów, produkcja programów
radiowych i telewizyjnych, organizowanie wystaw związanych z kul‑
turą lub edukacją, organizowanie i prowadzenie forów edukacyj‑
nych z udziałem osób, 42 analityczne usługi laboratoryjne, analizy
chemiczne, badania: biologiczne, chemiczne, bakteriologiczne, ge‑
netyczne, w dziedzinie fizyki, kosmetyki, w zakresie ochrony środo‑
wiska naturalnego, badawczo‑rozwojowe prace dla osób trzecich,
usługi badawczo‑rozwojowe oraz doradztwo w zakresie biologii,
chemii, biotechnologii, hermeneutyki, astronomii, fizyki kwantowej,
genetyki molekularnej, biologii molekularnej, biochemii, uzdra‑
wianie przez świadomość, konsultacje i badania bakteriologiczne,
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laboratoria naukowe, medyczne, badawcze, publikowanie infor‑
macji naukowych, usługi doradcze dotyczące nauki, 44 doradztwo
w zakresie biorytmów, doradztwo w zakresie dietetyki i odżywiania,
dostarczanie informacji dotyczących programowania neurolingwi‑
stycznego, masaże, muzykoterapia w celach fizycznych, psycho‑
logicznych i kognitywnych, usługi w zakresie terapii relaksacyjnej,
usługi w zakresie masaży terapeutycznych, usługi związane z home‑
opatią, usługi związane z naturopatią, planowanie i nadzorowanie
diety, psychodietetyka, udzielanie informacji na temat poradnictwa
dietetycznego i żywieniowego, udzielanie informacji w zakresie su‑
plementów diety i odżywiania, udzielanie informacji o wartości od‑
żywczej produktów spożywczych, udzielanie informacji w zakresie
biologicznych podstaw psychoterapii, usługi w zakresie muzykote‑
rapii, usługi w zakresie aromaterapii, usługi w zakresie programowa‑
nia neurolingwistycznego, usługi w zakresie zdrowia psychicznego,
udzielanie porad psychologicznych, zabiegi terapeutyczne dla ciała,
ziołolecznictwo, usługi w zakresie medycyny alternatywnej, usłu‑
gi doradcze w zakresie zdrowia, usługi terapeutyczne, usługi klinik
medycznych, rehabilitacja osób po maltretowaniu, usługi prowa‑
dzenia placówek rekonwalescencji i usług sanatoriów, usługi kuracji
uzdrowiskowych, usługi telemedyczne, usługi badań krwi, psycho‑
neuroimmunologia, hipnoza, akupunktura, akupresura, doradztwo
genetyczne, usługi w zakresie medycyny i zdrowia związane z dna,
genetyką i testami genetycznymi, usługi badawczo‑rozwojowe oraz
doradztwo w zakresie cytologii, naturoterapii, medycyny naturalnej,
medycyny wielowymiarowej, medycyny energetycznej, tradycyjnej
medycyny chińskiej.

(111) 318519
(220) 2017 12 18
(210) 480269
(151) 2018 10 18
(441) 2018 04 30
(732) DOBOSZ EDWARD, Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) audiolite
(510), (511) 9 baterie elektryczne, diody świecące [LED], elektryczne
i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty] do instru‑
mentów muzycznych, elektryczne ściemniacze światła, elektryczne
urządzenia kontrolno‑sterujące, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne
kontakty [złącza elektryczne], instalacje elektryczne, interfejsy audio,
korektory graficzne [urządzenia audio], lampy optyczne, lasery, nie
do celów medycznych, mikrofony, miksery audio, obudowy głośni‑
ków, osobiste urządzenia stereofoniczne, programy sterujące kom‑
puterowe, nagrane, projektory, przewody akustyczne, przewody
elektryczne, słuchawki [zakładane na głowę], stroboskopy, urządze‑
nia do odtwarzania dźwięku, urządzenia do rejestrowania dźwięku,
urządzenia do transmisji dźwięku, urządzenia i przyrządy optyczne,
11 lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy ultrafioletowe,
nie do celów medycznych, urządzenia do oświetlania za pomocą
diod elektroluminescencyjnych [LED], urządzenia do wytwarzania
pary, urządzenia i instalacje oświetleniowe, żarówki oświetleniowe,
41 organizowanie i prowadzenie koncertów, usługi rozrywkowe,
usługi związane z dyskotekami, wypożyczanie aparatury oświetle‑
niowej do dekoracji teatralnych lub do studiów telewizyjnych, wypo‑
życzanie sprzętu audio.
(111) 318520
(220) 2017 12 30
(151) 2018 10 19
(441) 2018 04 30
(732) MROZIŃSKI ADAM FAMILIA, Gdańsk, PL.
(540) FAMILIA bistro
(540)

1849

(540)

Kolor znaku: szary, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 42 architektura i projektowanie, projekty domów,
projekty indywidualne, projekty katalogowe, usługi projektowe
w zakresie budownictwa, usługi architektoniczne i planowania
urbanistycznego, pośrednictwo w sprzedaży gotowych projektów
architektonicznych, projekty architektoniczne w zakresie dekoracji
ścian zewnętrznych, architektura wnętrz.
(111) 318522
(220) 2018 08 27
(210) 489721
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) PASSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Łańcut, PL.
(540) OGRÓD SMAKÓW
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.24,
05.03.11, 05.03.13, 05.07.21, 26.04.02, 26.04.07, 26.04.12, 26.04.15,
26.04.18, 26.04.22
(510), (511) 29 dżemy, galaretki owocowe, grzyby konserwowane,
grzyby suszone, kukurydza przetworzona, owoce konserwowane,
sałatki owocowe, sałatki warzywne, warzywa konserwowane, warzy‑
wa suszone.
(111) 318523
(220) 2018 08 27
(210) 489751
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) SINCHEM SILICA GEL CO., LTD., Dongguo Town, CN.
(540) SINGLE
(510), (511) 31 zwierzęta żywe, owoce świeże, warzywa świeże, po‑
karm dla zwierząt domowych, ściółka dla zwierząt, słoma na ściółkę,
piasek aromatyczny [ściółka] dla zwierząt domowych, papier pokryty
piaskiem [ściółka] dla zwierząt domowych, ściółka dla zwierząt, błoto
z siana dla zwierząt [ściółka], błoto z siana.
(111) 318524
(220) 2018 08 27
(210) 489755
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 15
(732) MIEJSKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI W BIELAWIE,
Bielawa, PL.
(540) REGAŁOWISKO BIELAWA REGGAE FESTIWAL
(540)

(210) 480683

(531) 18.01.19, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi gastronomiczne, w tym prowadzenie lokali
gastronomicznych, pubów, barów, kawiarni, restauracji, stołówek,
usługi cateringowe, organizowanie imprez okolicznościowych.

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 26.13.25, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 41 koncerty muzyczne, prezentacja koncertów, organi‑
zowanie koncertów, rezerwacje koncertów, zarządzanie koncertami,
usługi koncertów śpiewu, obsługa koncertów muzycznych, usługi
koncertów muzycznych, organizowanie koncertów muzycznych,
prezentacja koncertów muzycznych, produkcja koncertów muzycz‑
nych, koncerty muzyczne na żywo, rezerwacja biletów na koncerty,
organizowanie i prowadzenie koncertów, rozrywka w postaci kon‑
certów, organizowanie koncertów muzyki reggae, usługi edukacyj‑
ne, rozrywkowe i sportowe.

(111) 318521
(220) 2018 08 24
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) GŁOWACKI PIOTR, Skierniewice, PL.
(540) UARCHITEKTOW

(111) 318525
(220) 2018 08 27
(210) 489761
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 29
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.

(210) 489696

1850
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(540) MEGA MAX
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, wyroby
medyczne w postaci tabletek, kapsułek, syropów, emulsji lub zawie‑
sin.
(111) 318526
(220) 2018 08 27
(210) 489797
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) SANO‑NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) SanoSan
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, czarny, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.02, 27.05.03, 27.05.05
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne prepa‑
raty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecz‑
nicza 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) 318527
(220) 2018 08 27
(210) 489798
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 15
(732) SANO‑NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) BroiSan Starter
(540)

Kolor znaku: żółty, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne prepa‑
raty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecz‑
nicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby jako po‑
karm dla zwierząt, pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt.
(111) 318528
(220) 2018 08 27
(210) 489799
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 15
(732) SANO‑NOWOCZESNE ŻYWIENIE ZWIERZĄT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sękowo, PL.
(540) Protamino Matra
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 5 białkowe suplementy dla zwierząt, biologiczne prepa‑
raty do celów weterynaryjnych, enzymy do celów weterynaryjnych,
kultury mikroorganizmów do celów medycznych i weterynaryjnych,
preparaty weterynaryjne, suplementy diety dla zwierząt, pasza lecz‑
nicza dla zwierząt, 29 mleko, produkty mleczne, 31 otręby jako po‑
karm dla zwierząt, pasza dla zwierząt tucznych, produkty do tuczenia
zwierząt, karmy i pasze dla zwierząt, spożywcze pasze wzmacniające
dla zwierząt.
(111) 318529
(151) 2019 02 14

(220) 2018 08 28
(441) 2018 10 29

(210) 489831
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(732) CFI WORLD SPÓŁKA AKCYJNA, Robakowo, PL.
(540) Vadaron
(510), (511) 1 produkty chemiczne i dodatki chemiczne do użyt‑
ku w przemyśle, jak również rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
mieszaniny chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym,
dodatki chemiczne do stosowania w przemyśle budowlanym do: be‑
tonów, gipsów, cementu, smarów, lakierów, wylewek, zapraw, farb,
żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie
surowym, środki do gaszenia ognia, kleje, spoiwa, substancje kleją‑
ce przeznaczone dla przemysłu budowlanego, 2 farby, dodatki do
farb, lakiery i pokosty, barwniki, koloranty, pigmenty, tusze, zaprawy
farbiarskie, żywice naturalne, środki zapobiegające korozji i zabez‑
pieczające drewno, podkłady do powierzchni przeznaczonych do
malowania, powłoki do użytku jako podkłady gruntowe, powłoki do
użytku na ścianach, metale w formie folii i proszku, preparaty do kon‑
serwacji i zabezpieczania, rozcieńczalniki i zagęszczacze do powłok,
barwników i tuszów, 17 artykuły i materiały izolacyjne i zabezpiecza‑
jące, materiały wypełniające, podkłady podłogowe, masy uszczelnia‑
jące, elastomery, farby i lakiery izolacyjne, izolacja do celów budow‑
lanych, pianki izolacyjne i uszczelniające, powłoki izolacyjne, środki
uszczelniające do stosowania w budownictwie, substancje izolacyj‑
ne, uszczelniacze płynne, włókna do celów izolacyjnych, 19 materia‑
ły budowlane niemetalowe, materiały cementujące, asfalt, smoła i bi‑
tumy, beton, cement, gips jako materiał budowlany, tynk, mieszanki
cementowe, mieszanki bitumiczne, zaprawy budowlane, podłogi
niemetalowe, wylewki podłogowe, materiały podłogowe niemeta‑
lowe, masy szpachlowe.
(111) 318530
(220) 2018 08 30
(210) 489937
(151) 2019 02 18
(441) 2018 10 15
(732) DEGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) GRUSZKA NOVA
(540)

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 05.07.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro‑
duktami i transportem, w szczególności restauracje i catering, usługi
restauracyjne, bary.
(111) 318531
(220) 2018 01 02
(210) 480711
(151) 2018 10 22
(441) 2018 04 30
(732) TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO,
Poznań, PL.
(540) WIENIAWSKI
(510), (511) 9 płyty kompaktowe, DVD, magnetyczne, cyfrowe
i optyczne nośniki danych, programy komputerowe, komputery,
sprzęt przetwarzający dane, wydawnictwa multimedialne: opro‑
gramowanie szkoleniowe i dydaktyczne, encyklopedie, leksyko‑
ny, przewodniki, poradniki, czasopisma, gry, karaoke, wideoklipy,
16 zapisy nutowe, papier nutowy, książki z nutami, zeszyty nutowe,
książki i inne publikacje, podręczniki, materiały do nauczania, gaze‑
ty i czasopisma, broszury, kalendarze, notatniki i notesy podręczne,
zeszyty, zakładki do książek, plakaty, prospekty, przybory do pisania,
skoroszyty na dokumenty, druki, drukowane materiały informacyjne,
drukowane materiały reklamowe, gazetki, magazyny, broszury, kata‑
logi, ulotki, torby na zakupy z papieru, torby na zakupy z tworzyw
sztucznych, 35 usługi w zakresie promowania muzyki, w szczególno‑
ści klasycznej, impresariat w działalności artystycznej, usługi agen‑
cji reklamowych, usługi promocyjne dotyczące działalności gospo‑
darczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, badania
rynku, opinii publicznej, w dziedzinie działalności gospodarczej,
usługi w zakresie PR (kształtowania wizerunku, identyfikacji) i usłu‑
gi promocyjne, usługi rekrutacji personelu, designerów, artystów,
twórców, usługi pomocy/pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów
zawodowo‑biznesowych, usługi w zakresie promowania towarów
i usług osób trzecich, usługi w zakresie aukcji i przetargów publicz‑
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nych, organizowanie wystaw oraz targów w celach handlowych lub
reklamowych, pokazy towarów, usługi w zakresie rozpowszechnia‑
nia i dystrybucji materiałów reklamowych, usługi marketingowe,
usługi w zakresie wynajmowania powierzchni i miejsc reklamowych
i ogłoszeniowych, usługi w zakresie organizowania wystaw oraz po‑
kazów w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, usługi
w zakresie dekoracji wystaw i witryn pomieszczeń‑m. in. sklepów,
galerii, biur, usługi sprzedaży następujących towarów: odzieży,
obuwia, nakryć głowy, wyrobów jubilerskich, artykułów optycz‑
nych, zegarów i zegarków, wyrobów zegarmistrzowskich, artykułów
informatycznie‑komputerowych, urządzeń oświetleniowych, arty‑
kułów wydawniczych, wyrobów papierniczych i piśmienniczych, wy‑
robów tekstylnych, artykułów pasmanteryjnych, wyrobów ze skóry,
sprzętu biurowego, artykułów dekoracyjnych, gadżetów reklamo‑
wych, artykułów sportowych, gier i zabawek, mebli, artykułów wy‑
posażenia wnętrz, produktów związanych z wystrojem wewnętrz‑
nym i zewnętrznym powierzchni oraz urządzeniem i wyposażeniem
domu, artykułów wyposażenia łazienek, szkła i porcelany, produktów
związanych z rekreacją, ogrodnictwem i majsterkowaniem, narzędzi
oraz artykułów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego,
sprzętu RTV i AGD, artykułów tytoniowych, artykułów spożywczych
i przemysłowych, 41 organizowanie i prowadzenie konferencji,
wystaw, konkursów, występów, koncertów, festiwali muzycznych,
warsztatów, treningów, seminariów, sympozjów, zjazdów, podróży
studyjnych, kongresów, imprez rozrywkowych, artystycznych, edu‑
kacyjnych, sportowych lub rekreacyjnych, organizowanie wystaw
związanych z kulturą lub edukacją, usługi edukacyjne, rozrywkowe
i sportowe, usługi wydawnicze i reporterskie, organizowanie i pro‑
wadzenie kursów, szkoleń edukacyjnych i rozrywkowych, publiko‑
wanie książek i materiałów dydaktycznych, publikowanie nut, publi‑
kowanie książek, czasopism, gazet, fotografii, poradników, broszur
i materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, nagrywanie
materiałów dydaktycznych, produkcja nagrań audio i video oraz pro‑
dukcja multimedialna i usługi fotograficzne, publikowanie tekstów
innych niż reklamowe, usługi artystów: teatralnych, muzycznych, fil‑
mowych, promocja twórców i różnych dziedzin twórczości artystycz‑
nej poprzez: organizowanie imprez z dziedziny kultury, prowadzenie
galerii artystycznych, działalność informacyjna w zakresie twórczości
artystycznej, katalogowanie i archiwizacja dorobku artystycznego
twórców, usługi orkiestr, wypożyczanie dekoracji teatralnych, kom‑
pozycje muzyczne, usługi galerii sztuki, organizowanie pokazów
mody, konkursów piękności, organizowanie i obsługa plebiscytów,
usługi biblioteczne, publikacje elektroniczne on‑line, usługi studiów
nagrań, usługi studiów filmowych, usługi dystrybucji biletów, wy‑
najmowanie modeli do pozowania artystom, wizualna rejestracja
koncertów, zdarzeń, imprez i uroczystości, doradztwo w zakresie
edukacji lub kształcenia, usługi trenerskie w zakresie pomocy i kie‑
rowania rozwojem umiejętności oraz kompetencji, kursy językowe,
42 usługi w następującym zakresie: wzornictwo przemysłowe, styli‑
zacja, architektura, usługi artystów‑ grafików, designerów, projektan‑
tów, elektroniczne przechowywanie muzyki cyfrowej, szyfrowanie
oraz kodowanie muzyki cyfrowej, usługi związane z projektowaniem
graficznym
‑sztuka, projektowanie dekoracji wnętrz, opakowań,
stwierdzanie autentyczności dzieł sztuki, usługi projektantów mody.

(111) 318532
(220) 2018 02 19
(210) 482530
(151) 2018 10 22
(441) 2018 05 07
(732) PACIFIC INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) 5 SKŁADNIKÓW
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 43 zapewnianie żywności i napojów w restauracjach:
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwo‑
wanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, oferowanie
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żywności i napojów w restauracjach i barach, serwowanie żywności
i napojów w restauracjach i barach.

(111) 318533
(220) 2018 03 01
(210) 482995
(151) 2018 10 22
(441) 2018 05 07
(732) PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA, Klęka, PL.
(540) Octedin PhytoPharm
(540)

Kolor znaku: zielony, różowy, czerwony
(531) 29.01.13, 27.05.01, 10.05.19, 26.03.04
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielęgna‑
cji skóry atopowej i łojotokowej, ekstrakty ziołowe do celów kosme‑
tycznych, kosmetyki do stosowania na skórę, nawilżane chusteczki
kosmetyczne, nawilżane odświeżające chusteczki kosmetyczne,
płynne kremy kosmetyczne, płyny do włosów i ciała, płyny pielę‑
gnacyjne, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodoryzu‑
jących, preparaty do pielęgnacji skóry, preparaty myjące do użytku
osobistego, preparaty pod prysznic, 5 preparaty farmaceutyczne,
środki odkażające, środki oczyszczające, płyny odkażające, środek
do przemywania skóry, środek do przemywania skóry wzbogacony
o wyciąg ziołowy z nagietka i mentolu, płyny do stosowania na skó‑
rę, spraye lecznicze, spraye przeciwzapalne, preparaty i substancje
lecznicze, preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, środki
higieniczno‑kosmetyczne, maści lecznicze, maści lecznicze do stoso‑
wania na skórę, maści przeciwzapalne, żele przeciwzapalne, plastry
lecznicze, farmaceutyczne produkty dermatologiczne.
(111) 318534
(220) 2018 03 24
(210) 484063
(151) 2018 10 24
(441) 2018 05 07
(732) HUS MARCIN PLEXART, Luboń, PL.
(540) Plexart
(510), (511) 35 usługi sprzedaży i/lub hurtowej oraz usługi w zakre‑
sie gromadzenia w celu sprzedaży korespondencyjnej i z wykorzy‑
staniem telekomunikacji następujących towarów: nieprzetworzone
tworzywa sztuczne, nieprzetworzone żywice poliwęglanowe, two‑
rzywa sztuczne w postaci surowców, tworzywa sztuczne półprze‑
tworzone, półprzezroczyste arkusze dwuścienne, wykonane z po‑
liwęglanów, rury giętkie niemetalowe, klosze na lampy [kominki],
pudełka na słodycze, stojaki, półki [meble] do celów przechowywa‑
nia, wytworzone głównie z tworzywa sztucznego, stojaki wystawo‑
we, półki wystawowe, stojaki na telefony, stojaki na broszury [meble],
stojaki do prezentacji materiałów drukowanych, gabloty wystawien‑
nicze, krzesła, stoły, meble do ekspozycji produktów w punktach
sprzedaży, witryny wystawowe, stojaki na zegarki, 40 obróbka i prze‑
twarzanie materiałów z tworzyw sztucznych, formowanie materia‑
łów z tworzyw sztucznych, formowanie produktów syntetycznych,
frezowanie, szlifowanie, wycinane szablonów, laminowanie arkuszy
z tworzyw sztucznych, obróbka materiałów z tworzyw sztucznych
w celu produkcji form z tworzyw sztucznych, przetwarzanie tworzyw
sztucznych, wytłaczanie tworzyw sztucznych, polerowanie.
(111) 318535
(220) 2018 03 24
(210) 484064
(151) 2018 10 24
(441) 2018 05 07
(732) SZMIT ALEKSANDRA POLIGRAF, Amsterdam, NL.
(540) Under Fire
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(540)

(531) 02.09.23, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.07, 27.05.01, 26.01.01, 26.01.14
(510), (511) 25 odzież, odzież codzienna, odzież męska, odzież
damska, okrycia wierzchnie, odzież wierzchnia dla kobiet, odzież
wierzchnia dla mężczyzn, obuwie, kurtki [odzież], odzież dżinsowa,
odzież wojskowa z khaki, nakrycia głowy, okrycia głowy z daszkiem,
czapki [nakrycia głowy], kapelusze, męskie i damskie kurtki, płasz‑
cze, spodnie i kamizelki, płaszcze, bluzy sportowe, spodnie, szorty,
spodenki, kombinezony, legginsy, spódnice, sukienki damskie, ko‑
szulki polo, t‑shirt z krótkim rękawem, podkoszulki, bluzki, koszule,
koszule eleganckie, koszule codzienne, koszule sportowe, koszule
z krótkimi rękawami, koszule z długimi rękawami, swetry, kamizelki,
bezrękawniki, szaliki, szale, apaszki, chusty [odzież], paski.
(111) 318536
(220) 2018 04 11
(210) 484707
(151) 2019 02 22
(441) 2018 08 20
(732) UAB MOKEJIMO TERMINALU SISTEMOS, Wilno, LT.
(540) Foxpay
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, pomarańczowy, żółty
(531) 26.05.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 36 handlowanie walutami, usługi finansowe.
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(111) 318541
(220) 2018 08 31
(210) 489999
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 29
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(540) słony karmel z solą morską DLA KONESERÓW
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnopomarańczowy, beżowy, brązowy,
czarny
(531) 08.01.18, 08.07.25, 08.01.19, 08.01.25, 11.03.05, 11.03.09,
09.01.07, 26.01.02, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 26.04.02, 29.01.15
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.
(111) 318542
(220) 2018 08 31
(210) 490000
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 29
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ Słony karmel z solą morską
W GĘSTYM KARMELU
(540)

(111) 318537
(220) 2018 05 16
(210) 486007
(151) 2018 11 05
(441) 2018 06 25
(732) AISKO ARTUR JACKOWICZ SPÓŁKA JAWNA, Magdalenka, PL.
(540) CA9000 Professional
(510), (511) 9 alkoholomierze analizatory powietrza aparatura do
analizy inna niż do celów medycznych przyrządy pomiarowe urzą‑
dzenia pomiarowe aparatura do pomiary precyzyjne wyposażenie
dla ratownictwa wskaźniki ilości wykrywacze [detektory].
(111) 318538
(220) 2018 08 24
(210) 489680
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 15
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Zapłać z mBankiem
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, usługi bankowe i finan‑
sowe przy użyciu technik i technologii teleinformatycznych oraz mo‑
bilnych technik i technologii teleinformatycznych, działalność finan‑
sowa i monetarna.
(111) 318539
(220) 2018 08 30
(210) 489938
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 22
(732) DEGORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) GRUSZKA NOVA
(510), (511) 43 obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, pro‑
duktami i transportem, w szczególności restauracje i catering, usługi
restauracyjne, bary.
(111) 318540
(220) 2018 08 31
(210) 489971
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 22
(732) KORKUĆ‑KULIKOWSKI GENOWEFA, Dźwirzyno, PL.
(540) Paulinka
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały, niebieski
(531) 03.07.09, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 wynajem pokoi, usługi gastronomiczne.

Kolor znaku: biały, beżowy, brązowy, ciemnopomarańczoy,
czarny, zielony, złoty
(531) 08.01.18, 08.01.19, 08.01.25, 08.07.25, 09.01.07, 11.03.05,
11.03.09, 26.01.02, 19.03.01, 24.03.19, 25.01.15, 27.05.01, 27.07.01,
29.01.15
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.
(111) 318543
(220) 2018 08 31
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 29
(732) CZERWIŃSKI GRZEGORZ FORGA, Sanok, PL.
(540) EBC
(540)

(210) 490004

Kolor znaku: niebieski, szary, biały
(531) 27.05.01, 26.11.03, 26.11.13, 26.01.01, 26.01.22, 27.05.01,
29.01.13
(510), (511) 35 administrowanie sprzedażą, analiza cen, doradztwo
związane z zarządzaniem, dostarczanie informacji i świadczenie
usług doradczych w zakresie handlu elektronicznego, dostarczanie
informacji konsumentom na temat towarów i usług, organizacja
i przeprowadzanie wystaw w ramach targów handlowych, organi‑
zacja wystaw w celach handlowych lub reklamowych, organizowa‑
nie i prowadzenie targów w celach handlowych lub reklamowych,
organizowanie i prowadzenie wystaw i pokazów handlowych, orga‑
nizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych,
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promocyjnych i reklamowych, organizowanie targów i wystaw w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, organizowanie wystaw i imprez
do celów handlowych lub reklamowych, pozyskiwanie kontraktów
na kupno i sprzedaż towarów, pozyskiwanie umów na rzecz innych,
odnośnie kupna i sprzedaży towarów, prezentacje towarów i usług,
prowadzenie pokazów handlowych, przeprowadzanie sprzedaży
aukcyjnej, przeprowadzanie wystaw w celach handlowych, przetwa‑
rzanie danych, przygotowanie skomputeryzowanej rachunkowości,
reklama, reklama i marketing, reklama w czasopismach, broszurach
i gazetach, reklamy online, reklamy radiowe i telewizyjne, sporządza‑
nie raportów handlowych, sporządzanie sprawozdań finansowych,
usługi doradcze związane z transakcjami handlowymi, usługi handlu
detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu elektronicznego,
usługi handlu detalicznego związane z pobieralnymi publikacjami
elektronicznymi, wyceny handlowe, wystawy w celach handlowych
lub reklamowych, zarządzanie działalnością gospodarczą, 42 do‑
radztwo techniczne, doradztwo techniczne dotyczące wykorzysta‑
nia materiałów do przygotowywania obwodów elektronicznych,
doradztwo techniczne w projektowaniu maszynerii do wytwarza‑
nia obwodów elektronicznych, doradztwo związane z tworzeniem
i projektowaniem stron internetowych do handlu elektronicznego,
konserwacja oprogramowania używanego w obszarze handlu elek‑
tronicznego, projektowanie systemów elektronicznych, rozwiązywa‑
nie problemów w postaci diagnozowania problemów z elektroniką
użytkową, testowanie i analiza materiałów.

(111) 318544
(220) 2018 09 03
(210) 490016
(151) 2019 02 28
(441) 2018 10 29
(732) ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) Duda Spècialitè PRODUKT BEZGLUTENOWY
(540)

Kolor znaku: czerwony, zielony, biały, czarny
(531) 05.07.02, 24.17.23, 05.03.11, 05.03.13, 26.01.02, 26.11.01,
26.11.12, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 29 wędliny i wędzonki, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
wędlin i wędzonek, doradztwo w sprawie organizowania i prowa‑
dzenia działalności gospodarczej, 39 usługi magazynowania, składo‑
wania i dystrybucji wędlin i wędzonek.
(111) 318545
(220) 2018 09 03
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 29
(732) E. van Triest Holding B.V., Amsterdam, NL.
(540) Allright
(540)

(210) 490047

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czarny
(531) 24.17.20, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 urządzenia sportowe i urządzenia do fitnessu, ła‑
weczki do fitness, domowe urządzenia do fitness, poręcze wielofunk‑
cyjne do ćwiczeń, stojaki do przysiadów, gry i zabawki, taśmy i pasy
dla sportowców i dla podnoszących ciężary, mianowicie pasy do
podnoszenia ciężarów, piłki do jogi, kółka gimnastyczne, przyrządy
stosowane w kulturystyce, przyrządy stosowane do ćwiczeń fizycz‑
nych, sprzęt gimnastyczny, rowery stacjonarne, hantle, przyrządy do
podnoszenia ciężarów, liny do celów sportowych (skakanki, liny do
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przeciągania), elektryczne urządzenia gimnastyczne, ochraniacze
na klatkę piersiową, aparaty do ściskania, aparaty do ćwiczenia na‑
cisku dłoni, wyciągi treningowe, worki treningowe, ochraniacze do
uprawiania sportu, bieżnie stacjonarne, orbitreki przednionapędowe
i tylnonapędowe, platformy wibracyjne, ergometry wioślarskie.

(111) 318546
(220) 2018 09 03
(210) 490053
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 29
(732) PIĄTEK‑MORAWIEC ANNA BIURO PODRÓŻY APTER, Młyn, PL.
(540) APTER
(540)

Kolor znaku: żółty, granatowy
(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubez‑
pieczeniami turystycznymi, 39 usługi biura turystycznego w celu
rezerwacji podróży, czarterowanie łodzi, czarterowanie jachtów,
czarterowanie statków, informacja o transporcie, usługi kierowców,
maklerstwo okrętowe, maklerstwo transportowe, organizowanie po‑
dróży, organizowanie wycieczek, wycieczki (organizowanie-), usługi
agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie
rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, usługi osób towarzyszą‑
cych podróżnym, udostępnianie parkingów i usługi związane z par‑
kowaniem samochodów, pilotowanie, usługi pilotów wycieczek,
usługi pośrednictwa transportowego, rezerwowanie transportu
za pośrednictwem światowych sieci komputerowych, transport lą‑
dowy podróżnych, transport drogowy podróżnych, wypożyczanie
pojazdów, transport, transport pasażerski, transport samochodo‑
wy, rezerwacja transportu, transport barkami, transport kolejowy,
transport łodziami, transport statkami, transport morski, transport
promowy, transport rzeczny, usługi doradztwa turystycznego i infor‑
macji turystycznej, udzielanie informacji turystycznych, organizacja
wycieczek turystycznych, usługi przewodników turystycznych, usłu‑
gi rezerwacji podróży turystycznych, usługi osobistych przewodni‑
ków turystycznych, udzielanie informacji turystycznej za pomocą
komputera, zwiedzanie turystyczne, rezerwacja miejsc na podróż,
rezerwacja miejsc dla podróżnych, rejsy łodziami wycieczkowymi,
agencje rezerwacji podróży, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie
turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, or‑
ganizacja i rezerwacja wypraw, organizowanie przewozu pasażerów
drogą lądową, morską, powietrzną i koleją, organizowanie biletów
lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, usługi związane
z biletami lotniczymi, dostarczanie biletów w celu umożliwienia ich
posiadaczom podróży, organizacja wynajmu pojazdów, usługi trans‑
portowe, usługi transportu autobusami, wynajem samochodów,
informacja turystyczna, organizowanie wczasów, 41 organizacja
szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie spektakli rozrywkowych, informacja o wypoczynku,
informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, organizowanie obo‑
zów sportowych, organizacja kursów językowych, organizowanie
imprez edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie kongresów, or‑
ganizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i obsługa konfe‑
rencji, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych,
organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez sportowych,
organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez rekreacyj‑
nych, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem,
rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, informacja o biletach na
imprezy rozrywkowe, usługi w zakresie nabywania biletów na impre‑
zy sportowe, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodni‑
kiem, 43 domy turystyczne, usługi barowe, udostępnianie terenów
i sprzętu kempingowego, usługi hotelowe, kafeterie [bufety], usługi
kawiarni, usługi w zakresie kantyn, rezerwacja miejsc na kempin‑
gach, motele, rezerwacja pokoi, usługi w zakresie obozów wakacyj‑
nych [zakwaterowanie], pensjonaty, usługi cateringu zewnętrznego,
restauracje dla turystów, rezerwacje hotelowe, usługi w zakresie
kwater wczasowych, stołówki, zapewnianie zakwaterowania na po‑
byt czasowy, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy,
udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udo‑
stępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, usługi
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biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymcza‑
sowego, usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwatero‑
wań, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tury‑
styczne, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego.

(111) 318547
(220) 2018 09 03
(210) 490054
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 29
(732) PIĄTEK‑MORAWIEC ANNA BIURO PODRÓŻY APTER, Młyn, PL.
(540) A
(540)

Kolor znaku: żółty, granatowy
(531) 26.11.02, 26.11.09, 27.05.01, 27.05.21, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi doradztwa i pośrednictwa związane z ubez‑
pieczeniami turystycznymi, 39 usługi biura turystycznego w celu
rezerwacji podróży, czarterowanie łodzi, czarterowanie jachtów,
czarterowanie statków, informacja o transporcie, usługi kierowców,
maklerstwo okrętowe, maklerstwo transportowe, organizowanie po‑
dróży, organizowanie wycieczek, wycieczki (organizowanie-), usługi
agencji rezerwującej wycieczki ze zwiedzaniem, usługi w zakresie
rezerwacji biletów na podróże i wycieczki, usługi osób towarzyszą‑
cych podróżnym, udostępnianie parkingów i usługi związane z par‑
kowaniem samochodów, pilotowanie, usługi pilotów wycieczek,
usługi pośrednictwa transportowego, rezerwowanie transportu
za pośrednictwem światowych sieci komputerowych, transport lą‑
dowy podróżnych, transport drogowy podróżnych, wypożyczanie
pojazdów, transport, transport pasażerski, transport samochodo‑
wy, rezerwacja transportu, transport barkami, transport kolejowy,
transport łodziami, transport statkami, transport morski, transport
promowy, transport rzeczny, usługi doradztwa turystycznego i infor‑
macji turystycznej, udzielanie informacji turystycznych, organizacja
wycieczek turystycznych, usługi przewodników turystycznych, usłu‑
gi rezerwacji podróży turystycznych, usługi osobistych przewodni‑
ków turystycznych, udzielanie informacji turystycznej za pomocą
komputera, zwiedzanie turystyczne, rezerwacja miejsc na podróż,
rezerwacja miejsc dla podróżnych, rejsy łodziami wycieczkowymi,
agencje rezerwacji podróży, zwiedzanie turystyczne, zwiedzanie
turystyczne z przewodnikiem, usługi organizowania wycieczek, or‑
ganizacja i rezerwacja wypraw, organizowanie przewozu pasażerów
drogą lądową, morską, powietrzną i koleją, organizowanie biletów
lotniczych, biletów rejsowych i biletów kolejowych, usługi związane
z biletami lotniczymi, dostarczanie biletów w celu umożliwienia ich
posiadaczom podróży, organizacja wynajmu pojazdów, usługi trans‑
portowe, usługi transportu autobusami, wynajem samochodów,
informacja turystyczna, organizowanie wczasów, 41 organizacja
szkoleń, organizowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie
i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie spektakli rozrywkowych, informacja o wypoczynku,
informacja o rekreacji, informacja o rozrywce, organizowanie obo‑
zów sportowych, organizacja kursów językowych, organizowanie
imprez edukacyjnych, organizowanie i prowadzenie kongresów, or‑
ganizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie i obsługa konfe‑
rencji, organizacja wystaw do celów kulturalnych lub edukacyjnych,
organizacja imprez rozrywkowych, organizacja imprez sportowych,
organizowanie imprez sportowych, organizowanie imprez rekreacyj‑
nych, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodnikiem,
rezerwacja biletów na imprezy kulturalne, informacja o biletach na
imprezy rozrywkowe, usługi w zakresie nabywania biletów na impre‑
zy sportowe, prowadzenie wycieczek wspinaczkowych z przewodni‑
kiem, 43 domy turystyczne, usługi barowe, udostępnianie terenów
i sprzętu kempingowego, usługi hotelowe, kafeterie [bufety], usługi
kawiarni, usługi w zakresie kantyn, rezerwacja miejsc na kempin‑
gach, motele, rezerwacja pokoi, usługi w zakresie obozów wakacyj‑
nych [zakwaterowanie], pensjonaty, usługi cateringu zewnętrznego,
restauracje dla turystów, rezerwacje hotelowe, usługi w zakresie
kwater wczasowych, stołówki, zapewnianie zakwaterowania na po‑
byt czasowy, usługi w zakresie zakwaterowania na pobyt czasowy,
udostępnianie pomieszczeń i urządzeń do obsługi wydarzeń, udo‑
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stępnianie biur, udostępnianie pomieszczeń na posiedzenia, usługi
biura turystycznego związane z rezerwacją zakwaterowania tymcza‑
sowego, usługi biur turystycznych w zakresie rezerwacji zakwatero‑
wań, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyjne i tury‑
styczne, organizowanie zakwaterowania wakacyjnego.

(111) 318548
(220) 2018 09 04
(151) 2019 02 19
(441) 2018 11 05
(732) GMINA UNIEJÓW, Uniejów, PL.
(540) UNIEJÓW
(540)

(210) 490060

Kolor znaku: biały, niebieski, błękitny, żółty, pomarańczowy,
fioletowy, czerwony, różowy, ciemnoniebieski, zielony
(531) 27.05.01, 29.01.15, 26.04.01, 26.11.01, 26.13.25
(510), (511) 32 bezalkoholowe wyciągi z owoców, napoje na bazie
owoców lub warzyw, owocowe nektary, bezalkoholowe, preparaty
do produkcji napojów, soki, soki warzywne [napoje], woda [napoje],
woda gazowana, preparaty do produkcji wody gazowanej, woda mi‑
neralna [napoje], 33 alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholo‑
we ekstrakty owocowe, gorzkie nalewki, gotowe napoje alkoholowe
inne niż na bazie piwa, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), napo‑
je alkoholowe zawierające owoce, wódka.
(111) 318549
(220) 2018 08 24
(210) 489681
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 15
(732) SFILATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) PRACOWNIA APERITIVO
(540)

(531) 25.01.05, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi w zakresie: bary, domy turystyczne, restaura‑
cje, hotele, kawiarnie, snack‑bary, stołówki, motele, rezerwowanie
i wynajmowanie noclegów, usługi w zakresie organizowania i zakwa‑
terowania obozów wakacyjnych, pensjonaty, rezerwacje hotelowe
i rezerwacje kwater, wynajmowanie sal, wypożyczanie krzeseł, sto‑
łów, bielizny stołowej i szklanej zastawy stołowej, przygotowywanie
dań na zamówienie oraz ich dostawa.
(111) 318550
(220) 2018 08 24
(210) 489687
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 15
(732) MBANK SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Pay with mBank
(510), (511) 36 usługi bankowe i finansowe, usługi bankowe i finan‑
sowe przy użyciu technik i technologii teleinformatycznych oraz mo‑
bilnych technik i technologii teleinformatycznych, działalność finan‑
sowa i monetarna.
(111) 318551
(220) 2014 08 11
(210) 432130
(151) 2018 10 17
(441) 2014 11 24
(732) BALTIC PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Stegna, PL.
(540) YOLO CLUB You Only Live Once Nightclub Bowling Bilard
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(540)

(531) 26.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 kręgle, bilard, 41 dyskoteki, rozrywki klubowe, nocne
kluby, organizowanie i prowadzenie koncertów, karaoke, 43 restau‑
racje, usługi barowe.
(111) 318552
(220) 2018 05 08
(151) 2018 10 29
(441) 2018 07 02
(732) KULTURAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) GDAŃSKIE TARGI KSIĄŻKI
(540)

(210) 485725

(531) 20.07.01, 27.05.01
(510), (511) 35 dekoracja wystaw sklepowych, impresariat w działal‑
ności artystycznej, poszukiwania w zakresie patronatu, organizowa‑
nie targów w celach handlowych lub reklamowych, pokazy towarów,
prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicz‑
nej, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, usługi pośrednictwa
w handlu, wypożyczanie stoisk handlowych, wystawy w celach han‑
dlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy internetowej dla
nabywców i sprzedawców towarów i usług.
(111) 318553
(220) 2017 12 29
(210) 480636
(151) 2019 01 03
(441) 2018 08 20
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) ENERGA INNOWACJE
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalno‑
ści gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadze‑
nie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pre‑
zentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/
lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz
inne środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych‑przeznaczona do
transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci kompu‑
terowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie, przygo‑
towywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach, wystawach,
prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe, koja‑
rzenie kontrahentów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu nego‑
cjacji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie
z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie public rela‑
tions, badanie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dzie‑
dzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy
i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospo‑
darczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo
oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą, planowanie, koordynowa‑
nie i kontrola przebiegu projektów ekonomicznych, strategicznych
i marketingowych w przedsiębiorstwach, usługi menedżerskie,
usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, doradztwo oraz
pomoc w zakresie zarządzania personalnego, rekrutacja persone‑
lu, pośrednictwo pracy, usługi w zakresie działalności rachunkowej
i księgowej, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja, sortowanie,
transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych materiałów i ele‑
mentów komputerowych baz danych i innych zbiorów informatycz‑
nych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszukiwanie danych
w plikach komputerowych, komputerowych bazach danych i innych
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zbiorach informatycznych, 37 usługi doradztwa budowlanego,
39 usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, usługi transpor‑
towe, wynajmowanie pojazdów i miejsc parkingowych, magazyno‑
wanie elektronicznych nośników danych i/lub dokumentów, 40 usłu‑
gi w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, recykling odpadków
i odpadów, 41 usługi edukacyjne, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi szkoleń, usługi w zakresie organizowania,
prowadzenia i obsługi sympozjów, kongresów, konferencji, semi‑
nariów, zjazdów, usługi wydawnicze, publikowanie tekstów innych
niż reklamowe, 42 prace badawczo‑rozwojowe, badania techniczne,
ekspertyzy inżynieryjne, opracowywanie projektów technicznych,
projektowanie obiektów budowlanych, projektowanie i rozwój kom‑
puterów oraz sprzętu komputerowego, projektowanie, aktualizacja,
konserwacja oraz wypożyczanie oprogramowania komputerowego,
tworzenie i utrzymywanie stron, portali i wortali internetowych, two‑
rzenie i utrzymywanie systemów obsługi klienta dostępnych przez
Internet i sieci komputerowe, administrowanie stronami komputero‑
wymi (sieciowymi), obsługa baz danych dostępnych przez Internet
i sieci komputerowe, konwersja danych i/lub dokumentów na formę
elektroniczną, odzyskiwanie danych, doradztwo w zakresie ochrony
środowiska, doradztwo w zakresie komputerów oraz sprzętu kompu‑
terowego.

(111) 318554
(220) 2018 06 04
(210) 486636
(151) 2019 01 11
(441) 2018 08 13
(732) ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL.
(540) Świeć się z Energą
(510), (511) 35 usługi w zakresie reklamy oraz informacji o działalno‑
ści gospodarczej na rzecz osób trzecich, organizowanie, prowadze‑
nie oraz obsługa kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, pre‑
zentacji, aukcji publicznych, marketing oraz prezentacja towarów i/
lub usług poprzez telewizję, radio, Internet i sieci komputerowe oraz
inne środki komunikacji, reklama z wykorzystaniem metod słownych,
dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych‑przeznaczona do
transmisji telewizyjnej, radiowej, za pomocą Internetu i sieci kompu‑
terowych oraz innych środków komunikacji, organizowanie, przygo‑
towywanie i obsługa udziału osób trzecich na targach, wystawach,
prezentacjach towarów i/lub usług, pośrednictwo handlowe, koja‑
rzenie interesów, doradztwo oraz pomoc w prowadzeniu negocja‑
cji i zawieraniu umów, usługi w zakresie pośrednictwa w kontakcie
z mediami, usługi konsultingowe i doradcze w zakresie public rela‑
tions, badanie rynku i opinii publicznej, badania i ekspertyzy w dzie‑
dzinie działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne, analizy
i zarządzanie kosztami, wycena przedsiębiorstw, działalności gospo‑
darczej, przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych, doradztwo
oraz pomoc w zakresie podejmowania, organizowania, prowadze‑
nia i zarządzania działalnością gospodarczą, controlling (wsparcie
w procesie planowania, koordynowania i kontroli przebiegu projek‑
tów, w szczególności ekonomicznych w przedsiębiorstwie), w tym
controlling strategiczny, controlling operacyjny, controlling marke‑
tingowy, usługi menedżerskie, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, doradztwo oraz pomoc w zakresie zarządzania per‑
sonalnego, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, działalność
rachunkowa i księgowa, pozyskiwanie, kompilacja, systematyzacja,
sortowanie, transkrypcja i przetwarzanie danych oraz innych mate‑
riałów i elementów komputerowych baz danych i innych zbiorów
informatycznych, zarządzanie zbiorami informatycznymi, wyszuki‑
wanie danych w plikach komputerowych, komputerowych bazach
danych i innych zbiorach informatycznych, 41 usługi edukacyjne,
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi szkoleń,
usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i obsługi sympozjów,
kongresów, konferencji, seminariów, zjazdów, wydawnictwa, publi‑
kowanie tekstów innych niż reklamowe.
(111) 318555
(220) 2018 09 04
(210) 490064
(151) 2019 02 19
(441) 2018 11 05
(732) OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pustynia, PL.
(540) DIOSMAX
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne i weterynaryjne, leki dla lu‑
dzi, leki wydawane bez recepty, leki wzmacniające, leki pomocnicze
i wspierające do celów medycznych, leki w płynie, leki ziołowe, leki
weterynaryjne, lecznicze żele do ciała, żele do stosowania miejsco‑
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wego do użytku medycznego i terapeutycznego, maści do celów
farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, odżywki
wzmacniające zawierające preparaty parafarmaceutyczne stosowa‑
ne profilaktycznie i dla rekonwalescentów, preparaty wzbogacające
organizm w niezbędne witaminy i mikroelementy, mieszanki zioło‑
we do użytku medycznego, żywność dla niemowląt, żywność spe‑
cjalnego przeznaczenia medycznego, nutraceutyki do stosowania
jako suplementy diety i do celów terapeutycznych, suplementy diety
dla ludzi, suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety dla osób
ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi, suplementy ziołowe,
suplementy diety w płynie, suplementy diety dla sportowców, wita‑
miny I preparaty witaminowe, mieszanki do picia będące suplemen‑
tami diety, dietetyczna żywność do celów medycznych, dietetyczna
żywność przystosowana do użytku weterynaryjnego, dietetyczne
dodatki do żywności, dietetyczne napoje przystosowane do celów
medycznych, napoje witaminizowane, napoje lecznicze.

(111) 318556
(220) 2018 09 04
(210) 490124
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) DOSTYCH PAWEŁ GOLDEN LINE, Rzeszów, PL.
(540) GOLDEN LINE
(540)

Kolor znaku: złoty, czarny, biały
(531) 27.05.01, 26.11.01, 26.11.09, 29.01.13
(510), (511) 1 drukarskie substancje chemiczne, światłoczułe płyt‑
ki drukarskie, 2 atrament do drukarek atramentowych, błyszczą‑
ce tusze drukarskie, kartridże z tonerem, napełnione, do drukarek
atramentowych, farby drukarskie [tusz], kartridże z tonerem, napeł‑
nione, do drukarek laserowych, kartridże z tuszem do drukarek atra‑
mentowych [napełnione], lakiery do tuszów drukarskich, mieszanki
drukarskie [tusz], metaliczne farby drukarskie, pasty drukarskie
[tusz], pigmenty do stosowania w produkcji tuszów drukarskich, tu‑
sze drukarskie, tonery [tusz] do fotokopiarek, wkłady atramentowe,
pełne, do drukarek, wkłady wypełnione tuszem stałym do drukarek
atramentowych, wkłady z tonerem [pełne] do drukarek laserowych,
wkłady z tonerem [pełne] do drukarek igłowych, wkłady z tonerem,
pełne, do drukarek i fotokopiarek, 7 maski [powłoki ochronne] do
drukarek [części do maszyn], drukarki wytłaczające, drukarki offse‑
towe, drukarki 3D, 9 cyfrowe drukarki kolorowe do dokumentów,
drukarki, drukarki atramentowe do drukowania w kolorze, głowice
drukarek, głowice drukarskie do drukarek atramentowych, głowice
drukarskie do drukarek komputerowych, kable do drukarek, kartri‑
dże na toner, nienapełnione, do drukarek, kartridże bez tonera [pu‑
ste] do drukarek laserowych, naboje na tusz, nienapełnione, do dru‑
karek i fotokopiarek, kartridże z tuszem w postaci stałej [puste] do
drukarek atramentowych, laserowe drukarki kolorowe, konwertery
do drukarek, sterowniki drukarki laserowej, stojaki do drukarek, roz‑
gałęźniki [huby] do drukarek, wkłady atramentowe, nienapełnione,
do drukarek komputerowych, 16 papier do drukarek laserowych, pa‑
pier drukarski, taśmy do drukarek komputerowych, taśmy do druka‑
rek igłowych, taśmy nasączone tuszem do drukarek komputerowych,
37 ponowne napełnianie tuszem taśm do drukarek, ponowne napeł‑
nianie pojemników z tuszem do drukarek, ponowne napełnianie
pojemników z tuszem [kaset] do drukarek, regeneracja i napełnianie
tonerów i tuszów, 40 usługi drukowania.
(111) 318557
(220) 2018 09 05
(210) 490139
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 22
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) inpetro
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 26.05.04, 26.05.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 środki chemiczne do użytku w branży petrochemicz‑
nej, dodatki chemiczne do paliw, 4 paliwa, gazy płynne, benzyny
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silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe, oleje przemysłowe, oleje
silnikowe, paliwa silnikowe, lotnicze, smary, biopaliwa, 35 reklama,
marketing i sprzedaż produktów petrochemicznych, 40 przetwa‑
rzanie substancji petrochemicznych, petrochemiczne usługi rafina‑
cyjne, 42 prace badawczo‑rozwojowe w zakresie produktów petro‑
chemicznych, zapewnianie doradztwa technicznego dla przemysłu
petrochemicznego.

(111) 318558
(220) 2018 09 05
(210) 490154
(151) 2019 02 19
(441) 2018 11 05
(732) NEXON PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) LipiRedox K
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne, suplementy diety, dietetycz‑
ne środki spożywcze, substancje dietetyczne dla celów medycznych
i leczniczych, mineralne dodatki do żywności dla celów medycznych
lub leczniczych, probiotyki, prebiotyki, synbiotyki, preparaty wspo‑
magające leczenie lub podnoszenie odporności organizmu, prepa‑
raty wspomagające utrzymanie prawidłowego stężenia cholesterolu
we krwi, preparaty wzbogacające organizm w niezbędne witaminy
i mikroelementy, preparaty witaminowe, mineralne preparaty spo‑
żywcze do celów medycznych i leczniczych, mineralne suplementy
diety, mineralne wody do celów leczniczych lub medycznych, pre‑
paraty ziołowe do celów medycznych i leczniczych, zioła lecznicze
lub medyczne, napoje lecznicze lub medyczne, napary lecznicze lub
medyczne, herbaty lecznicze lub medyczne, preparaty biotechnolo‑
giczne dla celów leczniczych lub medycznych, preparaty biologiczne
dla celów leczniczych lub medycznych, preparaty farmaceutyczne
do pielęgnacji skóry, żywność dla niemowląt, materiały opatrunko‑
we, plastry, kremy do celów medycznych lub leczniczych, balsamy do
celów medycznych lub leczniczych, maści do celów medycznych lub
leczniczych, środki sanitarne do celów leczniczych lub medycznych,
środki odkażające, leki dla ludzi, preparaty wspomagające leczenie,
preparaty weterynaryjne, leki weterynaryjne.
(111) 318559
(220) 2018 09 06
(210) 490179
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) MYLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Sulejówek, PL.
(540) Cutis
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 05.03.13, 05.03.16, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki, kremy ko‑
smetyczne, błyszczyki do ust, etui na szminkę, maści do celów far‑
maceutycznych, balsamy do celów kosmetycznych, balsamy, inne
niż do celów kosmetycznych, emulsje chroniące przed promieniowa‑
niem słonecznym, kosmetyki dla dzieci, maski kosmetyczne, mleczko
oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła, odżywki do włosów,
olejki do celów kosmetycznych, płyny do pielęgnacji włosów, pre‑
paraty do kąpieli, nielecznicze, płyny do przemywania pochwy do
higieny intymnej lub dezodoryzacji, pomadki do ust, preparaty ko‑
smetyczne do kąpieli, szampony, zestawy kosmetyków.
(111) 318560
(220) 2018 09 06
(210) 490197
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) ESALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Katowice, PL.
(540) esales
(540)

Kolor znaku: czerwony, ciemnoszary
(531) 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów w związku
z drukiem, takich jak urządzenia drukujące i kopiujące oraz akceso‑
ria i materiały do nich stosowane, za pośrednictwem stacjonarnych
punktów sprzedaży oraz sieci Internet.

(111) 318561
(220) 2018 09 07
(210) 490271
(151) 2019 02 26
(441) 2018 11 13
(732) PODCHORĄŻYCH 83 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Park Lane Apartamenty przy Łazienkach Królewskich
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących
towarów: artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne
i optyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia
do nagrywania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu,
urządzenia i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiaro‑
we, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydak‑
tycznych, publikacje internetowe i elektroniczne, oprogramowanie
komputerowe, nagrane oprogramowanie komputerowe, oprogra‑
mowanie komputerowe ściągalne, aplikacje mobilne, interfejsy
komputerowe, gry komputerowe, osprzęt komputerowy, akcesoria
komputerowe, etui na okulary, futerały na przyrządy i aparaturę
fotograficzną, wyroby z papieru i tektury, mianowicie: aktówki jako
artykuły biurowe, albumy do wklejania, almanachy jako roczniki, ar‑
tykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny informacyjne,
bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki rysunkowe, ar‑
kusze do pakowania z celulozy regenerowanej, drukowane rozkłady,
etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki z papieru
mache, formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze, kartki
grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowania
inne niż do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmien‑
ne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania,
materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki
jako notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowa‑
nia do butelek z tektury lub papieru, papier do pisania jako papier
listowy, papier pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały pi‑
śmienne, papier srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako
artykuły piśmienne, podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako
książki, podstawki na stół papierowe, pudełka kartonowe lub papie‑
rowe, rysunki jako ryciny, segregatory jako artykuły biurowe, serwet‑
ki papierowe, skoroszyty, skoroszyty na dokumenty, szablony jako
artykuły piśmienne, szyldy z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzy‑
lepne papierowe do celów papierniczych lub do użytku domowego,
teczki na dokumenty jako artykuły biurowe, teczki z notatnikiem,
torebki do pakowania jako koperty, woreczki z papieru, zawiado‑
mienia jako artykuły papiernicze, zeszyty, publikacje drukowane,
czasopisma, magazyny, przewodniki, książki, komiksy, broszury, fol‑
dery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty, etykiety papierowe,
karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papiernicze, materiały pi‑
śmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe,
materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki, szklanki, kufle,
termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, porcelanowe i cera‑
miczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod kufle do piwa,
zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki, modele do
sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako zabawki,
maskotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie oglą‑
dać i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamó‑
wienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej,
na stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, reklama
i promocja, marketing, badania i analizy rynku i opinii publicznej, do‑
radztwo organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności go‑
spodarczej, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarzą‑
dzanie i pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na
zasadzie franchisingu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia
i zarządzania działalnością gospodarczą związaną z marketingiem
gruntów i budownictwa, zasobami lokalowymi, nieruchomościami
przeznaczonymi do najmu, zagospodarowania, sprzedaży, użycze‑
nia, nadzór nad działalnością gospodarczą, pomoc w zarządzaniu
przedsięwzięciami dotyczącymi obrotu nieruchomościami, organi‑
zowanie targów i wystaw handlowych reklamowych w zakresie bu‑
downictwa, urbanistyki, architektury i technologii w tej dziedzinie,
rozpowszechnianie materiałów reklamowych, organizowanie prze‑
targów na rynku obrotu gruntami, nieruchomościami, powierzch‑
niami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi wynajmowania
miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie miejscami
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wystawowymi, informacja o powyższych usługach, 36 usługi deve‑
loperskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem przed‑
sięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygoto‑
waniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach
kupna, sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytko‑
wej, doradztwo w zakresie zarządzania i administrowania obiekta‑
mi mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości,
wynajmowania i/lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych
i powierzchni użytkowej, zarządzania i administrowania nierucho‑
mościami, lokalami, powierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania
i formalnego przygotowywania terenów i nieruchomości celem ich
pozyskania dla budownictwa mieszkalnego, usługi wynajmu, kup‑
na i sprzedaży budynków, lokali i powierzchni użytkowej, pośred‑
nictwo finansowe, usługi kredytowania, doradztwo inwestycyjne,
doradztwo finansowe, usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu
i administrowaniu nieruchomościami, obiektami mieszkalnymi i ze‑
społami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali mieszkalnych i użyt‑
kowych, wynajem powierzchni biurowej, informacja o powyższych
usługach, 37 usługi developerskie w zakresie budownictwa, w tym
usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowlanych,
nadzór budowlany, usługi remontowe, naprawy obiektów, restaura‑
cja budynków, konserwacja obiektów budowlano‑mieszkaniowych,
budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z in‑
frastrukturą, roboty ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowla‑
nych, konstrukcyjnych i montażowych, usługi związane z rozbiórką
i burzeniem obiektów, usługi związane z wykonywaniem wykopów
i wierceń geologiczno‑inżynierskich, wykonywanie instalacji elek‑
trycznych budynków i budowli, wykonywanie instalacji elektrycz‑
nych sygnalizacyjnych, instalowanie dźwigów osobowych i towaro‑
wych oraz ruchomych schodów, wykonywanie pozostałych instalacji
elektrycznych, ogrzewania i wentylacyjnych, instalacji wodnokanali‑
zacyjnych, instalacji gazowych, wynajem sprzętu budowlanego i bu‑
rzącego wraz z obsługą operatorską, doradztwo budowlane, infor‑
macja o powyższych usługach, 42 usługi developerskie w zakresie
projektowania budowlanego, urbanistycznego, architektonicznego
i technologicznego, projektowanie konstrukcji, budynków, wyko‑
nywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz technicznych w zakresie
budownictwa, usługi w zakresie architektury, planowania urbani‑
stycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologiczne, geodezyjne
i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczące inwestycji,
ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo w zakresie
ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbanistyczne,
pomiary terenu, projektowanie osiedli, usługi architektów i inżynie‑
rów, doradztwo w zakresie technicznego opracowania projektu, in‑
formacja o powyższych usługach.

(111) 318562
(220) 2018 09 07
(210) 490274
(151) 2019 02 26
(441) 2018 11 13
(732) TACIT DEVELOPMENT POLSKA JS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) Cosmopolitan Twarda 4
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich następujących to‑
warów: artykuły spożywcze, gadżety reklamowe, magnetyczne i optycz‑
ne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, urządzenia do nagry‑
wania, transmisji, reprodukcji danych, dźwięku lub obrazu, urządzenia
i przyrządy naukowe, elektryczne, optyczne, pomiarowe, sygnalizacyj‑
ne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, publikacje
internetowe i elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, nagrane
oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie komputerowe ścią‑
galne, aplikacje mobilne, interfejsy komputerowe, gry komputerowe,
osprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, etui na okulary, futerały
na przyrządy i aparaturę fotograficzną, wyroby z papieru i tektury, mia‑
nowicie: aktówki jako artykuły biurowe, albumy do wklejania, almana‑
chy jako roczniki, artykuły biurowe (z wyjątkiem mebli), atlasy, biuletyny
informacyjne, bloki jako artykuły papiernicze, bloki do pisania, bloki
rysunkowe, arkusze do pakowania z celulozy regenerowanej, drukowa‑
ne rozkłady, etykiety nie z materiału tekstylnego, figurki jako statuetki
z papieru mache, formularze jako blankiety, gazety, indeksy, skorowidze,
kartki grające z życzeniami, kartki z życzeniami, karty do kolekcjonowa‑
nia inne niż do gier, kokardy papierowe, koperty jako artykuły piśmien‑
ne, koperty na butelki z kartonu lub papieru, materiały do rysowania,
materiały drukowane, naklejki jako materiały piśmienne, notatniki jako
notesy, okładki, obwoluty jako artykuły papiernicze, opakowania do bu‑
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telek z tektury lub papieru, papier do pisania jako papier listowy, papier
pergaminowy, papier przebitkowy jako materiały piśmienne, papier
srebrny, papier świecący, papier w arkuszach jako artykuły piśmienne,
podkładki do pisania z klipsem, podręczniki jako książki, podstawki na
stół papierowe, pudełka kartonowe lub papierowe, rysunki jako ryciny,
segregatory jako artykuły biurowe, serwetki papierowe, skoroszyty,
skoroszyty na dokumenty, szablony jako artykuły piśmienne, szyldy
z papieru lub z kartonu, taśmy samoprzylepne papierowe do celów pa‑
pierniczych lub do użytku domowego, teczki na dokumenty jako arty‑
kuły biurowe, teczki z notatnikiem, torebki do pakowania jako koperty,
woreczki z papieru, zawiadomienia jako artykuły papiernicze, zeszyty,
publikacje drukowane, czasopisma, magazyny, przewodniki, książki,
komiksy, broszury, foldery, ulotki, katalogi, kalendarze, mapy, plakaty,
etykiety papierowe, karty pocztowe, druki, fotografie, artykuły papier‑
nicze, materiały piśmienne, materiały biurowe, materiały szkoleniowe
i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, kubki,
szklanki, kufle, termosy, otwieracze do butelek, wyroby szklane, por‑
celanowe i ceramiczne, bilety, chorągiewki papierowe, podstawki pod
kufle do piwa, zakładki do książek, odzież, nakrycia głowy, gry i zabawki,
modele do sklejania, modele pojazdów przeskalowane, pojazdy jako
zabawki, maskotki, pluszowe zabawki pozwalające nabywcy wygodnie
oglądać i kupować te towary: w sklepie, z katalogu, wykorzystując zamó‑
wienie korespondencyjne, za pośrednictwem usługi elektronicznej, na
stronie internetowej, używając środków telekomunikacji, reklama i pro‑
mocja, marketing, badania i analizy rynku i opinii publicznej, doradztwo
organizacyjne i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie i pomoc
w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi na zasadzie franchisin‑
gu, usługi w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania działal‑
nością gospodarczą związaną z marketingiem gruntów i budownictwa,
zasobami lokalowymi, nieruchomościami przeznaczonymi do najmu,
zagospodarowania, sprzedaży, użyczenia, nadzór nad działalnością
gospodarczą, pomoc w zarządzaniu przedsięwzięciami dotyczącymi
obrotu nieruchomościami, organizowanie targów i wystaw handlowych
reklamowych w zakresie budownictwa, urbanistyki, architektury i tech‑
nologii w tej dziedzinie, rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
organizowanie przetargów na rynku obrotu gruntami, nieruchomo‑
ściami, powierzchniami użytkowymi i lokalami mieszkalnymi, usługi
wynajmowania miejsc na umieszczanie ogłoszeń i reklam, zarządzanie
miejscami wystawowymi, informacja o powyższych usługach, 36 usłu‑
gi developerskie w zakresie: organizacji i zarządzania finansowaniem
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie i/lub przygo‑
towaniu obiektów mieszkalnych i niemieszkalnych przeznaczonych do
sprzedaży, wynajmowania, użyczania, pośrednictwa w sprawach kupna,
sprzedaży, najmu budynków, lokali i powierzchni użytkowej, doradz‑
two w zakresie zarządzania i administrowania obiektami mieszkalnymi
i zespołami osiedlowymi, wyceny nieruchomości, wynajmowania i/
lub dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni użyt‑
kowej, zarządzania i administrowania nieruchomościami, lokalami, po‑
wierzchnią użytkową, usługi wyszukiwania i formalnego przygotowy‑
wania terenów i nieruchomości celem ich pozyskania dla budownictwa
mieszkalnego, usługi wynajmu, kupna i sprzedaży budynków, lokali
i powierzchni użytkowej, pośrednictwo finansowe, usługi kredytowania,
doradztwo inwestycyjne, doradztwo finansowe, usługi w zakresie do‑
radztwa w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami, obiektami
mieszkalnymi i zespołami osiedlowymi, sprzedaży domów, lokali miesz‑
kalnych i użytkowych, wynajem powierzchni biurowej, informacja o po‑
wyższych usługach, 37 usługi developerskie w zakresie budownictwa,
w tym usługi związane z pracami wykonawczymi obiektów budowla‑
nych, nadzór budowlany, usługi remontowe, naprawy obiektów, restau‑
racja budynków, konserwacja obiektów budowlano‑mieszkaniowych,
budowanie lokali mieszkalnych i osiedli mieszkaniowych wraz z infra‑
strukturą,, roboty ziemne, wykonywanie robót ogólnobudowlanych,
konstrukcyjnych i montażowych, usługi związane z rozbiórką i burze‑
niem obiektów, usługi związane z wykonywaniem wykopów wierceń
geologiczno‑inżynierskich, wykonywanie instalacji elektrycznych bu‑
dynków, budowli, wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyj‑
nych, instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych
schodów, wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych, ogrzewa‑
nia i wentylacyjnych, instalacji wodnokanalizacyjnych, instalacji gazo‑
wych, wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą ope‑
ratorską, doradztwo budowlane, informacja o powyższych usługach,
42 usługi developerskie w zakresie projektowania budowlanego, urba‑
nistycznego, architektonicznego i technologicznego, projektowanie
konstrukcji, budynków, wykonywanie badań, ekspertyz, opinii i analiz
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technicznych w zakresie budownictwa, usługi w zakresie architektury,
planowania urbanistycznego, badania, ekspertyzy i pomiary geologicz‑
ne, geodezyjne i kartograficzne oraz pomiary podwykonawcze dotyczą‑
ce inwestycji, ekspertyzy inżynieryjne, badania techniczne, doradztwo
w zakresie ochrony środowiska, dekoracja wnętrz, planowanie urbani‑
styczne, pomiary terenu, projektowanie osiedli, usługi architektów i in‑
żynierów, doradztwo w zakresie technicznego opracowania projektu,
informacja o powyższych usługach.

(111) 318563
(220) 2018 09 10
(210) 490301
(151) 2019 02 27
(441) 2018 10 29
(732) NOVARTIS AG, Bazylea, CH.
(540) POSAMYK
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne do stosowania u ludzi, mia‑
nowicie środki antygrzybiczne.
(111) 318564
(220) 2018 09 10
(151) 2019 02 27
(441) 2018 10 29
(732) ECO CITY GUIDE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smolec, PL.
(540) EcoCityGuide
(540)

(210) 490316

Kolor znaku: zielony, ciemnozielony, szary, biały
(531) 05.03.14, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 marketing internetowy w zakresie działalności ekolo‑
gicznych oraz informacji i doradztwa w zakresie działalności ekologicz‑
nych z a pośrednictwem stron internetowych (online), dostarczanie,
udostępnianie i udzielanie informacji handlowych ( w tym związanych
z przedsiębiorstwami), gospodarczych (w tym o prowadzeniu działal‑
ności gospodarczej), reklamowych, marketingowych, kontaktowych
i biznesowych konsumentom i przedsiębiorcom w zakresie działalności
ekologicznych oraz informacji i doradztwa w zakresie działalności ekolo‑
gicznych za pośrednictwem stron internetowych (online), dostarczanie
i udzielanie informacji dotyczących towarów i usług, w tym w szcze‑
gólności produktów konsumpcyjnych (w tym również kosmetyków,
żywności i napojów) z a pośrednictwem stron internetowych (online),
dostarczanie informacji z a pośrednictwem stron internetowych (on‑
line) do celów reklamowych i sprzedaży w zakresie działalności eko‑
logicznych, rozpowszechnianie reklam z a pośrednictwem Internetu
i stron internetowych (online) w zakresie działalności ekologicznych,
usługi w zakresie prezentacji przedsiębiorstw w odniesieniu do pro‑
wadzonych przez nich działalności gospodarczych (w tym działalności
o charakterze ekologicznym) z a pośrednictwem stron internetowych
(online), promowanie towarów i usług osób trzecich (podmiotów pro‑
wadzących działalność gospodarczą, w tym działalność o charakterze
ekologicznym) z a pośrednictwem reklam i globalnych sieci kompute‑
rowych, 38 zapewnianie dostępu do stron, forów (w tym dyskusyjnych),
platform (w tym platform handlu elektronicznego), portali, danych i in‑
formacji w zakresie działalności ekologicznych oraz informacji i doradz‑
twa w zakresie działalności ekologicznych z a pośrednictwem Internetu
i stron internetowych (online), udostępnianie online elektronicznych
tablic ogłoszeń do przekazywania między użytkownikami komputero‑
wymi wiadomości w zakresie działalności ekologicznych oraz informacji
i doradztwa w zakresie działalności ekologicznych.
(111) 318565
(220) 2018 09 10
(210) 490331
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, Piaseczno, PL.
(540) FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
(540)

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 36 zbiórki funduszy na cele dobroczynne, sponsorowa‑
nie finansowe.
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(111) 318566
(220) 2018 09 07
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) HiRRO COCKTAILS
(540)

(210) 490332

(540)

Kolor znaku: żółty, bordowy
(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług.

Kolor znaku: czerwony, biały
(531) 27.05.01, 25.01.25, 29.01.12
(510), (511) 32 piwa o małej zawartości alkoholu, piwo i produkty pi‑
wowarskie, drinki na bazie piwa, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), gotowe koktajle alkoholowe, koktajle, napoje energetyczne
zawierające alkohol, mieszanki koktajli alkoholowych, gotowe napo‑
je alkoholowe inne niż na bazie piwa, alkoholowe koktajle owocowe,
gotowe koktajle na bazie wina, wymieszane napoje alkoholowe.
(111) 318567
(220) 2018 09 10
(210) 490348
(151) 2019 02 18
(441) 2018 10 29
(732) OLIVIA SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) OLIVIA PRIME
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo‑
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal‑
ności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar‑
czą, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, 36 inwestycje finansowe, leasing finansowy, organi‑
zowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieru‑
chomościami, wynajem biur do coworkingu, wynajem powierzchni
biurowej, zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, usługi do‑
radztwa budowlanego, wynajem sprzętu budowlanego.
(111) 318568
(220) 2018 09 10
(210) 490349
(151) 2019 02 18
(441) 2018 10 29
(732) OLIVIA COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) OLIVIA EIGHT
(510), (511) 35 doradztwo w zakresie organizacji działalności gospo‑
darczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działal‑
ności gospodarczej, pomoc w zarządzaniu działalnością gospodar‑
czą, zarządzanie działalnością gospodarczą w zakresie projektów
budowlanych, 36 inwestycje finansowe, leasing finansowy, organi‑
zowanie wynajmu nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieru‑
chomościami, wynajem biur do coworkingu, wynajem powierzchni
biurowej, zarządzanie nieruchomością, 37 budownictwo, usługi do‑
radztwa budowlanego, wynajem sprzętu budowlanego.
(111) 318569
(220) 2018 09 09
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 05
(732) MUSZALSKI MICHAŁ MM WORKS, Tychy, PL.
(540) Drewnoteka
(540)

1859

(111) 318571
(220) 2018 09 10
(210) 490355
(151) 2019 02 18
(441) 2018 10 29
(732) BUDREWICZ ARTUR GLOBAL SERVICES, Warszawa, PL.
(540) OS
(540)

Kolor znaku: bordowy, żółty, biały
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.02, 26.11.08
(510), (511) 35 zapewnianie platformy internetowej dla nabywców
i sprzedawców towarów i usług.
(111) 318572
(220) 2018 09 10
(151) 2019 02 18
(441) 2018 10 29
(732) MATUSZCZAK DOROTA, Poznań, PL.
(540) DD Dwujęzyczni
(540)

(210) 490356

Kolor znaku: czarny, niebieski, zielony, fioletowy
(531) 24.17.02, 26.01.01, 26.01.06, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 41 przedszkole.
(111) 318573
(220) 2018 09 10
(151) 2019 02 18
(441) 2018 10 29
(732) POMAJDA MARZENA PROFISTAFF, Opole, PL.
(540) ProfiStaff
(540)

(210) 490358

(210) 490353

Kolor znaku: niebieski, czarny
(531) 07.15.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 20 meble.
(111) 318570
(220) 2018 09 10
(210) 490354
(151) 2019 02 18
(441) 2018 10 29
(732) BUDREWICZ ARTUR GLOBAL SERVICES, Warszawa, PL.
(540) O SHARE

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 02.01.23, 02.01.30, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi rekrutacji
personelu, pośrednictwo pracy, outsourcing pracowników, agencja
pracy tymczasowej, 37 usługi budowlane, 40 spawanie.
(111) 318574
(220) 2018 09 10
(210) 490376
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 05
(732) SOBOLEWSKI MARIUSZ EUROTYNK, Nowe Warpno, PL.
(540) EUROTYNK
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 02.01.01, 02.01.15, 27.05.01, 29.01.04
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(510), (511) 37 usługi budowlane, usługi budowlane w zakresie bu‑
dynków mieszkalnych usługi tynkarskie, konsultacje budowlane, na‑
prawcze roboty budowlane.

(111) 318575
(220) 2018 09 10
(210) 490377
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 05
(732) ANDRYCH AGNIESZKA BEATA GREEN BRIDGE, Mostówka, PL.
(540) abazur.pl
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 13.01.11, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 oświetlenie i reflektory oświetleniowe; abażury; ar‑
chitektoniczne oprawy do oświetlenia; elektryczne dekoracyjne
kolorowe światełka; elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrz‑
ne; elektryczne oprawy oświetleniowe; lampy elektryczne; oprawy,
obudowy i osłony do oświetlenia; oświetlenie; żarówki; taśmy LED;
żarówki LED; zasilacze LED; akcesoria do taśm LED; profile LED; włącz‑
niki do profili LED; oprawy hermetyczne LED; świetlówki LED; halo‑
geny; naświetlacze; oprawy halogenowe; czujniki ruchu; włączniki;
oprawy rastowe; panele LED; lampy LED; plafony; żyrandole; lampki
biurowe; oświetlenie samochodowe LED; oświetlenie ogrodowe;
artykuły elektryczne; oświetlenie sufitowe; lampy halogenowe; lam‑
py metalohalogenkowe; lampy podłogowe; lampy oświetleniowe;
lampy stojące; lampy wiszące; stojące lampy; lampy olejowe; lampy
próżniowe; lampy ścienne; lampy stołowe; lampy biurkowe; lampy
elektryczne; lampy fluorescencyjne; lampy studyjne; lampy inspek‑
cyjne; lampy akwariowe; lampy awaryjne; lampy LED; testowe lampy
samochodowe; lampy stroboskopowe; elektryczne lampy wyładow‑
cze; podwodne lampy, LED; oświetlenie dachowe; ozdoby choinko‑
we; oświetleniowe lampy wyładowcze; przenośne lampy; elektrycz‑
ne lampy żarowe; lampy do kasków; szkła do lamp; sufitowe lampy
wiszące; neonowe lampy oświetleniowe, zawiesia oświetleniowe,
oprawki oświetleniowe, kołnierze do oprawek oświetleniowych,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oraz internetowa oświetlenia,
abażurów, żarówek, lamp, artykułów elektrycznych, żyrandoli, taśm
LED, żarówek LED, zasilaczy LED, akcesoriów do taśm LED, profili LED,
włączników do profili LED, opraw hermetycznych LED; świetlówek
LED, halogenów, naświetlaczy, opraw halogenowych, czujników
ruchu, włączników, opraw rastowych, paneli LED, lampy LED, plafo‑
nów, żyrandoli, lamp biurowych, oświetlenia samochodowego LED,
Oświetlenia ogrodowego, artykułów elektrycznych, oświetlenia sufi‑
towego, reduktorów elektryczności, zawiesi, przewodów elektrycz‑
nych, oprawek oświetleniowych.
(111) 318576
(220) 2018 09 11
(210) 490401
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) SCANDIA COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA, Niepołomnice, PL.
(540) Bio Clinics
(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 3 kosmetyki.
(111) 318577
(220) 2018 09 12
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 05
(732) OMNICONSOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 490435
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(540) OmniConsole
(540)

Kolor znaku: ciemnogranatowy, biały, niebieski
(531) 21.03.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, filmy rysunkowe
animowane, interfejsy komputerowe, magnetyczne nośniki danych,
neony reklamowe, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy
ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne nośniki danych, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, platformy oprogramowania
komputerowego, nagrane lub do pobrania, pliki muzyczne do pobie‑
rania, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], pro‑
gramy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe,
nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania, 35 administrowanie
programami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, aktualiza‑
cja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, ana‑
lizy kosztów, badania biznesowe, badania dotyczące 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 za‑
kresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczą‑
cych kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne progno‑
zy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, marketing
ukierunkowany, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie tar‑
gów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing [doradz‑
two biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produk‑
tów 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 pośrednic‑
twem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnia‑
nie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
lub reklamowych, statystyczne zestawienia, telemarketing, tworze‑
nie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi do‑
radztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe,
usługi public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu
rynkowego, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie
materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub re‑
klamowych, 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja o edukacji, kom‑
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie prak‑
tyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi‑
zowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja mikrofil‑
mów, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redago‑
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów
online nie do pobrania.
(111) 318578
(220) 2018 09 12
(210) 490439
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 05
(732) OMNICONSOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) OmniConsole
(510), (511) 9 aplikacje komputerowe do pobrania, filmy rysunkowe
animowane, interfejsy komputerowe, magnetyczne nośniki danych,
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neony reklamowe, oprogramowanie komputerowych wygaszaczy
ekranu, nagrane lub do pobrania, optyczne nośniki danych, pamięci
komputerowe, pamięci zewnętrzne USB, platformy oprogramowania
komputerowego, nagrane lub do pobrania, pliki muzyczne do pobie‑
rania, programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], pro‑
gramy komputerowe nagrane, programy sterujące komputerowe,
nagrane, publikacje elektroniczne, do pobrania, 35 administrowanie
programami lojalności konsumenta, agencje reklamowe, aktualiza‑
cja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych, ana‑
lizy kosztów, badania biznesowe, badania dotyczące 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 za‑
kresie organizacji działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania biznesem, dostarczanie informacji dotyczą‑
cych kontaktów handlowych i biznesowych, ekonomiczne progno‑
zy, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, marketing
ukierunkowany, optymalizacja stron internetowych, optymalizacja
wyszukiwarek do celów promocji dodatkowej, organizowanie tar‑
gów w celach handlowych lub reklamowych, outsourcing (doradz‑
two biznesowe], pisanie scenariuszy do celów reklamowych, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, prezentowanie produk‑
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów
reklamowych, projektowanie materiałów reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie tekstów reklamowych,
reklama, reklama korespondencyjna, reklama o‑line za pośrednic‑
twem sieci komputerowej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama
zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnia‑
nie reklam, sporządzanie indeksów informacji do celów handlowych
lub reklamowych, statystyczne zestawienia, telemarketing, tworze‑
nie tekstów reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych,
usługi doradcze w zarządzaniu działalnością gospodarczą, usługi do‑
radztwa w zakresie działalności gospodarczej, usługi marketingowe,
usługi public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego
do celów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi
w zakresie wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu
rynkowego, wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach
przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamowej, wypożyczanie
materiałów reklamowych, wystawy w celach handlowych lub re‑
klamowych, 41 dostarczanie filmów, nie do pobrania, przy pomocy
usług typu transmisja wideo na żądanie, informacja o edukacji, kom‑
puterowe przygotowanie materiałów do publikacji, kształcenie prak‑
tyczne [pokazy], organizowanie i prowadzenie forów edukacyjnych
z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie konferencji, organi‑
zowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie
seminariów, organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
organizowanie konkursów [edukacja lub rozrywka], organizowanie
wystaw w celach kulturalnych lub edukacyjnych, produkcja mikrofil‑
mów, publikowanie tekstów, innych niż teksty reklamowe, redago‑
wanie tekstów (innych niż teksty reklamowe), udostępnianie filmów
on‑line nie do pobrania.

(111) 318579
(220) 2018 09 13
(210) 490501
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) KOMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Budzyń, PL.
(540) KOMFORT
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 12 zespoły, podzespoły i elementy pojazdów samocho‑
dowych, w szczególności szczęki hamulcowe, klocki i tarcze hamul‑
cowe, sprzęgła okładziny sprzęgieł, części zamienne do pojazdów
samochodowych, akcesoria do pojazdów samochodowych.
(111) 318580
(151) 2019 02 12

(220) 2018 09 13
(441) 2018 10 29

(210) 490506
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(732) FRYCA PIOTR, Charzykowy, PL.
(540) na szlaku smaku
(540)

Kolor znaku: ciemnozielony, beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.12, 11.01.01, 11.01.03, 11.01.04, 26.11.25
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowa‑
nie żywności i napojów dla gości w restauracjach, usługi rezerwacji
miejsc w restauracji, usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, rezerwa‑
cja zakwaterowania hotelowego.
(111) 318581
(220) 2018 09 13
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) FRYCA PIOTR, Charzykowy, PL.
(540) NA SKARPIE
(540)

(210) 490509

Kolor znaku: brązowy, beżowy
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.05.03, 05.05.20, 24.09.03
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowa‑
nie żywności i napojów dla gości w restauracjach, usługi rezerwacji
miejsc w restauracji, usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, rezerwa‑
cja zakwaterowania hotelowego.
(111) 318582
(220) 2018 09 13
(210) 490524
(151) 2019 02 21
(441) 2018 10 29
(732) VITADIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) HELICOFOOD
(510), (511) 5 suplementy diety, produkty farmaceutyczne, produkty
medyczne, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.
(111) 318583
(220) 2018 09 13
(151) 2019 02 21
(441) 2018 10 29
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) FOODINI
(540)

(210) 490527

(531) 27.05.01, 26.11.06, 26.11.08
(510), (511) 32 napoje bezalkoholowe, bezalkoholowe napoje za‑
wierające soki warzywne, koktajle bezalkoholowe, koktajle [bez‑
alkoholowe napoje owocowe], koktajle owocowe, bezalkoholowe,
napoje bezalkoholowe o podwyższonej zawartości witamin, na‑
poje bezalkoholowe zawierające soki owocowe, napoje na bazie
owoców lub warzyw, napoje na bazie soku z zielonych warzyw,
napoje wzbogacone substancjami odżywczymi, niegazowane
napoje bezalkoholowe, napoje zawierające witaminy, soki, wa‑
rzywne napoje typu smoothie, napoje typu smoothie zawierające
ziarna i owies.
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(111) 318584
(220) 2018 09 13
(210) 490540
(151) 2019 02 21
(441) 2018 10 29
(732) TECHPAK DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białężyce, PL.
(540) TECHPAK
(540)

Kolor znaku: żółty, niebieski
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.12
(510), (511) 16 torebki oraz artykuły do pakowania i przechowy‑
wania z papieru, kartonu lub tworzyw, sztucznych, tektura, papier,
papier offsetowy, karton, przemysłowy papier i karton, papier zabez‑
pieczony, materiały opakowaniowe wykonane z kartonu, materiały
opakowaniowe wykonane z tektury, materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania, arkusze do pakowania z papieru, rolki kartonowe,
opakowania kartonowe, pudła opakowaniowe [kartonowe], pudła
papierowe, pojemniki z tektury falistej, torby papierowe, tuby z tek‑
tury, banery wystawowe wykonane z kartonu, drukowane kartono‑
we tablice reklamowe, materiały drukowane, drukowany materiał
promocyjny.
(111) 318585
(220) 2018 09 13
(151) 2019 02 21
(441) 2018 10 29
(732) BUŁCZYŃSKA PAULA LUNA COVRIGARIA,
Gorzów Wielkopolski, PL.
(540) Luna COVRIGARIA
(540)

(210) 490542

(531) 27.05.01, 26.01.01, 27.01.06
(510), (511) 30 miękkie precle.
(111) 318586
(220) 2018 09 14
(210) 490557
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żarów, PL.
(540) ADVENTURE
(540)

(531) 06.01.02, 06.01.04, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.01
(510), (511) 6 metale nieszlachetne, 8 narzędzia i przyrządy (ręcznie
sterowane), 11 urządzenia do oświetlania, 16 materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, 18 skóra i imitacja skóry.
(111) 318587
(220) 2018 09 14
(210) 490574
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) MASGUTOVA SVETLANA, Warszawa, PL.
(540) Dr. Masgutova’s Intensive Clinics for Neurodevelopment
and Reflex Integration
(510), (511) 28 zabawki, gry, przyrządy do ćwiczeń fizycznych,
41 doradztwo zawodowe, edukacja, kształcenie praktyczne, organi‑
zowanie i prowadzenie warsztatów specjalistycznych, publikowanie
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książek i tekstów niereklamowych, organizowanie i prowadzenie
sympozjów i seminariów, tłumaczenia, 44 fizjoterapia, fizykoterapia,
porady psychologiczne, usługi terapeutyczne.

(111) 318588
(220) 2018 09 17
(210) 490595
(151) 2019 02 26
(441) 2018 11 13
(732) MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRESTIGE SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Gdańsk, PL.
(540) BATYCKI PRESTIGE
(510), (511) 9 etui na okulary, etui do tabletów, skórzane etui na ta‑
blety, etui na smartfony, skórzane etui na telefony komórkowe, etui
na telefony komórkowe, etui na akcesoria optyczne, etui na cyfrowe
odtwarzacze mediów, etui na przenośne odtwarzacze mediów, po‑
krowce na laptopy, pokrowce na smartfony, pokrowce do tabletów,
futerały do telefonów komórkowych ze skóry lub z imitacji skóry,
16 luksusowe artykuły biurowe na dokumenty, etui do notatników,
etui na przybory do pisania, upominkowe etui na przybory do pi‑
sania, etui na identyfikatory, kasetki lub etui na pieczątki, teczki na
korespondencję, teczki rozkładane, teczki na listy, teczki do użytku
biurowego, teczki na akta, 18 walizy, torby podróżne, torby, portfele
i inne artykuły służące do przenoszenia, teczki lub aktówki, aktów‑
ki na dokumenty, aktówki wykonane ze skóry, aktówki wykonane
z imitacji skóry, teki, dyplomatki teczki na dokumenty, teczki konfe‑
rencyjne, paski naramienne, paski do portmonetek, paski skórzane,
torebki, torebki damskie, torebki wieczorowe, skórzane torebki, to‑
rebki męskie, stylowe torebki, torebki‑worki, małe torebki kopertów‑
ki, torebki do ręki, torebki na ramię, portmonetki, portfele, torebki
wykonane ze skóry, torebki‑kuferki, małe damskie torebki bez rączki,
torby, torby plażowe, torby pamiątkowe, torby zakupowe, torby po‑
dróżne, kufry podróżne, portfele skórzane, portfele na karty, portfele
na nadgarstek, torby skórzane, portfele na karty kredytowe, portfele
na karty wizytowe, skórzane portfele na karty kredytowe, portmo‑
netki skórzane, saszetki męskie, saszetki biodrowe, etui na banknoty,
etui na klucze, futerały na klucze, etui na klucze wykonane ze skóry,
etui na klucze z imitacji skóry, etui na wizytówki, etui lub futerały na
dokumenty, etui na karty kredytowe, etui na karty kredytowe wyko‑
nane ze skóry, etui na karty wykonane z imitacji skóry, pasy na ramię,
pasy do bagażu, plecaki, małe plecaki, pokrowce na klucze, skórzane
smycze, smycze dla psów, smycze dla zwierząt domowych, etykiety
skórzane, torby z imitacji skóry, torebki wykonane z imitacji skóry,
etui z imitacji skóry, torby podróżne wykonane z imitacji skóry, paski
z imitacji skóry, kuferki na lub etui na kosmetyki, 25 paski skórzane,
paski tekstylne, paski wykonane z imitacji skóry, 42 projektowanie
modeli waliz, toreb, portfeli lub innych artykułów służących do prze‑
noszenia, projektowanie akcesoriów mody, projektowanie wzorów,
projektowanie opakowań, projektowanie produktów, projektowanie
dodatków odzieżowych.
(111) 318589
(220) 2018 09 17
(210) 490599
(151) 2019 02 19
(441) 2018 11 05
(732) NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WATER TECHNOLOGIES SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Sokołów, PL.
(540) MNBF
(510), (511) 11 aeratory do kranów, agregaty klimatyzacyjne, akce‑
leratory ciągu, akumulacyjne ogrzewacze wody, antyrozpryskowe
dysze wylotowe do kranów, aparatura do odsalania, aparatura do
oczyszczania ścieków, aparatura do filtrowania wody, aparatura do
destylacji, nie do celów naukowych, aparatura do uzdatniania wody,
aparatura do suszenia powietrzem, aparatura grzewcza do pieców,
aparatura grzewcza na energię słoneczną, aparatura i instalacje
chłodnicze, aparatura i instalacje do zmiękczania wody, aparatu‑
ra i maszyny do oczyszczania powietrza, aparatura jonizacyjna do
uzdatniania powietrza, aparaty jonizujące do oczyszczania powie‑
trza, bojlery do instalacji dostarczających gorącą wodę, centralne
instalacje klimatyzacyjne, centralne instalacje klimatyzacyjne [do
celów przemysłowych], centralne urządzenia klimatyzacyjne, dyfu‑
zory powietrza, elementy filtrujące do odpowietrzników zbiorników
z wodą, elementy filtrujące do przelewów zbiorników z wodą, ele‑
menty zabezpieczające do rur wodnych, elementy zabezpieczające
do rur gazowych, filtry do klimatyzacji, filtry do oczyszczania gazów
[części domowych lub przemysłowych instalacji], filtry do oczysz‑
czania powietrza, filtry do oczyszczania wody, filtry do uzdatniania
wody, instalacje chłodnicze, instalacje do filtrowania wody, instalacje
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do obróbki wody w procesie osmozy, instalacje do oczyszczania ście‑
ków przemysłowych, instalacje do oczyszczania wód ściekowych,
instalacje do oczyszczania wody deszczowej, instalacje do odsalania,
instalacje do odzyskiwania ciepła z powietrza, instalacje do ogrzewa‑
nia wodnego, instalacje do schładzania wody, instalacje do zaopa‑
trywania w wodę, instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i oczyszczania powietrza, instalacje klimatyzacyjne do
użytku komercyjnego, instalacje nawilżające powietrze, klimatyzato‑
ry, maszyny do dystrybucji wody [automatyczne], parowniki chłod‑
nicze, parowniki, parowniki do klimatyzatorów, parowniki do użytku
w przetwórstwie chemicznym, parowniki spalania pod powierzchnią
cieczy, pompy ciepła, pompy ciepła do przetwarzania energii, prze‑
mysłowe urządzenia do oczyszczania powietrza, przemysłowe urzą‑
dzenia grzewcze, przemysłowe urządzenia wentylacyjne, systemy
HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), urządzenia chłodnicze,
urządzenia chłodnicze do użytku komercyjnego, urządzenia chło‑
dzące, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do destylacji
wody, urządzenia do destylacji do celów przemysłowych, urządzenia
do dezynfekcji wody, urządzenia do dostarczania wody pitnej, urzą‑
dzenia do filtrowania wody pitnej, urządzenia do filtrowania wody
do użytku przemysłowego, urządzenia do oczyszczania wody prze‑
mysłowej, urządzenia do oczyszczania wody ściekowej, urządzenia
do oczyszczania wody, urządzenia do odsalania wody, urządzenia
do odparowywania, urządzenia do odkażania wody, urządzenia do
ogrzewania, urządzenia do schładzania wody, urządzenia do uzdat‑
niania wody, urządzenia do zaopatrywania w wodę, urządzenia
wentylacyjne zasilane energią słoneczną, urządzenia wytwarzające
ciepło, urządzenia zmiękczające wodę poprzez usuwanie kamienia,
urządzenia zmiękczające wodę, wkłady grzewcze, zasobniki pary,
zasobniki ciepłej wody, zasobniki ciepła, zawory do klimatyzatorów,
zawory do instalacji zaopatrujących w wodę, zawory do rur, zawory
do rur wodociągowych, zawory parowe, zbiorniki ciśnieniowe wody,
zbiorniki na wodę.

(111) 318590
(220) 2018 09 17
(210) 490616
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) SFD SPÓŁKA AKCYJNA, Opole, PL.
(540) Aerofuel
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, mineralne suplementy
diety, odżywcze suplementy diety, suplementy diety zawierające
drożdże, suplementy diety zawierające glukozę, suplementy diety
zawierające białko, suplementy diety zawierające enzymy, suple‑
menty diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
lecytynę, mineralne suplementy diety dla ludzi, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, suplementy diety z białkiem sojowym, su‑
plementy diety do użytku medycznego, suplementy diety do użytku
dietetycznego, suplementy diety sporządzone głównie z minerałów,
suplementy diety sporządzone głównie z witamin, lecznicze napo‑
je izotoniczne, lecznicze napoje mineralne, dietetyczne dodatki do
żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze, dodatki dietetycz‑
ne w formie napojów, suplementy diety dla osób ze specjalnymi
wymaganiami dietetycznymi, ziołowe suplementy diety dla osób
o szczególnych wymaganiach dietetycznych, tabletki witaminowe,
dodatki witaminowe i mineralne, preparaty witaminowe w postaci
suplementów diety, tabletki wspomagające odchudzanie, preparaty
medyczne do odchudzania, preparaty pobudzające apetyt, batony
energetyzujące stanowiące zamienniki posiłków zawierające dodatki
odżywcze, dodatki odżywcze.
(111) 318591
(220) 2018 09 17
(210) 490617
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) PARKLOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) PARKLOT
(510), (511) 9 oprogramowanie do systemów rezerwacji, aplikacje
komputerowe online do rezerwacji miejsc parkingowych, 35 spo‑
rządzanie i dostarczanie informacji porównawczych i recenzji online
w zakresie parkingów, w szczególności cen, charakterystyki obiek‑
tów, infrastruktury oraz oferty usług dodatkowych.
(111) 318592
(151) 2019 02 20

(220) 2018 09 17
(441) 2018 11 05

(210) 490618
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(732) KOWNATY PARK I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Majaland KOWNATY
(540)

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czerwony, czarny, zielony,
brązowy, biały
(531) 03.13.04, 03.13.24, 07.11.25, 07.15.25, 07.01.01, 07.01.06,
07.01.24, 01.01.01, 01.01.04, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi parków rozrywki.
(111) 318593
(220) 2018 09 17
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) KOWNATY PARK I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Majaland KOWNATY
(540)

(210) 490619

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny, czerwony, biały
(531) 01.01.01, 01.01.04, 07.01.01, 07.01.06, 07.01.24, 07.11.25,
07.15.25, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi parków rozrywki.
(111) 318594
(220) 2018 09 17
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) KOWNATY PARK I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Majaland KOWNATY
(540)

(210) 490620

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, czarny, czerwony, biały
(531) 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 41 usługi parków rozrywki.
(111) 318595
(220) 2018 09 17
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) KOWNATY PARK I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Majaland Kownaty
(510), (511) 41 usługi parków rozrywki.

(210) 490622

(111) 318596
(220) 2018 09 17
(210) 490623
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) STAYGET PIMENTEL MACHADO I JARCZAK SPÓŁKA JAWNA,
Karnice, PL.
(540) STAYGET
(540)

Kolor znaku: biały, ciemnofioletowy
(531) 26.11.12, 27.05.01, 29.01.12
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(510), (511) 35 reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, 36 agencje nieruchomości, 39 organiza‑
cja wycieczek, organizacja podróży oraz wycieczek turystycznych,
organizacja wynajmu samochodów, usługi biur podróży i biur wy‑
cieczkowych, 43 usługi agencji zakwaterowań‑hotele, pensjonaty,
usługi domów turystycznych, usługi moteli, zakwaterowanie tym‑
czasowe, rezerwacje zakwaterowania tymczasowego.

(111) 318597
(220) 2018 09 17
(210) 490624
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) KORZYŃSKI MIKOŁAJ, Warszawa, PL.
(540) CHŁOPAKI NIE PŁACZĄ
(510), (511) 9 filmy kinowe obejmujące komedie, dramaty, filmy ak‑
cji, filmy przygodowe i/lub filmy animowane oraz filmy telewizyjne
obejmujące komedie, dramaty, filmy akcji, filmy przygodowe i/lub fil‑
my animowane, seriale telewizyjne do pobrania w postaci filmów fa‑
bularnych, komedii, dramatów, filmów animowanych i reality, taśmy
magnetofonowe, kasety audio‑wideo, dyski audiowizualne i DVD,
zawierające muzykę, komedie, dramat, filmy akcji, przygodowe i/
lub animowane, płyty CD‑ROM z grami komputerowymi, kasety z fil‑
mami krótkometrażowymi obejmującymi komedie, dramaty, filmy
akcji, filmy przygodowe i/lub animowane, do użytku z przenośnymi
[podręcznymi] monitorami lub projektorami, publikacje do pobrania
w postaci książek fikcyjnych, książek audio, komiksów, książek dla
dzieci, przewodników strategicznych, książek do kolorowania, nowel
graficznych, czasopism, akcesoria do telefonów komórkowych, mia‑
nowicie akcesoria do zestawów słuchawkowych, pokrowce na tele‑
fony komórkowe i obudowy wymienne do telefonów komórkowych,
16 druki i wyroby z papieru, mianowicie książki przedstawiające po‑
staci z filmów animowanych, filmów akcji, komediowych i/lub drama‑
tycznych, komiksy, magazyny ilustrowane przedstawiające postaci
z filmów akcji, komedii i/lub dramatów, artykuły papiernicze, papier
do pisania, koperty, notatniki, pamiętniki, zeszyty, kartki z życzenia‑
mi, karty handlowe, litografie, pióra, ołówki, piórniki do nich, gumki
do ścierania, kredki do rysowania, markery, kredki kolorowe, zestawy
do malowania dla dzieci, kreda i tablice, kalkomanie, kalkomanie na
gorąco, afisze, plakaty, fotografie oprawione i nieoprawione, okład‑
ki na książki, zakładki do książek, kalendarze, papier do pakowania
prezentów, artykuły papierowe na przyjęcia i ozdoby papierowe na
przyjęcia, mianowicie serwetki stołowe papierowe, papierowe maty
stołowe, krepina, drukowane zaproszenia, obrusy papierowe, papie‑
rowe ozdoby do ciast, drukowane kalkomanie do haftu lub aplikacje
do tkanin, wzory drukowane do kostiumów, piżam, bluz sportowych
i t‑shirtów., 18 plecaki, torby, 25 odzież męska, damska i dziecięca,
mianowicie koszule, t‑shirty, bluzy sportowe, dresy, spodnie, majtki,
szorty, bezrękawniki, okrycia przeciwdeszczowe, śliniaki z materiału,
spódnice, bluzki, sukienki, podwiązki/szelki, swetry, żakiety, pro‑
chowce, płaszcze przeciwdeszczowe, komplety narciarskie, krawaty,
szlafroki, kapelusze, czapki, daszki przeciwsłoneczne, paski, chusty,
bielizna nocna, piżamy, bielizna osobista, bielizna, boty, buty, teni‑
sówki, sandały, skarpety, skarpety mogące służyć jako pantofle do‑
mowe, stroje kąpielowe oraz kostiumy do przebierania się, bandany
na szyję, chusty, 28 zabawki i artykuły sportowe, w tym gry i przed‑
mioty do zabawy, mianowicie figurki i akcesoria do nich, balony,
sprzęt do gier sprzedawany w zestawie, do rozgrywania gier plan‑
szowych, gier karcianych, gier manipulacyjnych, gier towarzyskich
oraz gier polegających na rzucaniu do celu, 41 usługi rozrywkowe
w postaci seriali telewizyjnych z udziałem aktorów na żywo, kome‑
diowych, dramatycznych, animowanych i typu reality, produkcja se‑
riali telewizyjnych z udziałem aktorów na żywo, komediowych, dra‑
matycznych, animowanych i typu reality, dystrybucja i wyświetlanie
filmów fabularnych, komedii, dramatów i filmów animowanych, pro‑
dukcja kinowych filmów akcji, komediowych, dramatycznych i ani‑
mowanych, widowiska teatralne animowane i z udziałem publiczno‑
ści, usługi internetowe w zakresie udostępniania informacji poprzez
globalną elektroniczną sieć komputerową w dziedzinie rozrywki
związanej zwłaszcza z muzyką, filmami i telewizją, udostępnianie
ogólnych wiadomości, rozrywki i informacji edukacyjnych poprzez
globalną sieć komputerową, udzielanie informacji za pośrednictwem
elektronicznych światowych sieci łącznościowych w zakresie filmów
fabularnych, komedii, dramatów i filmów animowanych i programów
telewizyjnych oraz produkcja filmów fabularnych, komedii, filmów
dramatycznych i filmów animowanych, w celu dystrybucji poprzez
globalną sieć komputerową, usługi rozrywkowe, stale nadawana se‑
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ria programów multimedialnych, w tym filmy fabularne, animowane,
komedie i dramaty do dystrybucji za pośrednictwem światowej sieci
komputerowej, usługi rozrywkowe, udostępnianie gier komputero‑
wych bezpośrednio (on‑line) i w przenośnej formie bezprzewodo‑
wej, umożliwianie tymczasowego użytkowania gier komputerowych
nie do pobrania i umożliwianie tymczasowego użytkowania gier
wideo nie do pobrania, produkcja oprogramowania do gier wideo
i gier komputerowych, udzielanie informacji dotyczących elektro‑
nicznych gier komputerowych świadczonych za pośrednictwem In‑
ternetu, udostępnianie strony internetowej obejmującej publikacje
nie do pobrania w postaci komiksów, przewodników strategicznych,
książek fikcyjnych, książek audio, książek dla dzieci, książek do kolo‑
rowania, nowel graficznych, czasopism, publikowanie książek, ko‑
miksów, przewodników strategicznych, książek fikcyjnych, książek
audio, książek dla dzieci, książek do kolorowania, nowel graficznych,
czasopism, edycja publikacji elektronicznych.

(111) 318598
(220) 2018 09 17
(210) 490627
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) SZAJOWSKA JOLANTA PRYWATNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ INTERMEDICA, Cewice, PL.
(540) ReVitalia
(540)

Kolor znaku: szary
(531) 02.03.05, 02.03.17, 27.05.01, 29.01.06
(510), (511) 44 usługi medyczne, medycyna estetyczna, usługi
podologa, usługi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji urody, zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, masaże, manicure, usługi spa,
usługi przedłużania rzęs, usługi pedicure, zabiegi depilacyjne, usługi
dentystyczne, fizjoterapia, usługi medyczne w zakresie pielęgniar‑
stwa, usługi w zakresie tatuażu, usługi w zakresie kolczykowania cia‑
ła (piercing).
(111) 318599
(220) 2018 09 17
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) WYLEGAŁA KRZYSZTOF, Poznań, PL.
(540) KIEROWCY ZAWODOWI
(540)

(210) 490628

(531) 18.01.21, 26.01.01, 26.01.04, 26.01.16, 27.05.01
(510), (511) 38 udostępnianie internetowego forum dyskusyjnego,
zapewnianie dostępu do forów dyskusyjnych w Internecie, forum
dyskusyjne (udostępnianie Internetu dla-).
(111) 318600
(220) 2018 09 17
(210) 490629
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) POLSKA GRUPA GÓRNICZA SPÓŁKA AKCYJNA, Katowice, PL.
(540) PGG family
(540)

Kolor znaku: żółty, zielony, jasnoniebieski
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.07.25, 25.07.01
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(510), (511) 16 pióra i długopisy, pióra i długopisy [artykuły biurowe],
pióra i długopisy z metali szlachetnych, długopisy z brokatem do
materiałów piśmiennych, bloki [artykuły papiernicze], bloczki do no‑
towania, bloczki do pisania, bloki papierowe, broszury drukowane,
teczki papierowe, teczki na korespondencję, teczki na listy, teczki [ar‑
tykuły papiernicze], teczki na dokumenty, teczki [artykuły biurowe],
teczki papierowe [artykuły papiernicze], teczki do użytku biurowego,
papierowe rozkładane teczki z przegródkami, teczki na dokumenty
[artykuły biurowe], teczki z kieszonkami do użytku biurowego, re‑
klamy drukowane, banery wystawowe wykonane z kartonu, banery
wystawowe z papieru, teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
[artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami do pisania
[zestawy], teczki na dokumenty będące artykułami papierniczymi,
20 balony reklamowe, balony reklamowe nadmuchiwane powie‑
trzem, dmuchane balony reklamowe, tablice reklamowe, urządzenia
do ekspozycji plakatów, tablice z tworzyw sztucznych do celów re‑
klamowych [nieświecące], tablice reklamowe z tworzyw sztucznych
[nieświecące], szyldy z tworzyw sztucznych, tablice reklamowe: szyl‑
dy reklamowe z tworzyw sztucznych, stojaki do wystawiania gazet,
reklamowe tablice wystawowe, przenośne stelaże wystawowe na
reklamy, 25 koszulki z krótkim rękawem, koszulki polo, koszulki ko‑
larskie, koszulki piłkarskie, koszulki bez rękawów, koszulki z nadruka‑
mi, koszulki do tenisa, koszulki do jogi, koszulki dla dzieci, koszulki
dla siatkarzy, funkcjonalne koszulki termoaktywne, koszulki polo
z dzianiny, koszulki gimnastyczne bez rękawów, koszulki do futbolu
amerykańskiego, koszulki z dzianiny typu pique, koszulki sportowe
z krótkim rękawem, koszulki bez rękawów do biegania, koszulki do
gry w rugby, połączenie koszulki z majtkami (bielizna damska), ko‑
szulki sportowe i bryczesy do uprawiania sportów, czapki sportowe,
czapki futrzane, czapki baseballowe, czapki dziane, czapki narciar‑
skie czapki wełniane, czapki kolarskie: czapki kucharskie, czapki
żołnierskie, czapki bejsbolówki, papierowe czapeczki używane jako
część odzieży, czapki bez daszków, czapki z pomponem, czapki (na‑
krycia głowy), czapki z daszkiem, czapki i czapeczki sportowe, czapki
do gry w golfa, papierowe czapeczki noszone przez pielęgniarki.

(111) 318601
(220) 2016 08 29
(151) 2019 02 28
(441) 2016 10 10
(732) FUNDACJA MANUS, Wrocław, PL.
(540) AKADEMICKIE TARGI PRACY
(540)

(210) 460854

Kolor znaku: czarny, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 02.01.16, 02.01.23, 24.15.01, 24.15.11
(510), (511) 35 organizacja targów w celach handlowych i reklamo‑
wych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, organizowanie targów
handlowych, organizowanie wystaw i targów w celach handlowych
i reklamowych, organizowanie wystaw i targów w celach bizneso‑
wych i promocyjnych, promocja targów do celów handlowych, pro‑
wadzenie, przygotowywanie i organizowanie pokazów handlowych
i targów handlowych w celach komercyjnych i reklamowych, agencje
zatrudnienia, agencje zatrudnienia tymczasowego, doradztwo i kon‑
sultacje dotyczące zatrudnienia, doradztwo w zakresie zatrudnienia,
informacje dotyczące kariery i usługi doradcze (inne niż doradztwo
edukacyjne i szkoleniowe), oferowanie porad z zakresu rekrutacji ab‑
solwentów, reklama rekrutacji personelu, usługi biura pośrednictwa
pracy, usługi w zakresie pośrednictwa pracy, wyszukiwanie miejsc
pracy, dystrybucja broszur reklamowych, dystrybucja drukowanych
materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów promocyjnych,
dystrybucja materiałów reklamowych, rozpowszechnianie materia‑
łów reklamowych i promocyjnych, rozpowszechnianie ogłoszeń re‑
klamowych .
(111) 318602
(220) 2018 03 15
(210) 483533
(151) 2019 04 12
(441) 2018 12 27
(732) KRAMARZ JÓZEF, Krobica, PL.
(540) B+R i Know‑how KRAMARZ POLSKA
(510), (511) 6 boazeria metalowa, dachy i pokrycia metalowe, listwy
profilowe metalowe dla budownictwa, metalowe pokrycia dachowe
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z wbudowanymi ogniwami fotoelektrycznymi, okładziny metalowe
konstrukcyjne i budowlane, panele konstrukcyjne metalowe, płytki
podłogowe metalowe, podłogi metalowe, pokrycia dachów metalo‑
we, prefabrykowane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian
w budownictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, pa‑
nele konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, me‑
talowe panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalowe
obiciowe do budynków, metalowe panele akustyczne do ścian, izo‑
lacyjne metalowe panele okładzinowe do ścian, okładzinowe panele
metalowe do pokrywania dachów, oszklone panele do użytku w bu‑
downictwie, aluminium profilowane wytłaczane, aluminium wzmac‑
niane materiałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub jego
stopów, aluminiowe profile do użytku w urządzeniach do wyświe‑
tlania lub informacyjnych, (elementy wyciskanego aluminium, pro‑
file aluminiowe, folia aluminiowa, aluminium, 11 grzejniki do cen‑
tralnego ogrzewania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje
grzewcze, instalacje klimatyzacyjne, termiczne kolektory słoneczne
do ogrzewania, urządzenia do chłodzenia powietrza, urządzenia do
ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania, urządzenia na
gorące powietrze, wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzej‑
niki płaskie do instalacji centralnego ogrzewania, (ekologiczne grzej‑
niki płaskie z samoregulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji
o dużej wytrzymałości na rozciąganie, grzejniki do systemów cen‑
tralnego ogrzewania, ogrzewanie podłogowe, 42 badania naukowe,
badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowanie
projektów technicznych, prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi
produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów, usługi do‑
radcze w dziedzinie technologii, wzornictwo przemysłowe, badania
technologiczne, badania laboratoryjne, badania środowiska, bada‑
nia chemiczne, badania dotyczące technologii, badania w dziedzinie
energii, badania w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące
ekologii, badania naukowe i przemysłowe, badania nad procesami
przemysłowymi, projektowanie konstrukcji, projektowanie form,
projektowanie graficzne, projektowanie znaków, projektowanie
techniczne, projektowanie ogrzewania, projektowanie nowych pro‑
duktów, projektowanie wzorów, projektowanie produktów przemy‑
słowych, projektowanie znaków towarowych, projektowanie metod
produkcji, projektowanie płytek wykładzinowych, prace badawczo
‑rozwojowe w zakresie produktów, prace badawczo‑rozwojowe nad
nowymi produktami, 45 licencjonowanie własności przemysłowej,
zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie własności inte‑
lektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowanie patentów,
licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjonowanie praw
własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań patentowych,
licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowanie praw au‑
torskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju, eksploatacja
praw własności przemysłowej i prawa autorskiego poprzez ich licen‑
cjonowanie, zarządzanie i wykorzystywanie praw własności przemy‑
słowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie na rzecz osób
i podmiotów trzecich.

(111) 318603
(220) 2018 07 23
(210) 488542
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 13
(732) KRAMARZ JÓZEF, Krobica, PL.
(540) panel grzewczo‑chłodzący‑absorbujący ALU Term
(510), (511) 6 okładziny metalowe konstrukcyjne i budowlane, pa‑
nele konstrukcyjne metalowe, pokrycia dachów metalowe, prefa‑
brykowane konstrukcje metalowe, pokrycia metalowe ścian w bu‑
downictwie, panele metalowe, metalowe panele dachowe, panele
konstrukcyjne metalowe, metalowe panele okładzinowe, metalowe
panele sufitowe, panele ścienne z metalu, panele metalowe obicio‑
we do budynków, okładzinowe panele metalowe do pokrywania
dachów, oszklone panele do użytku w budownictwie, metalowe
więźby dachowe, metalowe elementy dachowe, metalowe mate‑
riały dachowe, deski dachowe z metalu, boazeria metalowa, dachy
i pokrycia metalowe, listwy profilowe metalowe dla budownictwa,
aluminium profilowane wytłaczane, aluminium wzmacniane mate‑
riałami ceramicznymi, półprodukty z aluminium lub jego stopów,
elementy wyciskanego aluminium, profile aluminiowe, aluminium,
11 urządzenia do magazynowania energii cieplnej do ogrzewania,
termiczne kolektory słoneczne do ogrzewania, kolektory energii sło‑
necznej do ogrzewania, panele słoneczne do stosowania w ogrze‑
waniu, kolektory słoneczne z rurowym systemem odprowadzania
ciepła, kolektory słoneczne do celów grzewczych, piece słoneczne,
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urządzenia wytwarzające ciepło, grzejniki do centralnego ogrze‑
wania, instalacje do ogrzewania wodnego, instalacje grzewcze,
urządzenia do ogrzewania, urządzenia elektryczne do ogrzewania,
wymienniki ciepła inne niż części maszyn, grzejniki płaskie do insta‑
lacji centralnego ogrzewania, ekologiczne grzejniki płaskie z samo‑
regulacją temperatury, grzejniki do konstrukcji o dużej wytrzymało‑
ści na rozciąganie, grzejniki do systemów centralnego ogrzewania,
ogrzewanie podłogowe, instalacje klimatyzacyjne, urządzenia do
chłodzenia powietrza, urządzenia na gorące powietrze, 42 bada‑
nia naukowe, badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
opracowanie projektów technicznych, prace badawczo‑rozwojowe
nad nowymi produktami dla osób trzecich, testowanie materiałów,
technologiczne badania projektowe, usługi doradcze w dziedzinie
technologii, wzornictwo przemysłowe, badania technologiczne,
badania laboratoryjne, badania środowiska, badania chemiczne, ba‑
dania dotyczące technologii, badania w dziedzinie energii, badania
w dziedzinie techniki, badania naukowe dotyczące ekologii, badania
naukowe i przemysłowe, badania nad procesami przemysłowymi,
badania związane z fizyką, badania i analizy naukowe, projektowanie
konstrukcji, projektowanie form, projektowanie graficzne, projek‑
towanie znaków, projektowanie techniczne, projektowanie ogrze‑
wania, projektowanie nowych produktów, projektowanie wzorów,
projektowanie produktów przemysłowych, projektowanie znaków
towarowych, projektowanie metod produkcji, projektowanie płytek
wykładzinowych, prace badawczo‑rozwojowe w zakresie produk‑
tów, prace badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami, prace
badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
prace badawczo‑rozwojowe dla osób trzecich, 45 licencjonowanie
własności intelektualnej i praw autorskich, licencjonowanie własno‑
ści przemysłowej, zarządzanie prawami autorskimi, licencjonowanie
własności intelektualnej, licencjonowanie technologii, licencjonowa‑
nie patentów, licencjonowanie zarejestrowanych wzorów, licencjo‑
nowanie praw własności przemysłowej, licencjonowanie zastosowań
patentowych, licencjonowanie znaków towarowych, licencjonowa‑
nie praw autorskich, licencjonowanie w zakresie badań i rozwoju,
eksploatacja praw własności przemysłowej i prawa autorskiego po‑
przez ich licencjonowanie, zarządzanie i wykorzystywanie praw wła‑
sności przemysłowej i praw autorskich poprzez ich licencjonowanie
na rzecz osób i podmiotów trzecich.

(111) 318604
(220) 2018 09 24
(210) 490857
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) KURSKI MICHAŁ SZANOWNI PAŃSTWO, Warszawa, PL.
(540) EL PUERTITO
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.01.16, 27.01.06, 18.03.23, 26.11.13
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, prowadze‑
nie restauracji, restauracji samoobsługowych, restauracji z grillem,
barów, barów przekąskowych, barów sałatkowych, barów szybkiej
obsługi, kafeterii, bufetów, lodziarni, cukierni, kawiarni, herbaciar‑
ni, pizzerii, pubów, winiarni, stołówek, food‑trucków, zaopatrzenie
w żywność klubów nocnych, usługi mobilnych restauracji, przygo‑
towywanie posiłków, przygotowywanie napojów, usługi caterin‑
gowe, zapewnianie jedzenia i napojów na imprezach, bankietach
i przyjęciach, organizowanie bankietów, organizowanie przyjęć, or‑
ganizowanie posiłków w hotelach, przygotowywanie i zaopatrywa‑
nie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia, serwowanie
jedzenia i napojów, doradztwo kulinarne, udostępnianie informacji
związanych z przygotowaniem żywności i napojów.
(111) 318605
(220) 2018 10 10
(210) 491493
(151) 2019 04 08
(441) 2018 12 10
(732) TRACZ ANNA WROCLOVE NAILS, Wrocław, PL.
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(540) WROCLOVE nails
(540)

Kolor znaku: jasnoróżowy, biały, czarny
(531) 02.09.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 3 baza podkładowa do paznokci jako kosmetyki, brokat
do paznokci, emalie do paznokci, emulsje do wzmacniania paznokci,
kalkomanie do ozdabiania paznokci, klej do utwardzania paznokci,
klej do mocowania sztucznych paznokci, klej do przymocowywania
sztucznych paznokci, kosmetyki do paznokci, kremy do paznokci,
lakier do paznokci do celów kosmetycznych, lakiery do paznokci,
lakiery do paznokci w pisaku, lakiery nawierzchniowe do paznokci,
materiały na powłoki do paznokci u rąk, naklejane ozdobny do pa‑
znokci, odzywki do paznokci, odzywki utwardzające do paznokci jako
kosmetyki, papier ścierny do paznokci, papier ścierny szmerglowy do
paznokci, lakiery do paznokci, preparaty do polerowania paznokci,
pilniczki kartonowe, podkłady do lakierów do paznokci, podkłady do
paznokci jako kosmetyki, powłoki do nadawania kształtu paznokciom
u rąk, preparaty do kuracji paznokci, preparaty do pielęgnacji paznok‑
ci, preparaty do wzmacniania paznokci, preparaty kosmetyczne do
przyspieszania schnięcia lakieru na paznokciach, preparaty kosme‑
tyczne do pielęgnacji paznokci, proszek do polerowania paznokci,
proszek do nadawania kształtu sztucznym paznokciom, rozjaśniacze
do paznokci, środki do usuwania paznokci żelowych, środki zmiękcza‑
jące skórki przy paznokciach, sztuczne paznokcie, sztuczne paznokcie
do celów kosmetycznych, sztuczne paznokcie do stóp, sztuczne pa‑
znokcie wykonane z metali szlachetnych, utwardzacze do paznokci,
żel do paznokci, zmywacze do paznokci‑kosmetyki, zmywacze do
paznokci, zmywacze do paznokci w sztyfcie, zmywacze lakieru do
paznokci‑kosmetyki, 44 manicure, usługi kosmetyczne, usługi mani‑
cure i pedicure, usługi pedicure, usługi pielęgnacji paznokci, usługi
salonów pielęgnacji paznokci, salony piękności.
(111) 318606
(220) 2018 11 07
(151) 2019 05 06
(441) 2019 01 14
(732) UAB POLTA, Kowno, LT.
(540) AlcaNeff
(540)

(210) 492459

Kolor znaku: granatowy, czarny, pomarańczowy, biały
(531) 26.03.02, 26.03.05, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty chemiczno
‑farmaceutyczne, odżywcze suplementy diety, mineralne suplementy
diety, środki dietetyczne do celów leczniczych, dietetyczne substan‑
cje przystosowane do celów leczniczych, preparaty do celów medycz‑
nych, preparaty farmaceutyczne stosowane w leczeniu ludzi, prepa‑
raty farmaceutyczne w postaci tabletek, preparaty farmaceutyczne
w postaci kapsułek, preparaty farmaceutyczne w postaci tabletek
powlekanych, preparaty farmaceutyczne w postaci płynnej, prepara‑
ty farmaceutyczne w postaci kropli, preparaty farmaceutyczne w po‑
staci proszku, leki dla ludzi, leki pomocnicze do celów medycznych,
leki wzmacniające, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do
celów farmaceutycznych, krople do celów farmaceutycznych, kapsuł‑
ki 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 ce‑
lów 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.
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(111) 318607
(220) 2018 09 13
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 22
(732) TIZ‑IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) THOR 3D
(540)

(210) 490513

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia do nagrywania, transmisji i reprodukcji
dźwięku lub obrazu, czytniki tekstów, skanery.
(111) 318608
(220) 2018 09 13
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 22
(732) TIZ‑IMPLEMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PICASO 3D
(540)

(210) 490514

(111) 318609
(220) 2018 09 17
(210) 490631
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) ELHURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gdańsk, PL.
(540) elhurt
(510), (511) 9 obwody drukowane do odtwarzania wideo, płytki ce‑
ramiczne zawierające obwody drukowane, obwody elektryczne i ob‑
wody drukowane, elektryczne obwody drukowane, elektroniczne ob‑
wody drukowane, obwody drukowane, podzespoły komputerowe,
podzespoły elektrotechniczne, podzespoły elektroniczne, optyczne,
podzespoły zasilaczy elektrycznych, urządzenia dla punktów sprze‑
daży, systemy do punktów sprzedaży [POS], terminale elektroniczne
do punktów sprzedaży, 40 montaż na zamówienie elektronicznych
części składowych do telefonów komórkowych, montaż na zamó‑
wienie elektronicznych części składowych do urządzeń medycznych,
montaż na zamówienie elektronicznych części składowych do urzą‑
dzeń komunikacyjnych, montaż na zamówienie elektronicznych czę‑
ści składowych do osobistych asystentów cyfrowych [urządzeń PDA],
produkcja na zamówienie elementów, urządzeń i obwodów półprze‑
wodnikowych, produkcja na zamówienie komputerów na rzecz osób
trzecich, produkcja na zamówienie urządzeń komunikacyjnych na
rzecz osób trzecich.
(111) 318610
(220) 2018 09 17
(210) 490635
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) KUDZIN WIOLETTA BARBARA, Łódź, PL.
(540) hemp&Love
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra‑
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, my‑
dła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielę‑
gnacji włosów, środki do czyszczenia zębów.
(111) 318611
(220) 2018 09 17
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) GAWROŃSKA MAJA, Warszawa, PL.
(540) MAŁA SŁODYCZ CUKIERNIA RZEMIEŚLNICZA

(540)

(531) 27.05.01, 26.05.01, 24.17.25, 26.11.02, 26.11.08, 09.01.10,
04.05.03
(510), (511) 30 lody, lukier do ciast, lukrecja, musy czekoladowe,
musy deserowe, owocowe galaretki, puddingi, wyroby cukiernicze,
wyroby cukiernicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cu‑
kiernicze na bazie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów
arachidowych, wyroby cukiernicze do dekoracji ciast, kakao, ciasto
na słodkie wypieki, piernik, bułeczki słodkie, 43 bary szybkiej ob‑
sługi, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem, rzeźbienie w jedzeniu, usługi barowe, usługi restaura‑
cyjne.
(111) 318612
(220) 2018 09 17
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) FRYCA PIOTR, Charzykowy, PL.
(540) DRZEWICZ DOM WYPOCZYNKOWY
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.07.25
(510), (511) 9 drukarki komputerowe, obwody drukowane, faksy, ter‑
minale łącznościowe, automatyczne urządzenia domowe, interfejsy,
modemy, systemy ustalania położenia.

1867

(210) 490642

(531) 05.03.02, 05.03.15, 05.07.07, 27.05.01
(510), (511) 43 oferowanie żywności i napojów w restauracjach
i barach, serwowanie żywności i napojów w restauracjach i barach,
oferowanie żywności i napojów dla gości w restauracjach, serwowa‑
nie żywności i napojów dla gości w restauracjach, usługi rezerwacji
miejsc w restauracji, usługi hotelowe, rezerwacje hotelowe, rezerwa‑
cja zakwaterowania hotelowego.
(111) 318613
(220) 2018 09 17
(210) 490645
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 29
(732) SZAJOWSKA JOLANTA PRYWATNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ INTERMEDICA, Cewice, PL.
(540) ReVitalia
(510), (511) 44 usługi medyczne, medycyna estetyczna, usługi
podologa, usługi kosmetyczne, zabiegi pielęgnacji urody, zabiegi
kosmetyczne na ciało, twarz i włosy, masaże, manicure, usługi spa,
usługi przedłużania rzęs, usługi pedicure, zabiegi depilacyjne, usługi
dentystyczne, fizjoterapia, usługi medyczne w zakresie pielęgniar‑
stwa, usługi w zakresie tatuażu, usługi w zakresie kolczykowania cia‑
ła (piercing).
(111) 318614
(220) 2018 09 17
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) TARGOR‑TRUCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ławy, PL.
(540) Na Mące
(540)

(210) 490649

(210) 490638
(531) 02.01.11, 05.07.02, 19.01.11, 11.01.02, 11.01.04, 27.05.01
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(510), (511) 43 bary, doradztwo kulinarne, dostarczanie posiłków
do bezpośredniego spożycia, imprezy (zapewnienie jedzenia i na‑
pojów), obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produktami
i transportem (catering), oferowanie żywności i napojów dla gości,
organizowanie bankietów, pizzerie, przygotowanie posiłków i napo‑
jów, restauracje oferujące dania na wynos.

(111) 318615
(220) 2018 09 17
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) BayWa AG, Monachium, DE.
(540) TECTROL
(540)

(210) 490648

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 płyn przeciw zamarzaniu, środki odtłuszczające, środki
wiążące do oleju, dodatki do benzyny, estry, 4 oleje i tłuszcze, smary
przemysłowe, tłuszcze do smarowania, oleje silnikowe, oleje przekła‑
dniowe, oleje hydrauliczne, środki separacyjne, benzyna, biopaliwa.
(111) 318616
(220) 2018 09 17
(210) 490672
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) LIN‑IWANEJKO YAJIA REDORANGE, Warszawa, PL.
(540) DIMSUM
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.11.09, 26.13.25, 05.03.13, 05.03.14,
25.07.21
(510), (511) 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, usługi ga‑
stronomiczne, usługi barów, barów szybkiej obsługi, kawiarni, re‑
stauracji, restauracji samoobsługowych, zajazdów, stołówek, przygo‑
towywanie dań na zamówienie oraz dostawa potraw na zamówienie,
usługi cateringowe‑przygotowanie dań na zamówienie, dostarcze‑
nie ich, obsługa przyjęć i imprez towarzyskich w miejscu wskazanym
przez zamawiającego, opracowywanie przepisów kulinarnych dla
celów gastronomicznych, obsługa gastronomiczna z własnym zaple‑
czem, produktami i transportem.
(111) 318617
(220) 2018 09 18
(210) 490684
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) APPLECORE DOJNIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, PL.
(540) Mari Cruz MISSION BURRITO
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 02.03.01, 02.03.17, 02.03.23, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 43 bary szybkiej obsługi [snack‑bary], obsługa gastrono‑
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, restaura‑
cje, restauracje samoobsługowe, usługi barowe.
(111) 318618
(220) 2018 09 18
(210) 490688
(151) 2019 02 12
(441) 2018 10 29
(732) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA,
Płock, PL.
(540) SPIŻARNIA REGIONÓW
(510), (511) 16 materiały drukowane, drukowane materiały promo‑
cyjne, publikacje reklamowe, 20 ekspozytory, meble, 35 reklama,
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reklama on‑line za pośrednictwem sieci komputerowej, prowa‑
dzenie kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu,
dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych i in‑
formacyjnych, gromadzenie na stronach internetowych ilustracji
i tekstów reklamowych, promocyjnych lub pozwalających osobom
trzecim na swobodne kupowanie, usługi sprzedaży detalicznej na‑
stępujących towarów: alkohole, piwo, słodycze, słone przekąski,
ciastka, batony, pierniki, soki, napoje, nektary, napoje gazowane,
napoje niegazowane, lody, miody, przetwory owocowe, przetwo‑
ry rybne, przetwory warzywne, przetwory mięsne, dania gotowe,
makarony.

(111) 318619
(220) 2018 09 18
(151) 2019 02 19
(441) 2018 11 05
(732) PIRÓG MARCIN, Kielce, PL.
(540) FIRSTSTEPS
(540)

(210) 490705

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnozielony
(531) 02.09.19, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 prowadzenie usług w zakresie: edukacja w zakresie
tańca i zabaw dla dzieci, nauczanie tańca, instruktaż do gimnastyki,
usługi związane z organizacją imprez karaoke, organizowanie kon‑
kursów piękności, nauczanie, organizowanie obozów sportowych,
organizowanie i prowadzenie warsztatów szkoleniowych, produk‑
cja filmów na taśmach wideo, prowadzenie zajęć fitness, nauczanie
przedszkolne, realizacja spektakli, widowiska rozrywkowe, usługi
trenerskie.
(111) 318620
(220) 2018 09 19
(210) 490734
(151) 2019 02 19
(441) 2018 11 05
(732) SZEWCZYK JACEK ZAKŁAD ELEKTRONIKI COMPAS,
Jabłonna, PL.
(540) COMPAS
(540)

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.10, 29.01.12
(510), (511) 9 elektroniczne systemy kontroli dostępu.
(111) 318621
(220) 2018 09 20
(210) 490765
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) INSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Limanowa, PL.
(540) INSTAR
(540)

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.11, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 26.04.04, 26.04.05,
26.03.23, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.08, 26.11.09, 26.11.12
(510), (511) 8 narzędzia ręczne budowlane, do naprawy i konserwacji.
(111) 318622
(220) 2018 09 20
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) ZBOROWSKI JÓZEF, Chochołów, PL.
(540) TARGI CIEŚLI CHOCHOŁÓW

(210) 490778
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(540)

(111) 318624
(220) 2018 09 21
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) CIECH R&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Vasco POLSKA
(540)

Kolor znaku: niebieski, beżowy, pomarańczowy, brązowy, szary
(531) 29.01.15, 07.01.08, 27.05.04, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 26.04.07
(510), (511) 35 organizacja targów w celach handlowych i reklamo‑
wych, organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów
handlowych, promocyjnych i reklamowych, prowadzenie, przygo‑
towywanie i organizowanie pokazów handlowych i targów handlo‑
wych w celach komercyjnych i reklamowych.

Kolor znaku: granatowy, niebieski, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17,
02.09.15, 05.11.10, 05.03.11, 05.03.13, 05.03.15
(510), (511) 40 usługi w zakresie ochrony środowiska obejmujące
gospodarkę odpadami nieorganicznymi, w szczególności zbieranie,
rekultywację, segregację, obróbkę, przetwarzanie, unieszkodliwia‑
nie, usuwanie oraz odzysk surowców z odpadów nieorganicznych,
doradztwo związane z gospodarką odpadami nieorganicznymi,
42 projektowanie obiektów i urządzeń związanych z ochroną śro‑
dowiska, doradztwo związane z ochroną środowiska, usługi kon‑
sultingowe polegające na opracowywaniu programów, raportów,
opracowań i analiz związanych z ochroną środowiska i odpadami
nieorganicznymi.

(111) 318623
(220) 2018 09 20
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) DZIAŁAK BARTOSZ, Konin, PL.
(540) Promoceo.pl
(540)

(210) 490770

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.15, 27.05.21, 18.01.19
(510), (511) 35 bezpośrednia reklama pocztowa, doradztwo w dzie‑
dzinie strategii komunikacyjnych w reklamie, reklama, reklama kore‑
spondencyjna, reklama online za pośrednictwem sieci komputero‑
wej, reklama typu „płać za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy
radiowe, reklamy telewizyjne, rozpowszechnianie reklam, agencje
informacji handlowej, agencje reklamowe, doradztwo w dziedzinie
strategii komunikacyjnych w reklamie, handlowe informacje i porady
udzielane konsumentom w wyborze towarów i usług, indeksowanie
stron internetowych w celach handlowych lub reklamowych, pozy‑
skiwanie danych do komputerowych baz danych, marketing ukierun‑
kowany, marketing w ramach wydawania oprogramowania, optyma‑
lizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek do celów
promocji dodatkowej, pisanie scenariuszy do celów reklamowych,
pokazy towarów, powielanie dokumentów, prezentowanie produk‑
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów
reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja
programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, publikowanie
tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych, uaktual‑
nianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działal‑
ności gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi
handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefonicznych
do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie muzyki
cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakresie
muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi handlu detalicz‑
nego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez galerie sztuki, usługi
marketingowe, usługi public relations, usługi w zakresie nabywania
dla osób trzecich jako zakupy produktów i usług dla innych przed‑
siębiorstw, usługi w zakresie opracowania graficznego do celów re‑
klamowych, usługi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie
wywiadu konkurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego,
wynajem bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamo‑
wego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni
reklamowej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wystawy w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, zapewnianie platformy interne‑
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, zarządzanie
w zakresie zamówień handlowych.

(210) 490830

(111) 318625
(220) 2018 09 21
(210) 490831
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) LUBOMIRSKI‑LANCKOROŃSKI JAN EUGENIUSZ,
Warszawa, PL.
(540) PALAZZO MURANO WARSZAWA
(540)

Kolor znaku: szary, biały, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.17, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.12, 07.01.01, 07.01.24
(510), (511) 36 wynajem nieruchomości, wynajem powierzchni biu‑
rowych, 37 budownictwo mieszkaniowe i komercyjne.
(111) 318626
(220) 2018 09 21
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) BLUE MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) KOKOS.
(540)

(210) 490832

Kolor znaku: biały, ciemnozielony, jasnozielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.03.11, 05.03.11,
05.03.13, 05.03.14, 24.17.01, 24.17.02
(510), (511) 35 marketing bezpośredni, usługi marketingu bezpo‑
średniego, reklama za pomocą marketingu bezpośredniego, mar‑
keting finansowy, marketing internetowy, dostarczanie informacji
marketingowych za pośrednictwem stron internetowych, usługi
reklamowe, usługi reklamowe i marketingowe, usługi reklamo‑
we i marketingowe online, usługi promocyjne, usługi reklamowe
za pośrednictwem baz danych, usługi reklamowe za pośrednic‑
twem Internetu, przeprowadzanie badań rynkowych za pomocą
komputerowej bazy danych, komputerowe zarządzanie plikami,
komputerowe zarządzanie bazami danych, dostarczanie informa‑
cji handlowych, dostarczanie informacji handlowych konsumen‑
tom, dostarczanie informacji biznesowych i handlowych online,
dostarczanie biznesowych i handlowych informacji kontaktowych
za pośrednictwem Internetu, dostarczanie informacji handlowych
z internetowych baz danych, dostarczanie informacji handlowych
za pośrednictwem komputerowej bazy danych, usługi w zakresie
informacji handlowych za pośrednictwem Internetu, udostępnia‑
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nie katalogów [spisów] informacji handlowych online w Interne‑
cie, udostępnianie skomputeryzowanych informacji handlowych,
udostępnianie informacji handlowych, 36 dokonywanie transakcji
finansowych, elektroniczne przetwarzanie płatności, elektroniczne
przetwarzanie płatności za pośrednictwem światowej sieci kompu‑
terowej, elektroniczny transfer środków pieniężnych za pośrednic‑
twem telekomunikacji, finansowanie pożyczek, kredytów hipotecz‑
nych i gwarancji, finansowanie pożyczek ratalnych, komputerowe
usługi informacyjne dotyczące zarządzania finansami, obsługa płat‑
ności, obsługa transakcji finansowych online, osobiste usługi finan‑
sowe, organizowanie i udzielanie pożyczek za zabezpieczeniem,
organizowanie pożyczek ratalnych, pośrednictwo w usługach fi‑
nansowych, pożyczki ratalne, przelewy i transakcje finansowe oraz
usługi płatnicze, przetwarzanie płatności elektronicznych, prze‑
twarzanie płatności elektronicznych dokonywanych przy użyciu
przedpłaconych kart, przygotowanie umów pożyczkowych, skom‑
puteryzowane usługi bankowe, skomputeryzowane usługi finan‑
sowe, skomputeryzowane usługi dotyczące danych finansowych,
świadczenie usług finansowych za pośrednictwem globalnej sieci
komputerowej lub Internetu, transakcje finansowe, transfer elektro‑
niczny środków pieniężnych, udostępnianie kredytów i pożyczek,
udostępnianie informacji finansowych za pośrednictwem strony in‑
ternetowej, udzielanie kredytów, udzielanie kredytów konsumenc‑
kich, udzielanie pożyczek indywidualnych, udzielanie pożyczek
pod zabezpieczenia, udzielanie pożyczek zabezpieczonych, usługi
finansowe świadczone za pośrednictwem Internetu i za pomocą
telefonu, usługi finansowe świadczone przez telefon i za pośrednic‑
twem globalnej sieci komputerowej lub Internetu, usługi finansowe,
usługi finansowania, usługi płatności finansowych, usługi płatności
w handlu elektronicznym, usługi pośrednictwa finansowego, usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, usługi w zakre‑
sie elektronicznych płatności, usługi w zakresie finansowania i poży‑
czek, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi ubezpieczeniowe,
usługi ubezpieczeniowe dotyczące kredytów, usługi zarządzania
w zakresie transakcji związanych z pożyczkami, usługi związane
z transakcjami finansowymi, zautomatyzowane usługi płatnicze,
zarządzanie finansami, 42 aktualizowanie oprogramowania kom‑
puterowego, instalacja oprogramowania komputerowego, projek‑
towanie systemów informatycznych, projektowanie systemów in‑
formatycznych dotyczących zarządzania, projektowanie systemów
informatycznych związanych z finansami, tworzenie platform inter‑
netowych do handlu elektronicznego, opracowywanie, wdrożenie,
instalacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego w zakre‑
sie systemów informatycznych związanych z finansami, opracowy‑
wanie, instalacja i utrzymanie oprogramowania komputerowego
dotyczącego obsługi transakcji finansowych, usługi projektowania
oprogramowania komputerowego, utrzymanie oprogramowania
komputerowego.

(111) 318627
(220) 2018 09 21
(210) 490833
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) RUGAŁA JANUSZ ARCOTECH, Opole, PL.
(540) MeasureMe
(510), (511) 35 usługi w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej,
detalicznej, internetowej, wysyłkowej oraz bezpośredniej: sprzętu
i akcesoriów do przetwarzania danych (elektrycznych i mechanicz‑
nych), systemów przetwarzania danych, urządzeń elektronicznych
do przetwarzania danych, przyrządów mierniczych do wykrywania
i monitorowania, wskaźników i kontrolerów, urządzeń pomiarowych,
elektronicznych czujników pomiarowych, mierników elektronicz‑
nych, urządzeń zabezpieczających, ochronnych i sygnalizacyjnych,
alarmów i urządzeń ostrzegawczych, elektronicznych osobistych
urządzeń alarmowych, elektrycznych urządzeń alarmowych, odbior‑
ników sygnalizacji alarmowej, nadajników sygnalizacji alarmowej,
alarmowych systemów bezpieczeństwa (innych niż do pojazdów),
urządzeń i instrumentów sygnalizacyjnych, urządzeń do kontroli
bezpieczeństwa, mechanizmów kontroli dostępu.
(111) 318628
(220) 2018 09 21
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) TROPS COATINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Toruń, PL.
(540) FarCo

(210) 490840
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(510), (511) 2 emalie [lakiery], lakier asfaltowy, lakier bitumiczny,
lakiery i pokosty, rozcieńczalniki do lakierów, utrwalacze [lakiery],
szkliwo [farby, lakiery], farby aluminiowe, farby bakteriobójcze, farby
ceramiczne, farby i farby mocno rozcieńczone, farby ognioodporne,
farby przeciw zanieczyszczeniom, farby wodne, folie metalowe do
stosowania w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie i sztuce, metale
w proszku do stosowania w malarstwie, dekorowaniu, drukarstwie
i sztuce, oleje przeciwrdzewne, podkłady, powłoki, powłoki do krycia
smołowaną tekturą [farby], powłoki zabezpieczające przed korozją
podwozie pojazdów, preparaty ochronne do metali, preparaty za‑
pobiegające matowieniu metali, proszki do srebrzenia, próbki farb
w formie łat stosowane przed malowaniem do przetestowania ko‑
lorów [do wielokrotnego nakładania], preparaty zabezpieczające
przed rdzą, rozcieńczalniki do farb, sykatywy [środki wysuszające] do
farb, środki zabezpieczające przed rdzą, terpentyna [rozcieńczalnik
do farb], wiążące środki do farb, 17 farby izolacyjne.

(111) 318629
(220) 2018 09 21
(210) 490842
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Żarów, PL.
(540) Pióro Patriotyczne
(510), (511) 16 pióra [artykuły biurowe], pióra wieczne, pióra kulko‑
we, pióra żelowe, długopisy, ołówki, cienkopisy, notesy, kalendarze.
(111) 318630
(220) 2018 09 24
(210) 490858
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) KASIEWICZ JACEK STANISŁAW HEAT SERWIS, Sędziszów, PL.
(540) GloveTech
(540)

(531) 27.05.01, 26.01.02, 26.01.18, 14.03.03
(510), (511) 9 odzież ochronna przeciw promieniowaniu, odzież
ochronna chroniąca przed urazami, odzież ochronna chroniąca
przed wypadkami lub urazami, izolowana odzież ochronna zabez‑
pieczająca przed wypadkami lub urazami, ochronna odzież termicz‑
na chroniąca przed wypadkami lub urazami, ochronna odzież robo‑
cza [chroniąca przed wypadkami lub urazami].
(111) 318631
(220) 2018 09 24
(210) 490862
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) Thionerv 600 Suplement Diety KWAS ALFA‑LIPONOWY
(540)

Kolor znaku: czerwony, szary, biały, czarny
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.04.02, 26.04.08, 26.04.12, 26.04.18,
26.11.13
(510), (511) 5 leki, preparaty farmaceutyczne, preparaty do celów
medycznych, preparaty witaminowe, preparaty wspomagające le‑
czenie, preparaty witaminowe z selenem i kwasem alfa‑liponowym,
preparaty antyoksydacyjne, preparaty wspomagające odporność na
choroby.
(111) 318632
(220) 2018 09 24
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) PAŚCIAK KRZYSZTOF, Bachórz, PL.

(210) 490875
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zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, 43 pizzerie, usługi re‑
stauracyjne, usługi kateringowe.

(540) DUCH PODHALA
(510), (511) 32 piwo i produkty piwowarskie.
(111) 318633
(220) 2018 09 24
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DZIENNIK GAZETA PRAWNA
(540)
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(210) 490888

Kolor znaku: czarny, biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.05.04
(510), (511) 16 papier i tektura, druki, w szczególności dzienniki, po‑
radniki, broszury, czasopisma, kalendarze, katalogi, skrypty, książki,
materiały introligatorskie, w tym obwoluty na publikacje wymienno‑
kartkowe, materiały fotograficzne, materiały szkoleniowe i instruk‑
tażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce, 35 usługi w zakresie
zarządzania zbiorami informatycznymi, usługi w zakresie zarządza‑
nia i administrowania biznesem oraz czynności biurowych, usługi
w zakresie informacji handlowej i informacji o działalności gospodar‑
czej, usługi w zakresie prowadzenia biur rachunkowych, doradztwo
i pomoc w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzą‑
dzania, doradztwo ekonomiczne, obróbka danych komputerowych,
przetwarzanie danych, usługi publikowania i rozpowszechniania ma‑
teriałów reklamowych, usługi promocyjne, 38 zapewnianie dostępu
do treści, stron internetowych i portali, zapewnianie dostępu do
portali internetowych na rzecz osób trzecich, przesyłanie informacji
tekstowych i obrazowych za pomocą komputera, usługi w zakresie
przesyłania informacji i danych przy pomocy terminali komputero‑
wych, poczty elektronicznej, usługi w zakresie zbierania i przekazy‑
wania aktualności informacyjnych z wykorzystaniem multimediów
i Internetu, obsługa klientów przy wykorzystaniu sieci Internet,
elektroniczny serwis informacji typu on‑line polegający na tworze‑
niu, prowadzeniu baz danych i udostępnianiu Informacji z możliwo‑
ścią elektronicznego przyjmowania i przekazywania wiadomości,
41 usługi w zakresie publikacji elektronicznych on‑line książek i pe‑
riodyków, publikowania książek i tekstów, usługi edukacyjne, w tym
nauczanie korespondencyjne i za pośrednictwem mediów informa‑
tycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń, usługi w zakresie
produkcji i rozpowszechniania filmów o charakterze edukacyjno
‑szkoleniowym, organizowanie i prowadzenie konferencji, semina‑
riów, szkoleń i kongresów, organizacja wystaw, usługi rozrywkowe,
działalność rekreacyjna i kulturalna, usługi organizowania konkur‑
sów, plebiscytów i rankingów.
(111) 318634
(220) 2018 09 24
(210) 490882
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) VICENTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) VICENTI ITALIA
(540)

Kolor znaku: szary, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 26.01.18, 24.17.02
(510), (511) 25 odzież, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna w związ‑
ku z odzieżą za pośrednictwem stacjonarnych punktów sprzedaży
oraz sieci Internet, pośrednictwo w działalności handlowej dla osób
trzecich, pośrednictwo w kontaktach handlowych i gospodarczych,

(111) 318635
(220) 2018 09 24
(210) 490892
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) BWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zaczernie, PL.
(540) LOVIN’
(510), (511) 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).
(111) 318636
(220) 2018 09 24
(210) 490897
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) Luigi Lavazza S.p.A., Turyn, IT.
(540) Lavazza‑more than Italian
(510), (511) 30 kawa, mieszanki kawy, kawa bezkofeinowa, ekstrakty
kawowe, produkty na bazie kawy.
(111) 318637
(220) 2018 09 25
(210) 490903
(151) 2019 02 28
(441) 2018 11 13
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko‑Biała, PL.
(540) Bielmar BIELSKA
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, ciemnobrązowy, jasnobrązowy,
biały
(531) 05.05.04, 27.05.01, 29.01.14, 09.01.10
(510), (511) 4 olej rzepakowy dla celów przemysłowych, 29 koncen‑
traty na bulion, preparaty do produkcji bulionu, mięso, ekstrakty
mięsne, galaretki mięsne, mięso konserwowane, mięso puszkowane,
mięso solone, żelatyna spożywcza, masło arachidowe, masło kaka‑
owe, jogurt, kefir, masło kokosowe, olej kokosowy, tłuszcz kokosowy,
margaryna, masło, krem na bazie masła, masło czekoladowe, napoje
mleczne lub z przewagą mleka, mleczne produkty, mleko, olej rze‑
pakowy, olej słonecznikowy, olej z oliwek, oliwa, olej z orzechów
palmowych, ser, olej sezamowy, smalec, śmietana, tłuszcze jadalne,
rafinowane tłuszcze roślinne jadalne, masło roślinne, oleje jadalne,
komponenty i ekstrakty tłuszczów roślinnych rafinowanych, 30 na‑
poje na bazie czekolady, kakao, napoje na bazie kakao, napoje na
bazie kawy, lody, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe
z mlekiem, sól do konserwowania żywności, przyprawy, ziele angiel‑
skie, preparaty do zmiękczania mięsa, sosy do mięsa, sosy.
(111) 318638
(220) 2018 09 25
(210) 490905
(151) 2019 02 28
(441) 2018 11 13
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko‑Biała, PL.
(540) Bielmar MLECZNA
(540)

Kolor znaku: niebieski, biały, czerwony, żółty, brązowy
(531) 27.05.01, 29.01.14, 05.05.04, 09.01.10
(510), (511) 4 olej rzepakowy dla celów przemysłowych, 29 koncen‑
traty na bulion, preparaty do produkcji bulionu, mięso, ekstrakty
mięsne, galaretki mięsne, mięso konserwowane, mięso puszkowane,
mięso solone, żelatyna spożywcza, masło arachidowe, masło kaka‑
owe, jogurt, kefir, masło kokosowe, olej kokosowy, tłuszcz kokosowy,
margaryna, masło, krem na bazie masła, masło czekoladowe, napoje
mleczne lub z przewagą mleka, mleczne produkty, mleko, olej rze‑
pakowy, olej słonecznikowy, olej z oliwek, oliwa, olej z orzechów
palmowych, ser, olej sezamowy, smalec, śmietana, tłuszcze jadalne,
rafinowane tłuszcze roślinne jadalne, masło roślinne, oleje jadalne,
komponenty i ekstrakty tłuszczów roślinnych rafinowanych, 30 na‑
poje na bazie czekolady, kakao, napoje na bazie kakao, napoje na

1872

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

bazie kawy, lody, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe
z mlekiem, sól do konserwowania żywności, przyprawy, ziele angiel‑
skie, preparaty do zmiękczania mięsa, sosy do mięsa, sosy.

(111) 318639
(220) 2018 09 25
(210) 490906
(151) 2019 02 28
(441) 2018 11 13
(732) ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BIELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko‑Biała, PL.
(540) Bielmar ZWYKŁA
(540)

Kolor znaku: żółty, czerwony, biały, brązowy, ciemnoniebieski
(531) 29.01.14, 27.05.01, 09.01.10, 05.05.04
(510), (511) 4 olej rzepakowy dla celów przemysłowych, 29 koncen‑
traty na bulion, preparaty do produkcji bulionu, mięso, ekstrakty
mięsne, galaretki mięsne, mięso konserwowane, mięso puszkowane,
mięso solone, żelatyna spożywcza, masło arachidowe, masło kaka‑
owe, jogurt, kefir, masło kokosowe, olej kokosowy, tłuszcz kokosowy,
margaryna, masło, krem na bazie masła, masło czekoladowe, napoje
mleczne lub z przewagą mleka, mleczne produkty, mleko, olej rze‑
pakowy, olej słonecznikowy, olej z oliwek, oliwa, olej z orzechów
palmowych, ser, olej sezamowy, smalec, śmietana, tłuszcze jadalne,
rafinowane tłuszcze roślinne jadalne, masło roślinne, oleje jadalne,
komponenty i ekstrakty tłuszczów roślinnych rafinowanych, 30 na‑
poje na bazie czekolady, kakao, napoje na bazie kakao, napoje na
bazie kawy, lody, napoje czekoladowe z mlekiem, napoje kakaowe
z mlekiem, sól do konserwowania żywności, przyprawy, ziele angiel‑
skie, preparaty do zmiękczania mięsa, sosy do mięsa, sosy.
(111) 318640
(220) 2018 09 25
(210) 490936
(151) 2019 02 26
(441) 2018 11 13
(732) Noris Pharma AG, Zurych, CH.
(540) TRAVISLIM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, do‑
datki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, diete‑
tyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suple‑
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składa‑
jące się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe,
witaminy i preparaty witaminowe.
(111) 318641
(220) 2018 09 25
(210) 490942
(151) 2019 02 19
(441) 2018 11 05
(732) Noris Pharma AG, Zurych, CH.
(540) OPTILUTEN
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, do‑
datki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, diete‑
tyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suple‑
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składa‑
jące się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe,
witaminy i preparaty witaminowe.
(111) 318642
(220) 2018 09 25
(210) 490943
(151) 2019 02 19
(441) 2018 11 05
(732) Noris Pharma AG, Zurych, CH.
(540) PRIMAFEM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, do‑
datki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, diete‑
tyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suple‑
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składa‑
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jące się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe,
witaminy i preparaty witaminowe.

(111) 318643
(220) 2018 09 25
(210) 490946
(151) 2019 02 19
(441) 2018 11 05
(732) Noris Pharma AG, Zurych, CH.
(540) LIVERSLIM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, do‑
datki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, diete‑
tyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suple‑
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składa‑
jące się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe,
witaminy i preparaty witaminowe.
(111) 318644
(220) 2018 09 25
(210) 490947
(151) 2019 02 19
(441) 2018 11 05
(732) Noris Pharma AG, Zurych, CH.
(540) HEPAPRIM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, do‑
datki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, diete‑
tyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suple‑
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składa‑
jące się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe,
witaminy i preparaty witaminowe.
(111) 318645
(220) 2018 09 25
(210) 490949
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) Noris Pharma AG, Zurych, CH.
(540) VITAPRIM
(510), (511) 5 suplementy diety dla ludzi, dodatki dietetyczne, do‑
datki do żywności, dodatki odżywcze, dodatki witaminowe, diete‑
tyczne dodatki do żywności, suplementy dietetyczne i odżywcze,
suplementy diety dla ludzi nieprzeznaczone do celów leczniczych,
suplementy diety dla ludzi, suplementy diety dla niemowląt, suple‑
menty diety dla osób ze specjalnymi wymaganiami dietetycznymi,
suplementy diety i preparaty dietetyczne, suplementy diety składa‑
jące się z witamin, suplementy ziołowe, suplementy żywnościowe,
witaminy i preparaty witaminowe.
(111) 318646
(220) 2014 10 13
(210) 434445
(151) 2019 02 27
(441) 2015 02 02
(732) MRÓZ ANDRZEJ TERMOKONTROL, Gdów, PL.
(540) TERMOKONTROL
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, niebieski, zielony
(531) 01.15.15, 01.15.23, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 6 cermetale jako spieki metalowo‑ceramiczne, metalo‑
we płyty do drzwi, kominy metalowe, kominowe trzony metalowe,
kołnierze metalowe, konstrukcje nośne szklarni, metalowe, kon‑
strukcje metalowe, metalowy osprzęt do mebli, okładziny metalowe,
przewody metalowe do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej,
metalowa armatura do przewodów sprężonego powietrza, metalo‑
we przewody centralnego ogrzewania, rozgałęźne metalowe prze‑
wody instalacyjne‑rurowe, metalowe przewody wodociągowe, me‑
talowe złączki rur, 11 zasobniki ciepła, wymienniki ciepła nie będące
częściami maszyn, rekuperatory ciepła, armatura bezpieczeństwa
do urządzeń oraz instalacji wodnych i gazowych, bojlery, bojlery nie
będace częściami maszyn, filtry jako części instalacji domowych lub
przemysłowych, nawilżacze do grzejników centralnego ogrzewania,
zaślepki do grzejników, filtry powietrza do klimatyzacji, instalacje
klimatyzacyjne, instalacje do klimatyzacji w pojazdach, wyciągi ko‑
minowe, kanały dymowe do kominów, rury do kotłów grzewczych,
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kanały kominowe do kotłów grzewczych, urządzenia zasilające do
kotłów grzewczych, popielniczki do palenisk, ruszty do palenisk,wy‑
posażenie do palenisk, pompy cieplne, instalacje do filtrowania po‑
wietrza, aparatura i urządzenia do oczyszczania powietrza, aparatura
do dezodoryzacji powietrza, urządzenia jonizujące do oczyszczania
powietrza lub wody, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do
urządzeń wodnych lub gazowych oraz przewodów wodnych lub
gazowych, regulacja wyciągów w ogrzewnictwie, przewody jako
części instalacji sanitarnych, zawory mieszalnikowe do przewodów
wodociągowych, rury jako części instalacji sanitarnych, rury kotło‑
we centralnego ogrzewania, ruszty piecowe, instalacje do sauny,
instalacje do suszenia, instalacje do oczyszczania wód ściekowych
i ścieków, urządzenia i instalacje do zmiękczania wody, uszczelki do
kranów wodociągowych, wentylatory elektryczne do użytku osobi‑
stego, aparatura i urządzenia do uzdatniania wody, instalacje do dys‑
trybucji wody, instalacje do zaopatrywania w wodę, sterylizatory do
wody, urządzenia do filtrowania wody, instalacje do odsalania wody
morskiej, filtry do wody pitnej, zbiorniki ciśnieniowe do wody pod
ciśnieniem, zasuwy i szybry do wyciągów w ogrzewnictwie, wyciągi
kuchenne, wyciągi wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne w labora‑
toriach, wymienniki ciepła nie będące częściami maszyn, zasobni‑
ki ciepła, zasobniki pary, zawory kanalizacyjne, zawory regulujące
poziom w zbiornikach, zawory termostatyczne jako części instalacji
grzewczych, 42 doradztwo architektoniczne, doradztwo w zakresie
planowania zużycia energii, doradztwo w zakresie projektowania
stron internetowych, inżynieria techniczna, monitoring systemów
komputerowych przy użyciu dostępu zdalnego, aktualizacja opro‑
gramowania komputerowego, doradztwo w zakresie oprogramo‑
wania komputerowego, instalacja oprogramowania komputero‑
wego, konserwacja oprogramowania komputerowego, powielanie
oprogramowania komputerowego, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, projektowanie budynków, testowanie materiałów,
tworzenie i utrzymywanie stron internetowych dla osób trzecich,
udostępnianie miejsca na serwerach‑strony internetowe, udostęp‑
nianie informacji naukowej i doradztwo w zakresie kompensacji emi‑
sji dwutlenku węgla, wypożyczanie serwerów‑hosting, dostarczanie
i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, wzornictwo przemy‑
słowe.

(111) 318647
(220) 2013 09 23
(210) 419300
(151) 2019 03 11
(441) 2014 01 07
(732) HARCHALA WACŁAW, HARCHALA KRYSTYNA, HARCHALA
JAROSŁAW ZAKŁAD SPRZĘTU NURKOWEGO MANTA SPÓŁKA
CYWILNA, Opole, PL.
(540) manta
(540)

(531) 03.09.01, 03.09.07, 26.01.01, 26.01.02, 27.05.01
(510), (511) 6 butle do sprężonego gazu lub ciekłego powietrza,
pojemniki metalowe, 40 usługi obróbki mechanicznej, frezowanie,
chromowanie, galwanizacja, obróbka cieplna metali, hartowanie
metali, kadmowanie, laminowanie, lutowanie, spawanie, piaskowa‑
nie i polerowanie metali, sortowanie odpadów, wulkanizacja.
(111) 318648
(220) 2014 02 03
(210) 424427
(151) 2019 03 01
(441) 2014 05 26
(732) TOMASZEWSKI MIKOŁAJ DM TRADE, Kościan, PL.
(540) SpacetronikTechnologie przyszłości
(540)

Kolor znaku: fioletowy, niebieski
(531) 01.05.02, 01.05.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyj‑
ne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, do ratowania

1873

życia, do celów dydaktycznych, urządzenia do nagrywania, przesyłania
oraz odtwarzania dźwięku lub obrazów, magnetyczne nośniki danych,
osprzęt do przetwarzania danych, komputery, akumulatory elektryczne,
akumulatory elektryczne do pojazdów, alarmy, alarmy antywłamanio‑
we, alarmy dźwiękowe, alarmy pożarowe, alkoholomierze, analizatory
powietrza, anteny naziemne, satelitarne, radiowe, do Internetu, audio‑
wizualne urządzenia dydaktyczne, automatyczne sygnalizatory niskie‑
go ciśnienia w oponach pojazdów, baterie, baterie elektryczne, baterie
elektryczne do pojazdów, baterie słoneczne, bezpieczniki, biurowe
urządzenia do dziurkowania kart, cewki elektromagnetyczne, cewki
elektryczne, sygnalizatory automatycznego spadku ciśnienia w opo‑
nach pojazdów, czasomierze do gotowania jajek, częstotliwościomie‑
rze, czujniki, czytniki do przetwarzania danych, czytniki kodów kresko‑
wych, czytniki znaków optycznych, dalmierze, diody świecące LED, drut
miedziany izolowany, drut topikowy i bezpieczniki, druty i przewody
elektryczne, druty i przewody telefoniczne, druty ze stopów metali,
dynamometry, dyski do rejestracji dźwięku, dyskietki, dyski kompakto‑
we, dyski magnetyczne, dyski obliczeniowe, dyski optyczne, dzwonki
ostrzegające, dzwonki alarmowe elektryczne, dzwonki sygnalizacyjne,
ekrany, ekrany projekcyjne, epidiaskopy, rzutniki, projektory, ergometry,
etykietki na towarach elektroniczne, falomierze, urządzenia i przyrządy
wykorzystywane w fizyce, suszarki do klisz fotograficznych, fotometry,
galwanometry, geodezyjne taśmy miernicze, gęstościomierze, głośniki,
gniazdka, wtyczki i inne złącza elektryczne, gogle do uprawiania spor‑
tu, gwizdki alarmowe ostrzegawcze, gwizdki sygnalizacyjne, induktory
elektryczne, instalacje elektryczne, interfejsy komputerowe i informa‑
tyczne, kable elektryczne, kable koncentryczne, kable optyczne i świa‑
tłowodowe, kable rozruchowe do silników, kalkulatory, kalkulatory
kieszonkowe, kamery bezprzewodowe, kamery przewodowe, kamery
wideo zespolone z rejestratorem, karty z układem scalonym lub mikro‑
procesorem, kaski ochronne dla uprawiania sportu, kasy rejestrujące,
kątomierze i przyrządy pomiarowe, klawiatury komputerowe, klepsydry
i czasomierze, kodery magnetyczne, kompasy, komputerowe urządze‑
nia peryferyjne, komputery, urządzenia do komunikacji wewnętrznej,
kondensatory, kondensatory elektryczne, konwertery satelitarne, kon‑
wertery obrazu, konwertery dźwięku, krokomierze i edometry, lasery
nie do celów medycznych, liczniki, liczniki obrotów, liczydła, lupy, łącz‑
niki elektryczne, magnetyczne nośniki danych, manometry, maszty do
anten bezprzewodowych, materiały na przewody instalacji elektrycz‑
nych, megafony, membrany akustyczne, miarki i przyrządy miernicze,
miary, mierniki i przyrządy pomiarowe, mierniki czasu, mikrofony, mi‑
krometry, mikroskopy, modemy, monitoring, monitoring przemysłowy,
monitory i inny sprzęt komputerowy, nadajniki telekomunikacyjne, na‑
dajniki sygnałów elektronicznych nie do użytku medycznego, napędy
dyskowe, napędy dysków do komputera, neony reklamowe, nośniki do
rejestracji dźwięku, nośniki informacji, obwody drukowane, ochraniacze
przed udarem napięciowym, odbiorniki audio i wideo, odtwarzacze płyt
DVD i innych nośników, ogniwa i przełączniki elektryczne, ogniwa foto‑
elektryczne, ograniczniki elektryczne, oporniki i rezystory elektryczne,
optyczne nośniki danych, optyczne włókna przewodzące i światłowody,
osłony końcówek elektrycznych, płytki dla układów scalonych, powło‑
ki i osłony kabli elektrycznych, powłoki do identyfikacji przewodów
elektrycznych, półprzewodniki, prostowniki, prostowniki prądu, prze‑
kaźniki elektryczne, przełączniki elektryczne, przenośne odtwarzacze
mediów, przenośny radiowy sprzęt nadawczo‑odbiorczy, przetwornice
elektryczne, przewodniki elektryczne, przewody akustyczne, przewody
elektryczne, przewody magnetyczne, przyrządy do rejestrowania od‑
ległości, przyrządy do wyznaczania azymutu, przyrządy nawigacyjne,
przyrządy obserwacyjne, przyrządy pomiarowe, puszki przełącznikowe,
radia, regulatory napięcia do pojazdów, rejestratory do monitoringu,
rzutniki do slajdów, skanery, skrzynki do przyłączy, skrzynki na baterie,
skrzynki rozdzielcze, słuchawki na uszy, sondy radarowe i ultradźwięko‑
we, statywy i mocowania do anten, styki elektryczne, syreny, szafy gra‑
jące, szafy rozdzielcze, elektryczne, telefoniczne urządzenia nadawcze,
telefony przenośne, termometry nie do celów medycznych, transforma‑
tory elektryczne, transformatory podnoszące napięcie, tranzystory, trój‑
nogi do mocowania anten, tuby do głośników, uchwyty do telefonów
komórkowych, układy scalone, urządzenia diagnostyczne‑nie do celów
medycznych, urządzenia do liczenia, urządzenia do ładowania akumu‑
latorów elektrycznych, urządzenia do namierzania dźwięku, sonometry,
urządzenia do nawigacji satelitarnej, urządzenia do odtwarzania dźwię‑
ku, urządzenia do przetwarzania danych, urządzenia do rejestrowania
dźwięku, urządzenia do rejestrowania przebiegu zjawisk czasowych,
urządzenia GPS, urządzenia i przyrządy optyczne, urządzenia projek‑
cyjne, urządzenia wysokiej częstotliwości, wideofony, wizjery do drzwi,
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wskaźniki elektroniczne emitujące światło, wskaźniki ilości, wtyczki,
gniazdka, wykrywacze i detektory, wykrywacze przedmiotów metalo‑
wych, wzmacniacze, zaciski przewodów elektrycznych, zamki elektrycz‑
ne, zawory elektromagnetyczne i przełączniki, zestawy głośnomówiące
do telefonów, złącza, złącza do przewodów elektrycznych, złącza elek‑
tryczne, złączki, 11 urządzenia do oświetlania, wentylacji, urządzenia
do choinek i lampki choinkowe, czajniki elektryczne, numery oświetle‑
niowe do domów, dywany ogrzewane elektrycznie, ekspresy do kawy,
elektryczne lampy, elementy grzejne, filtry powietrza do klimatyzacji,
frytkownice elektryczne, gofrownice elektryczne, grille, grill elektryczny,
grzejniki elektryczne, instalacje do schładzania wody, instalacje klimaty‑
zacyjne, żarówki do kierunkowskazów w pojazdach, klimatyzacja, koce
podgrzewane elektrycznie nie do celów leczniczych, lampki elektrycz‑
ne na choinkę, lampy bezpieczeństwa, lampy do oświetlania akwarium,
lampy elektryczne, lampy oświetleniowe, lampy ultrafioletowe do celów
innych niż lecznicze, latarki, latarki kieszonkowe, reflektory do lamp, re‑
flektory do pojazdów, reflektory samochodowe, światła do pojazdów,
światła do samochodów, światła rowerowe, wyciągi wentylacyjne, za‑
palniczki elektryczne, żarówki oświetleniowe, 45 usługi świadczone
przez osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób,
usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia,
doradztwo w sprawach bezpieczeństwa, monitoring systemów bezpie‑
czeństwa i antywłamaniowych .

(111) 318649
(220) 2012 04 13
(151) 2019 03 04
(441) 2012 07 16
(732) LA PERLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) KLINIKA LA PERLA
(540)

(210) 399368

(111) 318650
(220) 2012 07 10
(151) 2019 03 06
(441) 2012 10 22
(732) KONFEDERACJA LEWIATAN, Warszawa, PL.
(540) L LEWIATAN
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 26.11.03, 26.11.06, 27.05.01, 29.01.04

(510), (511) 35 analiza kosztów, badania i poszukiwania w dziedzinie
działalności gospodarczej, badania rynku, doradztwo specjalistycz‑
ne w sprawach działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo
w zakresie zarządzania personalnego, ekspertyzy w działalności go‑
spodarczej, informacja o działalności gospodarczej, sondaże opinii,
pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej, pozyskiwanie
informacji o działalności gospodarczej, prognozy ekonomiczne,
rozpowszechnianie materiałów i ogłoszeń reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, wynajmowanie powierzchni
na cele reklamowe, uaktualnienie materiału reklamowego, publiko‑
wanie tekstów reklamowych, usługi sekretarskie, 36 analizy finan‑
sowe, doradztwo w sprawach finansowych, ekspertyzy dla celów
fiskalnych, informacje finansowe, zarządzanie majątkiem, dzierżawa
nieruchomości, ekspertyzy do celów podatkowych, sponsorowanie
finansowe, wynajmowanie pomieszczeń biurowych, 41 doradztwo
zawodowe w zakresie edukacji i kształcenia, pokazy kształcenia
praktycznego, organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów i zjazdów, organizowanie i prowadzenie
konkursów edukacyjnych lub rozrywkowych, publikacja elektronicz‑
na on‑line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie
tekstów innych niż reklamowe, 42 prace badawczo‑rozwojowe dla
osób trzecich, 45 usługi arbitrażowe, badania prawne, rozstrzyganie
spraw spornych.

(111) 318651
(220) 2018 10 01
(151) 2019 03 08
(441) 2018 11 19
(732) RYTEL KATARZYNA, Warszawa, PL.
(540) S.O.S.
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 mydła, środki perfumeryjne, wody zapachowe, olejki
eteryczne, olejki do celów kosmetycznych, kosmetyki, płyny do pie‑
lęgnacji włosów, środki upiększające, 5 suplementy diety, substan‑
cje dietetyczne do celów leczniczych, środki pielęgnacyjne do ciała
i włosów o działaniu leczniczym, 44 usługi medyczne, usługi higieny
osobistej, usługi medycyny estetycznej, usługi chirurgii plastycznej,
usługi kosmetologów, usługi prowadzenia klinik medycznych, klinik
medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, usługi kosmetyczne, usłu‑
gi medyczne i kosmetyczne wykonywane za pomocą lasera, usługi
w zakresie zabiegów medycyny estetycznej, usługi fryzjerskie, usługi
prowadzenia salonów piękności, usługi prowadzenia salonów fryzjer‑
skich, usługi w zakresie ochrony urody i zdrowia, usługi masażów lecz‑
niczych, relaksujących i pielęgnacyjnych, usługi solarium, sauna, usłu‑
gi w zakresie indywidualnej stylizacji wyglądu, doradztwo w zakresie
wizażu, usługi spa, usługi wellness, usługi prowadzenia sanatoriów,
usługi prowadzenia studiów pielęgnacji i stylizacji paznokci, usługi
pielęgnacyjne i regenerujące twarzy i ciała, usługi w zakresie zabiegów
odchudzających, usługi w zakresie odmładzania skóry, przeciwdziała‑
nia cellulitowi, usługi odnowy biologicznej, badania i diagnozowanie
stanu skóry, włosów, doradztwo w zakresie pielęgnacji urody oraz sto‑
sowania kosmetyków, zabiegów pielęgnacyjno‑upiększających, usłu‑
gi dietetyczne, usługi z zakresu fizjoterapii.
(210) 402746
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(210) 491149

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 3 preparaty do pielęgnacji paznokci, zestawy kosme‑
tyczne, dezodoranty dla ludzi, kremy kosmetyczne, odżywki do wło‑
sów, sztuczne paznokcie, olejki do celów kosmetycznych.
(111) 318652
(220) 2018 01 24
(210) 481546
(151) 2018 06 27
(441) 2018 03 12
(732) GRUPA INCO SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) bio NAWÓZ
(540)

Kolor znaku: biały, brązowy, beżowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 1 nawozy ogrodnicze, nawozy dla rolnictwa.
(111) 318653
(220) 2014 04 07
(210) 427176
(151) 2019 02 28
(441) 2014 07 21
(732) SONETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kraków, PL.
(540) enova365 dla biznesu
(510), (511) 35 pozyskiwanie danych do komputerowych baz da‑
nych, komputerowe zarządzanie plikami, systematyzacja kompute‑
rowych baz danych, wyszukiwanie informacji w plikach komputero‑
wych dla osób trzecich, zarządzanie zbiorami informatycznymi.
(111) 318654
(220) 2014 11 21
(210) 435877
(151) 2019 03 12
(441) 2015 03 02
(732) HASCO TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Wrocław, PL.
(540) GRUPA HASCO
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(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 07.01.08, 07.01.12, 26.11.03, 26.11.06, 26.11.07, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu,
prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i le‑
śnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne
w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, środki do gaszenia
ognia, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty che‑
miczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje
(spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, preparaty chemiczne do ce‑
lów naukowych, inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
chemiczne substancje do analiz laboratoryjnych, inne niż do celów
medycznych lub weterynaryjnych, preparaty do konserwowania
produktów farmaceutycznych, odczynniki chemiczne inne niż do ce‑
lów medycznych lub weterynaryjnych, 2 farby, pokosty, lakiery, środ‑
ki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zapra‑
wy farbiarskie, żywice naturalne, folie metaliczne i formy proszkowe
dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, 3 środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polero‑
wania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki ete‑
ryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszcze‑
nia zębów, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki,
płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, płyny do
pielęgnacji włosów, barwniki do celów kosmetycznych, detergenty
inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów
medycznych, środki przeciwpotowe, detergenty, środki antyseptycz‑
ne, środki antypoślizgowe, aromaty, antyperspiranty, barwniki ko‑
smetyczne, chusteczki nasączone płynami kosmetycznymi, prepara‑
ty do czyszczenia protez zębowych, preparaty do demakijażu,
preparaty do depilacji, detergenty, dezodoranty, mydła dezodoryzu‑
jące, mydła dezynfekujące, ekstrakty kwiatowe do perfum, esencje
eteryczne, olejki esencjonalne, farby do celów kosmetycznych, pre‑
paraty do golenia, preparaty antyseptyczne po goleniu, mydło do
golenia, kadzidełka, kadzidła, ozdoby do celów kosmetycznych, sole
do kąpieli, preparaty kosmetyczne do kąpieli, kleje do przymocowy‑
wania sztucznych włosów, woda kolońska, środki do konserwacji
skóry, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, kosmetyki do
odchudzania, wazelina, zestawy kosmetyczne, kosmetyki upiększa‑
jące, kremy, kremy kosmetyczne, kremy wybielające do skóry, prepa‑
raty do kręcenia włosów, ekstrakty z kwiatów, kwiaty jako baza do
perfum, lakiery, środki lotne stosowane jako detergenty, fotony do
celów kosmetycznych, preparaty do makijażu, puder do makijażu,
pudry do różnych zastosowań, mieszaniny zapachowe, mleczko ko‑
smetyczne, preparaty do mycia, mydełka, mydła lecznicze, mydła
przeciwpotowe, mydła przeciwpotowe do stóp, odświeżacze do ust
w aerozolu, olejki do celów kosmetycznych, olejki do celów perfume‑
ryjnych, olejki toaletowe, ołówki kosmetyczne, preparaty kosmetycz‑
ne do opalania, preparaty do pielęgnacji ciała, preparaty do pielę‑
gnacji dłoni, preparaty do pielęgnacji paznokci, płyny do pielęgnacji
włosów, płyny kosmetyczne, płyny po goleniu, pomady do celów
kosmetycznych, pomadki kosmetyczne, preparaty do protez denty‑
stycznych, preparaty do czyszczenia protez zębowych, preparaty
kosmetyczne do pielęgnacji skóry, szampony, ściereczki nasączone
detergentami, talk, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, od‑
świeżacze do ust, preparaty do pielęgnacji jamy ustnej, waciki, wata
do celów kosmetycznych, woda utleniona do celów kosmetycznych,
woda zapachowa, woda toaletowa, sole wybielające, żele do wybie‑
lania zębów, zmywacze do paznokci, produkty kosmetyczne dla
zwierząt domowych, 4 oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, wyroby
pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również benzyny
silnikowe) i materiały płynne służące oświetleniu, świece i knoty do
oświetlenia, 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, suplemen‑
ty diety, środki sanitarne do celów medycznych, substancje diete‑
tyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, mate‑
riały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, materiały
dentystyczne, środki odkażające, preparaty chemiczne do celów
medycznych, preparaty chemiczne do celów weterynaryjnych, pre‑
paraty chemiczno‑farmaceutyczne, preparaty diagnostyczne do ce‑
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lów medycznych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, czopki,
kapsułki do celów farmaceutycznych, kapsułki na lekarstwa, kapsułki
z opłatków farmaceutycznych, kwasy do celów farmaceutycznych,
lekarstwa do picia, leki dla ludzi, maści do celów farmaceutycznych,
napoje lecznicze, pastylki do celów farmaceutycznych, pigułki do ce‑
lów farmaceutycznych, syropy do użytku farmaceutycznego, tabletki
do celów farmaceutycznych, środki do odkażania i opatrywania ran,
środki bakteriobójcze i grzybobójcze, środki do zwalczania robac‑
twa, fungicydy, herbicydy, 6 metale nieszlachetne i ich stopy, bu‑
dowlane materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje bu‑
dowlane, 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,
rudy (kruszce), 7 silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądo‑
wych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych
w pojazdach lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze o napędzie
innym niż ręczny, inkubatory do jaj, automaty sprzedające do urzą‑
dzeń uruchamianych monetami, 8 narzędzia i przyrządy ręczne
(o napędzie ręcznym), wyroby nożownicze, widelce i łyżki, broń biała,
ostrza (maszynki do golenia), 9 urządzenia i przyrządy: naukowe, że‑
glarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne,
do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania ży‑
cia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy do przewodze‑
nia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, sterowania i regula‑
cji 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, 10 aparatura i instrumen‑
ty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, prote‑
zy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, protezy kończyn,
zębów, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, narzędzia
elektryczne do akupunktury, aparatura do analiz do celów medycz‑
nych, urządzenia rozpylające do aerozoli, maski anestezjologiczne,
aplikatury pigułek, bandaże elastyczne, bandaże gipsowane, banda‑
że usztywniające ortopedyczne, kaftany bezpieczeństwa, gorsety
brzuszne, buteleczki z kroplomierzami do celów leczniczych, butelki
dla niemowląt, cewniki, chirurgiczne gąbki, lusterka, nici, przyborniki
na instrumenty chirurgiczne, chirurgiczne klamry, prześcieradła dla
chorych z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, pończochy ela‑
styczne do celów chirurgicznych, gorsety do celów leczniczych, im‑
planty, inhalatory, irygatory, nosze używane w karetkach pogotowia,
kroplomierze do celów leczniczych, kroplomierze do celów medycz‑
nych, łyżki do leków, pojemniki do aplikowania leków, maski stoso‑
wane przez personel medyczny, odzież specjalna do używania w sa‑
lach operacyjnych, pojemniki na odpady pochodzenia medycznego,
bandaże przepuklinowe, opaski gipsowane, opaski podtrzymujące,
opaski usztywniające na stawy, artykuły ortopedyczne, pasy do ce‑
lów leczniczych, poduszki do celów leczniczych, pompy do celów
medycznych, protezy, rozpylacze do celów leczniczych, strzykawki
do celów medycznych, strzykawki do użytku medycznego, temblaki,
materiały do zszywania, 11 urządzenia do oświetlania, ogrzewania,
wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, za‑
opatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, 12 pojazdy, urządzenia
służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, 13 broń
palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie,
15 instrumenty muzyczne, 16 druki, materiały introligatorskie, foto‑
grafie, materiały biurowe, kleje do celów biurowych lub domowych,
materiały dla artystów, pędzle do malowania, maszyny do pisania
i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruk‑
tażowe (z wyjątkiem przyrządów), materiały z tworzyw sztucznych
do pakowania (nie ujęte w innych klasach), czcionki drukarskie, ma‑
tryce drukarskie, sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały rekla‑
mowe, papierowe materiały do pakowania, czasopisma, gazety, ka‑
lendarze, katalogi, książki, materiały piśmienne, pieczęcie (stemple),
publikacje, tablice ogłoszeniowe na afisze z kartonu lub papieru,
17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika, tworzywa sztuczne
w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające,
uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury elastyczne niemeta‑
lowe, 18 wyroby skórzane, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy
i torby podróżne, parasolki, parasole (duże) i laski, bicze, uprzęże
i wyroby rymarskie, 19 materiały budowlane niemetalowe, rury
sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bi‑
tumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe,
21 przybory kuchenne i gospodarstwa domowego, grzebienie i gąb‑
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ki, pędzle (z wyjątkiem pędzli do malowania), materiały do wytwa‑
rzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nieprze‑
tworzone lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego
w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie
ujęte w innych klasach, 22 liny, sznury, sieci, namioty, markizy, bre‑
zenty, żagle, torby i torebki nie ujęte w innych klasach, materiały na
obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych),
nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze, 23 przędza i nici
dla włókiennictwa, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie ujęte w in‑
nych klasach, narzuty na łóżka i obrusy, 25 odzież, obuwie, nakrycia
głowy, 26 koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka,
szpilki i igły, sztuczne kwiaty, 27 dywany, chodniki (kilimy), maty i sło‑
mianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie
(nietekstylne), 28 gry i zabawki inne niż komputerowe, artykuły spor‑
towe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe,
29 mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane,
mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy,
kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, ja‑
dalny olej kostny, żywność produkowana z ryb, tłuszcze jadalne, olej
kokosowy, olej kukurydziany, oleje jadalne, olej palmowy jadalny,
olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy, olej z oliwek, owoce, su‑
szone, olej sezamowy, olej z wiesiołka, macerat olejowy z czosnku,
kwas linolowy, suche wyciągi z owoców, suche wyciągi z warzyw,
owoce, warzywa i zioła suszone, mrożone, gotowane, smażone, kon‑
serwowane i konserwowane w alkoholu, soki na bazie owoców, wa‑
rzyw i ziół, produkty zawierające w sobie witaminy i/lub minerały
przeznaczone do innych celów niż farmaceutyczne lub lecznicze,
produkty uzupełniające dietę przeznaczone do innych celów niż far‑
maceutyczne lub lecznicze, 30 kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, ta‑
pioka, 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), przy‑
prawy, lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna nie ujęte
w innych klasach, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona,
naturalne rośliny i kwiaty, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody
mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owo‑
cowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów,
napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, warzywne
oraz owocowe‑warzywne, ewentualnie z dodatkiem mikro‑i/lub ma‑
kroelementów i/lub witamin, syropy i inne preparaty do produkcji
napojów, w tym preparaty ziołowe, owocowe i owocowo‑ziołowe
w proszku, granulowane i płynne, bezalkoholowe napoje na bazie
miodu, bezalkoholowe wyciągi z owoców, pastylki do sporządzania
napoi gazowanych, syropy inne niż do celów leczniczych lub farma‑
ceutycznych, napoje izotoniczne, preparaty do produkcji napojów,
napoje bezalkoholowe uzupełniające dietę przeznaczone do innych
celów niż farmaceutyczne lub lecznicze, suplementy diety w postaci
napojów, 33 napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), 34 tytoń, przy‑
bory dla palaczy, zapałki, 35 reklama, zarządzanie w działalności han‑
dlowej, administrowanie działalności handlowej, prace biurowe,
usługi reklamowe, promocja ochrony zdrowia przy użyciu wszystkich
mediów, agencje reklamowe, analizy rynkowe, badania opinii pu‑
blicznej, badanie rynku, badania marketingowe, wynajem maszyn
i urządzeń dla biur, handel oraz handel detaliczny w zakresie wyro‑
bów farmaceutycznych, kosmetycznych, medycznych i spożyw‑
czych, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności gospo‑
darczej, doradztwo w zakresie zarządzania personelem, dystrybucja
materiałów reklamowych, kolportaż próbek, komputerowe zarzą‑
dzanie plikami, komputerowe bazy danych, księgowość, uaktualnia‑
nie materiałów reklamowych, organizowanie wystaw w celach han‑
dlowych lub reklamowych, reklama, sporządzanie sprawozdań
rachunkowych, organizowanie targów w celach handlowych lub re‑
klamowych, organizacja wystaw w celach handlowych lub reklamo‑
wych, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego, zarządza‑
nie zbiorami informatycznymi, promocja sprzedaży dla osób trzecich,
eksport
‑import, kreowanie wizerunku, zarządzanie hotelami,
36 ubezpieczenia, usługi finansowe, bankowość, majątek nierucho‑
my, administrowanie nieruchomościami, agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa handlu nieruchomościami, analizy finansowe,
zbiórki funduszy na cele dobroczynne, ściąganie czynszu, depozyty
kosztowności, doradztwo w sprawach finansowych, doradztwo
w sprawach ubezpieczeniowych, dzierżawa gospodarstw rolnych,
dzierżawa majątku nieruchomego, dzierżawa nieruchomości, eks‑
pertyzy dla celów fiskalnych, factoring, wycena finansowa, doradz‑
two finansowe, informacje finansowe, wycena kosztów napraw, za‑
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rządzanie majątkiem, organizowanie zbiórek, doradztwo w sprawach
ubezpieczeniowych, ubezpieczenia zdrowotne, usługi ubezpiecze‑
niowe, wynajmowanie mieszkań, wynajmowanie pomieszczeń biu‑
rowych, zarządzanie majątkiem nieruchomym, organizacja zbiórek,
37 usługi budowlane, budownictwo, budownictwo przemysłowe,
czyszczenie budynków od zewnątrz, czyszczenie budynków od we‑
wnątrz, czyszczenie okien, czyszczenie pojazdów, dezynfekcja, insta‑
lowanie drzwi i okien, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, in‑
stalowanie i naprawa pieców, instalowanie i naprawa telefonów,
instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych, instalowanie i na‑
prawy alarmów przeciwwłamaniowych, instalowanie i naprawa
urządzeń dla chłodnictwa, instalowanie i naprawa urządzeń do na‑
wadniania, instalowanie oraz naprawa urządzeń klimatycznych, izo‑
lowanie budynków, lakierowanie, malowanie, montaż i naprawa in‑
stalacji alarmowych przeciwpożarowych, montaż i naprawy instalacji
grzewczych, montaż i naprawa instalacji alarmowych, montaż rusz‑
towań, murowanie, mycie pojazdów, nadzór budowlany, naprawa
pojazdów, obsługa i naprawa samochodów, obsługa pojazdów, pia‑
skowanie, pranie, prasowanie bielizny, prasowanie parowe odzieży,
regeneracja maszyn zużytych lub częściowo zniszczonych, regenera‑
cja silników zużytych lub częściowo zniszczonych, rozbiórka budyn‑
ków, smarowanie pojazdów, tapetowanie, tynkowanie, układanie
nawierzchni drogowych, usługi dekarskie, usługi hydrauliczne, na‑
prawa opon, wynajem buldożerów, wynajem koparek, wynajem
sprzętu budowlanego, wynajem sprzętu do oczyszczania dróg, wy‑
najem maszyn budowlanych, wypożyczanie maszyn do czyszczenia,
zabezpieczanie budynków przed wilgocią, zabezpieczanie pojaz‑
dów przed korozją, zabezpieczanie przed korozją, 38 telekomunika‑
cja, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, organizowanie
podróży, transport ratowniczy, autobusowe usługi transportowe,
pomoc w przypadku awarii pojazdów, transport barkowy, chroniony
transport przedmiotów wartościowych, dostarczanie towarów,
fracht, wynajmowanie garaży, informacje o składowaniu, informacje
o transporcie, usługi kierowców, wypożyczanie kontenerów magazy‑
nowych, magazynowanie, transport meblowy, wynajmowanie
miejsc parkingowych, ratownictwo okrętowe, pakowanie towarów,
pakowanie produktów, wypożyczanie pojazdów, transport po‑
wietrzny, przeprowadzki, przewóz ładunków, przewóz samochodami
ciężarowymi, usługi ratownicze, rezerwacja transportu, rozładunek,
transport samochodowy, transport sanitarny, wypożyczanie skafan‑
drów, składowanie, składowanie towarów, dostarczanie towarów,
usługi taksówkowe, transport, wyładunek i składowanie towarów,
pośrednictwo w transporcie, rezerwacja transportu, transport pasa‑
żerski, wypożyczanie samochodów, wypożyczanie ciężarówek, wy‑
pożyczanie wózków inwalidzkich, zaopatrywanie w wodę, wypoży‑
czanie, wynajem i leasing sprzętu medycznego, wynajem,
wypożyczanie i leasing sprzętu diagnostycznego, 40 obróbka mate‑
riałów, a mianowicie usługi drukowania, galwanizacja, konserwowa‑
nie napojów i żywności, łączenie materiałów na zamówienie, obrób‑
ka metali, mrożenie żywności, niszczenie odpadów, oczyszczanie
powietrza, piaskowanie (polerowanie), recykling odpadków i odpa‑
dów, sortowanie odpadów i surowców wtórnych, uzdatnianie wody,
wędzenie żywności, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność
sportowa i kulturalna, doradztwo zawodowe, porady w zakresie edu‑
kacji lub kształcenia, edukacja, informacje o edukacji, nauczanie, in‑
struktaż w zakresie gimnastyki, tłumaczenia w zakresie języka migo‑
wego, kluby zdrowia umożliwiające poprawę kondycji, komputerowe
przygotowanie materiałów do publikacji, organizowanie i obsługa
konferencji, organizacja i obsługa kongresów, organizowanie konkur‑
sów, kształcenie praktyczne, kultura fizyczna, nauczanie, organizowa‑
nie obozów, organizowanie obozów sportowych, organizowanie
obozów rehabilitacyjnych, organizowanie i prowadzenie konferencji,
organizowanie i prowadzenie kongresów, organizowanie i prowadze‑
nie pracowni specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie szkoleń
w pracowniach specjalistycznych, organizowanie i prowadzenie se‑
minariów, organizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie
i prowadzenie zjazdów, organizowanie konkursów edukacyjnych,
kształcenie praktyczne w zakresie usług pielęgniarskich, położni‑
czych, lekarskich i stomatologicznych, przedszkola, nauczanie przed‑
szkolne, wypożyczanie sprzętu sportowego, urządzenia sportowe,
edukacja, usługi w zakresie wszelkich form edukacji, których celem
jest upowszechnianie zdrowia, kultury fizycznej i sportu, 42 badania
oraz usługi‑naukowe i techniczne, oraz ich projektowanie, analizy
przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu
oraz oprogramowania komputerowego, usługi naukowe i technicz‑
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ne, usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu, analizy
chemiczne, analizy systemów komputerowych, badania bakteriolo‑
giczne, badania biologiczne, badania chemiczne, badania technicz‑
ne, badania w dziedzinie fizyki, badania w dziedzinie kosmetyki, ba‑
dania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, prace
badawczo‑rozwojowe, badania w dziedzinie biologii, usługi dla che‑
mii, doradztwo budowlane, doradztwo w sprawach sprzętu kompu‑
terowego, doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego,
elektroniczna konwersja danych lub programów, instalacje oprogra‑
mowania komputerowego, inżyniera techniczna, doradztwo w za‑
kresie sprzętu komputerowego, programowanie komputerów, pro‑
jektowanie systemów komputerowych, kontrola jakości, badania
z zakresie ochrony środowiska naturalnego, opracowywanie projek‑
tów technicznych, doradztwo w zakresie oprogramowania kompute‑
rowego, projektowanie budynków, projektowanie dekoracji wnętrz,
projektowanie opakowań, opracowywanie projektów technicznych,
testowanie materiałów, testowanie pojazdów, testowanie urządzeń,
testowanie sprzętu, usługi projektowania, 43 usługi zaopatrzenia
w żywność i napoje, tymczasowe zakwaterowanie, bary szybkiej ob‑
sługi, domy opieki dla osób w podeszłym wieku, bufety, kafeterie,
kawiarnie, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, produkta‑
mi i transportem, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
restauracje, restauracje samoobsługowe, stołówki, usługi barowe,
wynajmowanie sal na: posiedzenia, mityngi, narady, szkolenia, wy‑
pożyczanie: krzeseł, stołów, bielizny stołowej i szklanych naczyń,
żłobki dla dzieci, usługi cateringowe, hotele, motele, pensjonaty, re‑
stauracje, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy, rezerwa‑
cja miejsc w hotelach, restauracje samoobsługowe, 44 usługi me‑
dyczne, usługi weterynaryjne, usługi w zakresie higieny i urody dla
ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnictwem, ogrodnictwem i le‑
śnictwem, aromaterapia, usługi banków krwi, chiropraktyka, chirur‑
gia plastyczna, stomatologia, fizjoterapia, fizykoterapia, hospicja,
implantacja włosów, kliniki medyczne, projektowanie krajobrazów,
masaż, ogrodnictwo, opieka pielęgniarska, opieka medyczna, opieka
zdrowotna, usługi optyczne, placówki opieki medycznej, placówki
opieki medycznej niehospitalizacyjne, placówki rekonwalescencji
z opieką medyczną w warunkach domowych lub sanatoryjnych, po‑
moc medyczna, porady w zakresie farmakologii, porady psycholo‑
giczne, rehabilitacja osób po maltretowaniu, placówki rekonwale‑
scencyjne, sanatoria, szpitale, usługi farmaceutyczne w zakresie
leków recepturowych, usługi kuracji uzdrowiskowych, usługi położ‑
nicze, usługi telemedyczne, usługi w zakresie korzystania z sauny,
usługi w zakresie korzystania z solariów, wypożyczanie urządzeń sa‑
nitarnych, usługi związane z zapłodnieniem in vitro, usługi parame‑
dyczne, wypożyczanie, wynajem i leasing sprzętu rehabilitacyjnego,
45 usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez
osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób
w zakresie badania prawnego, bezpieczeństwa prawnego oraz usług
nocnych stróżów, usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, usługi nadzoru w dziedzinie własności inte‑
lektualnej, usługi prawne w zakresie licencjonowania programów
komputerowych, usługi prawne w zakresie rejestrowania nazw do‑
men, usługi pomocy w sprawach spornych, doradztwo w zakresie
własności intelektualnej, licencjonowanie własności intelektualnej,
zarządzanie prawami autorskimi.

(111) 318655
(220) 2014 12 31
(210) 437359
(151) 2019 03 11
(441) 2015 04 13
(732) INDYKPOL BRAND Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, PL.
(540) INDYKPOL. MOŻNA JEŚĆ NA OKRĄGŁO
(510), (511) 29 mięso drobiowe, wyroby wędliniarskie z mięsa dro‑
biowego, konserwy mięsne z mięsa drobiowego, ekstrakty mięsne,
wyroby garmażeryjne z mięsa dropbiowego, dania gotowe do spo‑
życia na bazie mięsa drobiowego, hamburgeiy, hot‑dogi z mięsa
drobiowego, mięso konserwowane drobiowe, podroby drobiowe,
drób wędzony, drób pieczony, kiełbasy, parówki, kabanosy z mię‑
sa drobiowego, pasztety drobiowe, mrożonki zawarte w tej klasie,
35 sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów żywnościowych na
bazie mięsa drobiowego, sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów
żywnościowych na bazie mięsa drobiowego za pośrednictwem In‑
ternetu i sieci komputerowych, analizy rynkowe, badania rynku, ba‑
dania marketingowe, oferowanie produktów w mediach na potrze‑
by handlu detalicznego i hurtowego, organizowanie i prowadzenie
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działalności gospodarczej, fakturowanie, zarządzanie zamówieniami
zakupu w handlu, agencje importowo‑eksportowe, usługi marke‑
tingowe, usługi telemarketingowe, obróbka tekstów reklamowych,
pokazy towarów, usługi porównywania cen, reklama, reklama bil‑
bordowa, reklama za pośrednictwem Internetu i środków przekazu,
tworzenie tekstów reklamowych, wynajem przestrzeni reklamowej,
zestawienia statystyczne, organizowanie wystaw w celach handlo‑
wych i reklamowych.

(111) 318656
(220) 2016 02 08
(210) 452106
(151) 2019 03 04
(441) 2016 05 09
(732) PIETRZAK ŁUKASZ PERSONALART, Zgierz, PL.
(540) PERSONALART
(510), (511) 16 reprodukcje obrazów, ryciny i ich reprodukcje, repro‑
dukcje graficzne dzieł sztuki, litograficzne dzieła sztuki, obrazy i zdję‑
cia, prace malarskie i kaligraficzne, rysunki, rzeźby, materiały i środki
dla artystów i do dekoracji, książki, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej w związku z dziełami sztuki, promowanie dzieł sztuki
innych osób poprzez udostępnianie portfolio online za pośrednic‑
twem strony internetowej, 41 usługi galerii sztuki, usługi galerii sztu‑
ki świadczone online za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych,
wypożyczanie dzieł sztuki, wystawy sztuki, usługi związane z wysta‑
wami sztuki, prowadzenie warsztatów i seminariów w dziedzinie kry‑
tyki sztuki, usługi edukacyjne w zakresie sztuki.
(111) 318657
(220) 2016 11 22
(151) 2019 03 14
(441) 2017 01 02
(732) WYSOCKI MICHAŁ, Kulice, PL.
(540) BIOFEED
(540)

(210) 464206

Kolor znaku: zielony, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 1 produkty chemiczne przeznaczone dla rolnictwa,
ogrodnictwa i leśnictwa, 31 ziarna i produkty rolne, żywe zwierzęta,
nasiona, karma dla zwierząt, 44 usługi weterynaryjne, usługi w za‑
kresie higieny i urody dla ludzi i zwierząt, usługi związane z rolnic‑
twem.
(111) 318658
(220) 2017 06 06
(210) 472614
(151) 2018 09 13
(441) 2018 05 07
(732) POGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź, PL.
(540) Dizastermag
(510), (511) 16 czasopisma branżowe, czasopisma komputerowe,
czasopisma [periodyki], czasopisma z plakatami, publikacje druko‑
wane, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 318659
(220) 2017 08 02
(151) 2019 02 12
(441) 2018 07 16
(732) KIJEWSKI ANDRZEJ NAVCOMM, Sopot, PL.
(540)
(540)

(210) 474888

(531) 27.05.01
(510), (511) 9 aerometry, anteny, aparaty informatyczne, instrumen‑
ty do wyznaczania azymutu, barometry, boje sygnalizacyjne, busole,
procesory CPU, aparaty do rejestrowania czasu, dalmierze, daszki
(osłony oczu), urządzenia diagnostyczne, dyktafony, urządzenia do
transmisji i namierzania dźwięku, głośniki, gniazdka, wtyczki i inne
kontakty, aparatura do przetwarzania informacji, interfejsy, kalku‑
latory, przyrządy pomiarowe, kombinezony ochronne dla lotników,
komputerowe urządzenia peryferyjne, komputery, komputery prze‑
nośne, palmtopy, laptopy, komutatory, przyrządy miernicze, suwaki
logarytmiczne, maszty radiotelegraficzne, przyrządy meteorologicz‑
ne, telekomunikacyjne zespoły nadawczo‑odbiorcze, urządzenia do
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rejestracji i odtwarzania dźwięku, nakolanniki, komputery pokłado‑
we do nawigacji, urządzenia do nawigacji satelitarnej, ochronne ka‑
ski dla uprawiania sportu, ochronne okulary dla uprawiania sportu,
okulary przeciwsłoneczne, przenośna aparatura do radiokomunika‑
cji, słuchawki, aparatura do sygnalizacji morskiej, wariometry, wyso‑
kościomierze, zatyczki do uszu, urządzenia do zdalnego sterowania,
złączki, świetlne znaki nawigacyjne.
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(540) ŁOMŻA JASNE BROWAR REGIONALNY ŁOMŻA PIWO JASNE
WODA SŁÓD CHMIEL
(540)

(111) 318660
(220) 2017 11 22
(210) 479286
(151) 2018 10 11
(441) 2018 06 25
(732) KLEJNOWSKI MARCIN, Toruń, PL.; WOJTCZAK RAFAŁ,
Warszawa, PL.
(540) CNC SOFTWARE POLSKA Przemysłowe Programy
Komputerowe
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, czerwony
(531) 01.13.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna oprogramowania
komputerowego, sprzedaż hurtowa i detaliczna zintegrowanych
systemów informatycznych, 42 instalacja oprogramowania kompu‑
terowego, projektowanie i aktualizacja oprogramowania kompu‑
terowego, rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem kom‑
puterowym, wdrażanie i wprowadzaniu zintegrowanych systemów
informatycznych.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 318661
(220) 2017 12 11
(210) 479980
(151) 2018 07 23
(441) 2018 03 26
(732) GAWROŃSKI ZBIGNIEW, Pławno, PL.
(540) DR.BURGER
(510), (511) 5 białkowe suplementy diety, dietetyczna żywność przy‑
stosowana do celów medycznych, żywność dla niemowląt, 29 kro‑
kiety, zupy, falafel, przecięty warzywne, nasiona, przetworzone, tofu,
mięso i wędliny, 30 cheeseburgery, kanapki, mąka, spaghetti, tacos,
przekąski na bazie zbóż, przyprawy, marynaty, 35 usługi agencji
importowo‑eksportowych, sprzedaż internetowa, detaliczna i hurto‑
wa artykułów spożywczych, reklama, usługi marketingowe, outsour‑
cing, 43 bary szybkiej obsługi, obsługa gastronomiczna z własnym
zapleczem, produktami i transportem.
(111) 318662
(220) 2017 12 31
(210) 480688
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 13
(732) PONIEWIERSKI WOJCIECH SWAT CONSULTING, Kielce, PL.
(540) FKMSK
(540)

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 03.07.17, 02.09.18, 23.01.01, 24.01.08, 24.01.15, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 41 usługi edukacji, usługi kształcenia praktycznego,
w tym w dziedzinie samoobrony, organizowanie i prowadzenie se‑
minariów, pisanie scenariuszy, produkcja filmów, publikacja elektro‑
niczna on‑line książek i periodyków, poradnictwo zawodowe w za‑
kresie edukacji lub kształcenia.
(111) 318663
(220) 2018 02 28
(151) 2019 03 01
(441) 2018 10 29
(732) VAN PUR SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.

(210) 482933

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnozielony, czerwony, jasnozielony,
zielony, złoty, żółty, brązowy, ciemnoszary
(531) 01.15.15, 03.04.07, 19.07.01, 25.01.15, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 32 piwo.
(111) 318664
(220) 2018 03 01
(210) 482996
(151) 2019 02 13
(441) 2018 08 13
(732) WOJNOWSKI PAWEŁ, Szczecin, PL.
(540) TAXOLOGIKA
(510), (511) 9 programy komputerowe, programy komputerowe
przeznaczone do księgowania, programy komputerowe przeznaczo‑
ne do zarządzania pracą biurową, programy komputerowe przezna‑
czone do szkoleń, publikacje elektroniczne, publikacje elektroniczne
szkoleniowe, interaktywne materiały szkoleniowe i instruktażowe,
prezentacje multimedialne, szkoleniowe i instruktażowe prezentacje
multimedialne, 16 publikacje, materiały instruktażowe i szkolenio‑
we, druki i czasopisma, 35 Przygotowywanie zeznań podatkowych
i doradztwo podatkowe, usługi ksiegowe, doradztwo podatkowe
jako rachunkowość, reklama i promocja, doradztwo organizacyjne
i specjalistyczne w sprawach działalności gospodarczej, w szczegól‑
ności w zakresie doradztwa podatkowego, usługi w zakresie kom‑
puterowych baz danych, przetwarzanie danych i zarządzanie nimi,
informacja o powyższych usługach, 36 Doradztwo podatkowe inne
niż prowadzenie rachunków, doradztwo podatkowe inne niż księgo‑
wość, działalność finansowa, doradztwo w sprawach finansowych,
doradztwo specjalistyczne, analizy i ekspertyzy finansowe, informa‑
cja o finansach, konsultacje w dziedzinie finansów, udzielanie porad
i informacji z zakresu dziedziny finansów, dokonywanie ocen finan‑
sowych i podatkowych, pomoc w prowadzeniu działalności finanso‑
wej, ubezpieczenia i pośrednictwo ubezpieczeniowe, wycena warto‑
ści materialnych, informacja o powyższych usługach, 41 nauczanie,
kształcenie, edukacja, organizowanie i obsługa kongresów, konfe‑
rencji, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, warsztatów robo‑
czych, kształcenie praktyczne, nauczanie korespondencyjne, na‑
uczanie „na odległość” (e‑learning), działalność kulturalna, publikacja
elektroniczna on‑line periodyków i szkoleń, mikro‑wydawnictwa,
publikowanie tekstów, informacja o powyższych usługach, 42 usługi
biegłych rewidentów, działalność badawczo – rozwojowa w zakre‑
sie prawa finansowego i podatkowego, tworzenie i utrzymywanie
internetowego serwisu informacyjnego, w szczególności w zakresie
finansów, prawa, podatków i działalności doradców podatkowych,
informacja o powyższych usługach, 45 Usługi prawne, wycena war‑
tości prawnych, badania prawne, ekspertyzy i opinie prawne,infor‑
macja o powyższych usługach.
(111) 318665
(220) 2018 04 30
(210) 485563
(151) 2019 02 21
(441) 2018 10 22
(732) ANDRYKOWSKA ANNA, Kraków, PL.
(540) SALA WOLNEJ ZABAWY
(510), (511) 41 usługi edukacyjne świadczone dla dzieci, szkolenie
dla rodziców w zakresie umiejętności rodzicielskich.
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(111) 318666
(220) 2018 05 09
(210) 485782
(151) 2019 03 06
(441) 2018 10 29
(732) LACHOWSKI TOMASZ TECROL PRZEDSIĘBIORSTWO EXPORT
‑IMPORT, Międzyrzecze Górne, PL.
(540) Tecrol
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy, srebrny
(531) 26.01.04, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.24, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi naprawcze, usługi konserwacyjne i usługi in‑
stalacyjne w odniesieniu do motocykli, ich części, części zapasowych
i akcesoriów, strojenie silników motocyklowych, naprawa ram moto‑
cyklowych.
(111) 318667
(220) 2018 06 01
(210) 486603
(151) 2018 11 07
(441) 2018 07 23
(732) FADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bydgoszcz, PL.
(540) COOLING CARE
(540)

Kolor znaku: biały, czarny, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.04.18
(510), (511) 1 środki do wytrawiania, związki do trawienia, środki che‑
miczne do trawienia, dodatki chemiczne zapobiegające sedymenta‑
cji, preparaty odkamieniające do celów przemysłowych, substancje
do usuwania oleju stosowane w procesach produkcyjnych, produkty
chemiczne do oczyszczania ścieków, preparaty do klarowania, chemi‑
kalia czyszczące, 2 preparaty do konserwacji i zabezpieczania, prepa‑
raty zabezpieczające przed rdzą, środki zabezpieczające przed rdzą,
środki antykorozyjne posiadające właściwości usuwania kamienia ko‑
tłowego, środki przeciwerozyjne, produkty antykorozyjne do metali,
powłoki w sprayu [antykorozyjne], 3 preparaty do czyszczenia i od‑
świeżania, środki do usuwania kamienia, środki czyszczące do metalu,
produkty do udrażniania odpływów, kanałów, rur i zlewów, 7 maszyny
do mycia ciśnieniowego, uniwersalne wysokociśnieniowe urządzenia
do czyszczenia, wielofunkcyjne urządzenia do czyszczenia parowego,
maszyny do czyszczenia przemysłowego, automatyczne maszyny do
czyszczenia, przemysłowe maszyny próżniowe do czyszczenia, ultra‑
dźwiękowe przyrządy czyszczące do użytku przemysłowego, prze‑
mysłowe maszyny czyszczące, wykorzystujące dysze ciśnieniowe, ma‑
szyny i urządzenia do czyszczenia [elektryczne], maszyny i urządzenia
do czyszczenia rur, linii przesyłowych, wkładów chłodzenia, układów
grzania, odpływów oraz systemów kanalizacji, maszyny i urządzenia
do czyszczenia wymienników ciepła, narzędzi, maszyn oraz silników,
maszyny i urządzenia do odtykania zanieczyszczonych kanałów w na‑
rzędziach, wymiennikach ciepła oraz układach kanalizacji, maszyny
do przetykania kanalizacji, maszyny do uzdatniania ścieków, maszyny
do uzdatniania odpływów, pompy, kompresory i wentylatory, wirni‑
ki pomp, membrany, membrany do pomp, pompy tłoczące, pompy
elektryczne, pompy do cieczy, pompy pneumatyczne, pompy hydrau‑
liczne, pompy próżniowe [maszyny], pompy wysokotemperaturowe,
zawory do pomp, wały do pomp, urządzenia pompujące [maszyny],
pompy [maszyny], zawory, serwozawory, membrany zaworów, zawory
hydrauliczne, siłowniki do zaworów, maszyny do filtrowania, filtry do
maszyn, filtry do silników, filtry do gazów [maszyny], filtry do płynów
[maszyny], filtry oleju [części maszyn], filtry oleju [pojazdy], urządzenia
filtrujące, separujące i wirówki, maszyny sterowane komputerowo do
tworzenia trójwymiarowych form projektów generowanych za pomo‑
cą procesu przyrostowego, maszyny do wtryskowego formowania
tworzyw sztucznych, systemy szybkiego prototypowania, mianowicie
urządzenia sterowane komputerowo do produkcji modeli trójwymia‑
rowych, maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
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części do maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, urządzenia
peryferyjne do maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, formy
wtryskowe. tłoczniki, gorące dysze do form wtryskowych, drukarki 3D,
urządzenia do napowietrzania [maszyny], pompy do napowietrzania,
9 termostaty, urządzenia do kontroli i regulacji ciepła, urządzenia do
regulowania temperatury [termostaty], przełączniki czujnikowe, czuj‑
niki dla silników, narzędzi, maszyn oraz układów kanalizacji, czujniki
zanieczyszczenia, czujniki ciepła, czujniki temperatury, czujniki prze‑
pływu, czujniki laserowe, czujniki ruchu, czujniki zderzenia, czujniki
pozycjonowania, czujniki ultradźwiękowe, czujniki pomiarowe, czuj‑
niki poziomu płynów, zdalne czujniki temperatury, czujniki ciśnienia,
czujniki promieniowania podczerwonego, regulatory termiczne,
oprogramowanie diagnostyczne i do rozwiązywania problemów,
oprogramowanie do zdalnej diagnostyki, oprogramowanie kompu‑
terowe do optymalizacji narzędzi, maszyn, wymienników ciepła oraz
układów kanalizacji, komputerowe oprogramowanie do optymalizacji
kanałów transmisyjnych, grzejących oraz chłodzących, programy sy‑
mulacyjne, urządzenia symulacyjne, 37 czyszczenie, odtykanie oraz
mycie linii przesyłowych, systemów grzania oraz chłodzenia, czyszcze‑
nie, odtykanie oraz mycie wymienników ciepła, narzędzi (zwłaszcza
form wtryskowych, form do rozdmuchu, form do odlewania ciśnienio‑
wego), maszyn oraz systemach kanalizacji, projektowanie i optymali‑
zacja narzędzi, maszyn, wymienników ciepła oraz układów kanalizacji,
projektowanie i optymalizacja kanałów transmisyjnych, grzejących
oraz chłodzących, udrożnianie odpływów, rur oraz kanałów, 42 usłu‑
gi diagnostyki komputerowej, usługi testowania diagnostycznego
wspomagane komputerowo, pobieranie próbek do badania zanie‑
czyszczenia, pobieranie próbek do badania skażenia, świadczenie
usług pobierania próbek i analitycznych w celu oceny poziomów za‑
nieczyszczenia, świadczenie usług pobierania próbek i analitycznych
w celu sprawdzenia skażenia, udostępnianie wirtualnych systemów
komputerowych poprzez chmury obliczeniowe, udostępnianie wir‑
tualnych środowisk komputerowych poprzez chmury obliczeniowe,
symulacja rozkładu ciepła i przepływu płynów wewnątrz linii przesy‑
łowych, systemów grzejących oraz chłodzących.

(111) 318668
(220) 2018 06 13
(210) 487049
(151) 2018 11 15
(441) 2018 07 30
(732) POMORSKI OŚRODEK DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
PODIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Szczecinek, PL.
(540) PODIMED Sp. z o.o.
(540)

Kolor znaku: czerwony, bialy
(531) 04.03.01, 26.04.02, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 318669
(220) 2018 06 15
(210) 487134
(151) 2019 01 28
(441) 2018 10 01
(732) JANTOŃ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Dobroń, PL.
(540) MS MONTE SANTI Smoothsecco
(540)

Kolor znaku: biały, szary, czarny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.11, 27.05.15,
27.05.17, 27.05.22, 27.05.24, 24.03.07, 24.03.18, 25.03.13
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(510), (511) 33 napoje alkoholowe, w tym wina, wina gronowe, wina
owocowe, wyroby winiarskie, koktajle, aperitify, napoje alkoholowe
musujące, nalewki, likiery, wódki, brandy, wyroby spirytusowe, napo‑
je alkoholowe smakowe i aromatyzowane.

(111) 318670
(220) 2018 06 18
(210) 487213
(151) 2019 02 07
(441) 2018 07 23
(732) BIO MARKET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) bio family
(540)

Kolor znaku: zielony, biały
(531) 05.03.15, 26.01.01, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 aloesowe preparaty do celów kosmetycznych, anty‑
perspiranty [przybory toaletowe], antypoślizgowe płyny do podłóg,
antypoślizgowy wosk do podłóg, aromaty [olejki eteryczne], aroma‑
ty do ciast (olejki eteryczne), aromaty do napojów [olejki eteryczne],
aromaty do żywności w postaci olejków eterycznych, balsamy do
celów kosmetycznych, balsamy inne niż do celów medycznych,
błyszczyki do ust, chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi,
chusteczki nasączone preparatami do usuwania makijażu, cytryno‑
we olejki eteryczne, detergenty inne niż do użytku w procesach pro‑
dukcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, dezodoranty dla lu‑
dzi i zwierząt, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, emulsje
chroniące przed promieniowaniem słonecznym, esencja mięty [ole‑
jek eteryczny], farby do włosów, henna [barwnik kosmetyczny], kora
mydłoki (kwilai) do prania, kosmetyki, kosmetyki dla dzieci, kosmety‑
ki do brwi, kosmetyki do makijażu, kosmetyki do pielęgnacji skóry,
kosmetyki do rzęs, kremy kosmetyczne, lakier do włosów, lakiery do
paznokci, maski kosmetyczne, mleczko migdałowe do celów kosme‑
tycznych, mleczko oczyszczające do celów kosmetycznych, mydła,
mydło do golenia, mydło migdałowe, odżywki do włosów, olejek
bergamotowy, olejek golteriowy, olejek jaśminowy, olejek lawendo‑
wy, olejek migdałowy, olejek różany, olejki do celów kosmetycznych,
olejki eteryczne, olejki eteryczne z drzewa cedrowego, płyny do pie‑
lęgnacji włosów, płyny do płukania ust do celów niemedycznych,
płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów kosmetycz‑
nych, preparaty chemiczne do czyszczenia do użytku domowego,
preparaty do demakijażu, preparaty do depilacji, preparaty do gole‑
nia, preparaty do higieny intymnej lub do celów dezodorujących
[przybory toaletowe], preparaty do kąpieli, nielecznicze, preparaty
do pielęgnacji paznokci, preparaty do prania, preparaty kolagenowe
do celów kosmetycznych, preparaty kosmetyczne do kąpieli, prepa‑
raty toaletowe, preparaty wybielające [odbarwiacze] do celów do‑
mowych, preparaty wygładzające [krochmal], produkty do odświe‑
żania oddechu w sprayu, produkty perfumeryjne, przeciwpotowe
mydła, puder do twarzy, pumeks, roztwory do szorowania, soda kry‑
staliczna do czyszczenia, soda wybielająca, sole kąpielowe do celów
innych niż lecznicze, sole wybielające, suche szampony, szampony,
ściereczki nasączane detergentami, do czyszczenia, środki czyszczą‑
ce do celów gospodarstwa domowego, środki czyszczące do higieny
intymnej, nielecznicze, środki do czyszczenia zębów, środki do pole‑
rowania podłóg i mebli, środki odświeżające powietrze [zapachowe],
środki zmiękczające do tkanin, talk kosmetyczny, waciki do celów
kosmetycznych, wata do celów kosmetycznych, wazelina kosme‑
tyczna, woda kolońska, woda lawendowa, woda perfumowana,
woda utleniona do celów kosmetycznych, wosk do depilacji, wybie‑
lacze stosowane w pralnictwie, zestawy kosmetyków, zmywacze do
paznokci, żele do masażu inne niż do celów medycznych, żele do wy‑
bielania zębów, 5 alkohol leczniczy, antybakteryjne środki do mycia
rąk, białkowe suplementy diety, błonnik pokarmowy, borowina do
kąpieli, borowina lecznicza, chleb dla diabetyków przystosowany do
celów medycznych, chusteczki nasączane płynami farmaceutyczny‑
mi, dietetyczna żywność przystosowana do celów medycznych, die‑
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tetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, dietetyczne
substancje przystosowane do celów medycznych, guma z nikotyną
do użytku jako pomoc w rzucaniu palenia, herbata dla astmatyków,
herbata lecznicza, herbaty ziołowe do celów leczniczych, homogeni‑
zowana żywność przystosowana do celów medycznych, jedzenie
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, koper włoski do
celów medycznych, korzenie lecznicze, korzenie rabarbaru do celów
farmaceutycznych, lecznicze płyny do włosów, lecznicze płyny po
goleniu, lecznicze preparaty toaletowe, lecznicze suche szampony,
lecznicze środki do czyszczenia zębów, liofilizowana żywność przy‑
stosowana do celów medycznych, liofilizowane mięso przystosowane
do celów medycznych, maści do celów farmaceutycznych, mączka
rybna do celów farmaceutycznych, mąka do celów farmaceutycz‑
nych, mąka z siemienia lnianego do celów farmaceutycznych, mięso
liofilizowane przystosowane do celów medycznych, mięta do celów
farmaceutycznych, mineralne suplementy diety, mleczko pszczele do
celów farmaceutycznych, mleko migdałowe do celów farmaceutycz‑
nych, mleko w proszku dla niemowląt, mydła antybakteryjne, mydła
dezynfekujące, mydła lecznicze, nalewki do celów medycznych, na‑
pary lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, napoje z mleka sło‑
dowego do celów medycznych, odżywcze suplementy diety, olejki
lecznicze, pastylki do ssania do celów farmaceutycznych, patyczki do
czyszczenia uszu do celów medycznych, pieluchomajtki dziecięce,
pieluszki dla niemowląt, plastry, plastry do celów medycznych, płyny
do celów farmaceutycznych, płyny do płukania jamy ustnej do celów
medycznych, płyny do przemywania oczu, podpaski higieniczne,
preparaty do odświeżania powietrza, preparaty farmaceutyczne
przeciw łupieżowi, preparaty witaminowe, preparaty zawierające
aloes do celów farmaceutycznych, produkty uboczne z procesu ob‑
róbki ziaren zbóż do celów dietetycznych lub medycznych, propolis
do celów farmaceutycznych, siemię lniane do celów farmaceutycz‑
nych, skrobia do celów dietetycznych lub farmaceutycznych, słody‑
cze do celów leczniczych, soda oczyszczona do celów farmaceutycz‑
nych, sole do kąpieli do celów medycznych, sole do kąpieli
mineralnych, suplementy diety o działaniu kosmetycznym, suple‑
menty diety zawierające alginiany, suplementy diety zawierające
białko, suplementy diety zawierające drożdże, suplementy diety za‑
wierające enzymy, suplementy diety zawierające glukozę, suplemen‑
ty diety zawierające kiełki pszenicy, suplementy diety zawierające
lecytynę, suplementy diety zawierające mleczko pszczele, suple‑
menty diety zawierające olej lniany, suplementy diety zawierające
propolis, suplementy diety zawierające pyłek kwiatowy, suplementy
diety zawierające siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowany‑
mi jagodami acai, suplementy witaminowe w postaci plastrów, syro‑
py do użytku farmaceutycznego, szampony lecznicze, środki dezyn‑
fekcyjne do celów higienicznych, środki do oczyszczania powietrza,
środki przeciwbólowe, środki przeciwgorączkowe, środki trawienne
do celów farmaceutycznych, tampony, tran, wata do celów medycz‑
nych, woda melisowa do celów farmaceutycznych, woda morska do
kąpieli leczniczych, woda termalna, wody mineralne do celów me‑
dycznych, wyciągi z chmielu do celów farmaceutycznych, zioła lecz‑
nicze, żywność dla niemowląt, żywność homogenizowana przysto‑
sowana do celów medycznych, żywność liofilizowana przystosowana
do celów medycznych, 16 bielizna stołowa papierowa, bieżniki stoło‑
we papierowe, biuletyny informacyjne, bloki [artykuły papiernicze],
chorągiewki papierowe, chusteczki do nosa [papierowe], chusteczki
papierowe do usuwania makijażu, czasopisma [periodyki], dozowni‑
ki taśmy przylepnej [artykuły biurowe], ekierki do rysowania, etykie‑
ty z papieru lub kartonu, filtry do kawy papierowe, folia z tworzywa
sztucznego do opakowywania, gazety, girlandy papierowe, grafity
do ołówków, gumki do ścierania, indeksy, skorowidze, kalendarze,
kartki z życzeniami, karton, karty pocztowe, katalogi, kleje do mate‑
riałów papierniczych lub do użytku domowego, klipsy do etui na
identyfikatory [artykuły biurowe], koperty [artykuły piśmienne], ko‑
rektory w płynie [artykuły biurowe], korektory w taśmie [artykuły
biurowe], książki, notatniki [notesy], ołówki, papier do zawijania, pa‑
pier ryżowy, papier w arkuszach [artykuły piśmienne], papierowe
nakrycia [obrusy] stołowe, periodyki [czasopisma], pióra i długopisy
[artykuły biurowe], podstawki pod kufle do piwa, przybory szkolne
[artykuły piśmienne], przyrządy do pisania, przyrządy do rysowania,
pudełka z papieru lub kartonu, ręczniki do twarzy papierowe, ręczni‑
ki papierowe, serwetki stołowe papierowe, skoroszyty, skoroszyty do
dokumentów, skoroszyty na dokumenty, spinacze do papieru, taśma
klejąca [materiały piśmienne], taśmy przylepne do celów papierni‑
czych lub do użytku domowego, teczki z notatnikiem i przyborami
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do pisania [artykuły papiernicze], teczki z notatnikiem i przyborami
do pisania [zestawy], temperówki do ołówków, elektryczne lub nie‑
elektryczne, torby papierowe, torebki do pakowania [koperty, wo‑
reczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, worki na śmieci wykonane
z papieru lub z tworzyw sztucznych, wstążki papierowe, inne niż pa‑
smanteria lub dekoracje do włosów, wyroby przeznaczone do wyma‑
zywania, zakładki do książek, zakreślacze, zeszyty do pisania lub ryso‑
wania, zszywacze [artykuły biurowe], zszywki biurowe, 21 buteleczki,
butelki, butelki na napoje dla podróżnych, deski do krojenia chleba,
deski do krojenia do kuchni, dzbanki, filiżanki, foremki do wycinania
ciasteczek, formy do ciast i ciastek, formy i foremki [przybory kuchen‑
ne], formy, foremki [przybory kuchenne], garnki, garnki kuchenne,
gąbki czyszczące, gąbki do makijażu, gąbki do użytku domowego,
gąbki ścierne do szorowania skóry, gąbki toaletowe, grzebienie, koń‑
cówki do szczoteczek elektrycznych, kubki, kubki z papieru lub
z tworzyw sztucznych, lód‑foremki, łapki do garnków, łopatki do
ciast, łyżki do mieszania [przybory kuchenne], maselniczki, maty do
pieczenia, młynki do pieprzu, ręczne, młynki do użytku domowego,
ręczne, mopy, mydelniczki, naczynia ceramiczne, naczynia do mie‑
szania koktajli [shakery], naczynia na napoje, naczynia szklane do
napojów, nici dentystyczne, patelnie, patery, pędzle do golenia,
pędzle kosmetyczne, pieprzniczki, podkładki na stół, nie z papieru
ani materiałów tekstylnych, podkładki pod garnki, podkładki pod
szklanki nie z papieru i nie z materiałów tekstylnych, pojemniki do
użytku domowego lub kuchennego, pojemniki kuchenne, pojemniki
na chleb, pojemniki na olej, ocet, sól i pieprz, przybory do użytku
w gospodarstwie domowym, przybory kosmetyczne, przybory ku‑
chenne, przybory toaletowe, przyrządy do demakijażu, przyrządy do
krojenia ciasta, pudełka na herbatę, pudełka na słodycze, pudełka
obiadowe, pudełka szklane, rękawice do piekarnika, rękawice do
użytku domowego, rękawice kuchenne, rozpylacze zapachowe, ser‑
wisy [zastawy stołowe], serwisy do herbaty, serwisy do kawy [zasta‑
wa stołowa], sitka do herbaty, sitka do zaparzania herbaty, słoiki na
ciastka, słomki do picia, szczoteczki do zębów, szczotki, szczotki do
butów, szczotki do misek klozetowych, szczotki do mycia naczyń,
szmatki do czyszczenia, szpatułki kosmetyczne, ściereczki do kurzu,
ścierki do mycia podłóg, tace do użytku domowego, tace papierowe,
do użytku domowego, talerze, talerze jednorazowego użytku, tale‑
rze papierowe, tłuczki do użytku kuchennego, torby izotermiczne,
wałki do ciasta domowe, wazony, wiadra z wyciskarkami do mopów,
wkłady chłodzące do schładzania żywności i napojów, wykałaczki,
wyroby ceramiczne dla gospodarstwa domowego, zastawa stołowa,
zastawa stołowa, inna niż noże, widelce i łyżki, 29 ajvar [pasta z pa‑
pryki, 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),
bulion‑preparaty do produkcji, cebula konserwowana, chipsy owo‑
cowe, chipsy ziemniaczane, chipsy o niskiej zawartości tłuszczu,
czosnek‑konserwowy, daktyle, drób, nieżywy, dziczyzna, dżem imbi‑
rowy, 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 kon‑
serwowane, guacamole [pasta z awokado], homary, nieżywe, hot
dogi w cieście kukurydzianym, hummus [pasta z ciecierzycy], ikra ry‑
bia przetworzona, jadalne gniazda ptaków, jadalne owady, nieżywe,
jagody, konserwowane, jaja, jaja ślimacze jadalne, jaja w proszku, jo‑
gurt, kapusta kwaszona, karczochy konserwowe, kaszanka, kawior,
kefir [napój mleczny], kiełbaski do hot dogów, kiełbaski w cieście, ki‑
szone warzywa [kimchi], klej rybi spożywczy, klipfisz [solony i suszo‑
ny dorsz], koktajle jajeczne bezalkoholowe, koktajle mleczne, kom‑
pot 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], kro‑
kiety, kukurydza cukrowa, przetworzona, kumys [napój mleczny],
kwaśna śmietana, langusty, nieżywe, lecytyna do celów kulinarnych,
liofilizowane mięso, liofilizowane warzywa, łosoś, nieżywy, łój spo‑
żywczy, małże (mięczaki) nieżywe, małże [nieżywe], margaryna, mar‑
molada, masło, masło arachidowe, masło kakaowe, masło kokosowe
[olej kokosowy], miąższ owoców, mięso i wędliny, mięso konserwo‑
wane, mięso liofilizowane, mięso solone, migdały mielone, mleczne
produkty, mleko, mleko albuminowe, mleko kokosowe, mleko koko‑
sowe do celów kulinarnych, mleko migdałowe, mleko migdałowe do
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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, napo‑
je mleczne z przewagą mleka, napoje na bazie mleka kokosowego,
napoje na bazie mleka migdałowego, napoje na bazie mleka orze‑
chowego, nasiona słonecznika przetworzone, nasiona, przetworzo‑
ne, nieżywe małże, olej i tłuszcz kokosowy [do celów spożywczych],
olej kostny, jadalny, olej kukurydziany spożywczy, olej palmowy ja‑
dalny, olej rzepakowy jadalny, olej słonecznikowy do celów spożyw‑
czych, olej sojowy spożywczy, olej z oliwek jadalny, olej z orzecha
palmowego do żywności, olej z siemienia lnianego do celów kulinar‑
nych, oleje spożywcze, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwki
konserwowane, orzechy aromatyzowane, orzechy kandyzowane,
orzechy laskowe, przetworzone, orzechy preparowane, orzechy
ziemne przetworzone, osłonki kiełbas, naturalne lub sztuczne, ostry‑
gi, nieżywe, owoce gotowane, owoce konserwowane, owoce konser‑
wowane w alkoholu, owoce lukrowane, owoce w puszkach, pasta
z bakłażana, pasta z cukinii, pasta z oberżyny, pasta z owoców tłoczo‑
nych, 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, po‑
czwarki jedwabnika do spożycia przez ludzi, podpuszczka, potrawy
z ryb do spożycia przez ludzi, produkty serowarskie, przecier jabłko‑
wy, przecier pomidorowy, przeciery rybne, przeciery warzywne,
przekąski na bazie owoców, przetwory do zup jarzynowych, pyłki
kwiatowe jako żywność, raki, nieżywe, riażenka [prażone zsiadłe mle‑
ko], 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 kulinar‑
nych, 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 ba‑
zie warzyw, tahini [pasta z ziarna sezamowego], tłuszcze jadalne, tofu,
trufle konserwowane, tuńczyk, nieżywy, warzywa gotowane, warzy‑
wa liofilizowane, warzywa suszone, warzywa w puszkach, wątroba,
wieprzowina, wiórki kokosowe, wodorosty konserwowe, wywar, bu‑
lion, yakitori, yuba [skórka z tofu], zsiadłe mleko, zupy, zupy‑składniki
do sporządzania żelatyna, żółtka jajek, żywność przygotowywana
z ryb, 30 anyż, anyż gwiaździsty, aromaty (preparaty-) do żywności,
aromaty do ciast, inne niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty
spożywcze inne niż olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski goto‑
wane na parze), batony zbożowe, bibimbap [ryż z warzywami i woło‑
winą], bita śmietana (preparaty usztywniające do-), bloki lodu, bu‑
dyń ryżowy, bułeczki słodkie, bułka tarta, bułki, burrito, chałwa,
cheeseburgery, chipsy [produkty zbożowe], chleb, chleb bezdroż‑
dżowy, 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], czeko‑
lada, czekolada pitna, czosnek mielony [przyprawa], dania liofilizo‑
wane, których głównym składnikiem jest makaron, dania liofilizowa‑
ne, 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 kuli‑
narnych, gluten jako artykuł spożywczy, gofry, gotowe potrawy na
bazie makaronu, goździki [przyprawa], gryka, przetworzona, grzanki,
guma do żucia, guma do żucia odświeżająca oddech, herbata, herba‑
ta mrożona, herbatniki petit‑beurre, imbir [przyprawa], jadalny pa‑
pier ryżowy, jęczmień gnieciony, jęczmień łuskany, jiaozi (pierogi
nadziewane), jogurt mrożony [lody spożywcze], kakao, kanapki, ka‑
napki z parówką [hot dog], kapary, karmelki [cukierki], kasza bulgur,
kasza kukurydziana, kasza manna, kasze spożywcze, kawa, kawa nie‑
naturalna, kawa niepalona, keczup, kiełki pszeniczne do celów spo‑
żywczych dla ludzi, kostki lodu, krakersy, kukurydza mielona, kukury‑
dza 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
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ziemniaków], lód naturalny lub sztuczny, lód pokruszony ze słodzoną
czerwoną fasolą, lód w blokach, lukier do ciast, lukier lustrzany [pole‑
wa lustrzana], lukrecja [cukiernictwo], majonez, makaron nitki, maka‑
ron rurki, makaroniki [wyroby cukiernicze], makarony, maltoza, mar‑
cepan, marynaty, mąka, mąka gorczycowa, mąka gryczana do celów
spożywczych, mąka jęczmienna, mąka kukurydziana, mąka orzecho‑
wa, 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, napo‑
je kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje na bazie
kakao, napoje na bazie 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, galaretki owocowe [słodycze], pałeczki lukrecjowe
[wyroby cukiernicze], papier jadalny, papka ryżowa do celów kulinar‑
nych, papryka [przyprawy], pasta migdałowa, pasta z soi [przypra‑
wy], 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], pielmie‑
ni [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, prze‑
kąski na bazie ryżu, przekąski na bazie zbóż, przetworzona komosa
ryżowa, przetworzone nasiona do użytku jako przyprawa, przypra‑
wy, przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), pti‑
furki [ciasteczka], puddingi, quiche, ramen (japońskie danie na bazie
makaronu), rośliny strączkowe‑mączka, ryż, ryż błyskawiczny, sago,
sajgonki, senbei [ciastka ryżowe), siemię lniane do celów kulinarnych
[przyprawa], siemię lniane do użytku kulinarnego [przyprawa], skro‑
bia do celów spożywczych, słodziki naturalne, słód do celów spo‑
żywczych, soba [japoński makaron z gryki], soda oczyszczona [wo‑
dorowęglan 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 spo‑
żywczych, tabule [sałatka z kuskus], tacos [danie meksykańskie], ta‑
pioka, tarty (z owocami), tortille, udon [makaron japoński], wafle ry‑
żowe, wanilia [aromat], wanilina [aldehyd, substytut wanilii], wareniki
[pierogi z nadzieniem], woda morska do gotowania, wodorowinian
potasowy do celów kulinarnych, wyroby cukiernicze, wyroby cukier‑
nicze do dekoracji świątecznych choinek, wyroby cukiernicze na ba‑
zie migdałów, wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych,
wyroby czekoladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki
zbożowe, zaczyn, zagęszczacze stosowane przy gotowaniu produk‑
tów spożywczych, zboża, zefir [wyroby cukiernicze], ziarna sezamu
[przyprawy], ziele angielskie, zioła do celów spożywczych, zioła kon‑
serwowane [przyprawy], 31 aloes [roślina], burak, cebula świeża [wa‑
rzywa], cebulki kwiatowe, chleb świętojański, surowy, chmiel, cukinie
świeże, cykoria świeża, cytryny świeże, czosnek, świeży, fasola, świe‑
ża, groch świeży, grzyby świeże, jadalne siemię lniane, nieprzetwo‑
rzone, jagody, świeże owoce, jęczmień, kabaczki, świeże, karczochy,
świeże, karmy i pasze dla zwierząt, kasztany jadalne świeże, kompo‑
zycje świeżych owoców, korzenie cykorii, kukurydza, kwiaty, kwiaty
suszone do dekoracji, łupiny orzechów kokosowych, migdały [owo‑
ce], nasienie żyta, nasiona, nieprzetworzona gryka, nieprzetworzona
komosa ryżowa, nieprzetworzone kolby kukurydzy [łuskane lub nie‑
łuskane], ogórki świeże, oliwki świeże, orzechy, orzechy kokosowe,
orzechy laskowe, orzeszki arachidowe‑makuchy dla zwierząt, orzesz‑
ki arachidowe świeże, otręby zbożowe, owies, owoce cytrusowe
świeże, owoce świeże, papryki [rośliny], pokarm dla zwierząt domo‑
wych, pokrzywy, pomarańcze, pory świeże, pszenica, pyłek [materiał
surowy], rabarbar świeży, rośliny, rośliny suszone do dekoracji, ryż
nieprzetworzony, sałata świeża, sezam jadalny, nieprzetworzony, sia‑
no, soczewica świeża [warzywa], szpinak świeży, świeże ziemniaki,
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trufle świeże, warzywa świeże, winogrona świeże, wytłoki z owoców,
zboże w ziarnach nieprzetworzone, ziarna [zboże], ziarno kakaowe
w stanie surowym, zioła ogrodowe świeże, 32 aperitify bezalkoholo‑
we, Barley Wine [piwo], bezalkoholowe wyciągi z owoców, brzeczka
piwna, brzeczka słodowa, chmiel‑wyciąg do wytwarzania piwa, cydr
bezalkoholowy, drinki na bazie piwa, esencje do produkcji napojów,
koktajle bezalkoholowe, kwas chlebowy [napoje bezalkoholowe], le‑
moniada, likiery‑preparaty do sporządzania, moszcz, napoje bezal‑
koholowe, napoje bezalkoholowe na bazie aloesu, napoje bezalko‑
holowe na bazie miodu, napoje bezalkoholowe o smaku herbaty,
napoje bezalkoholowe o smaku kawy, napoje energetyzujące, napo‑
je gazowane‑proszek do wytwarzania, napoje izotoniczne, napoje
na bazie owoców lub warzyw, napoje na bazie ryżu, inne niż substy‑
tuty mleka, napoje na bazie soi, inne niż substytuty mleka, napoje
odalkoholizowane, napoje orzeźwiające, napoje serwatkowe, napoje
sportowe wzbogacane proteinami, napój imbirowy, orszada, bezal‑
koholowe napoje z soków owocowych, owocowe nektary, bezalko‑
holowe, pastylki do napojów gazowanych, piwo, piwo słodowe, sok
pomidorowy [napój], preparaty do produkcji napojów, sarsaparilla
‑napoje bezalkoholowe, soki, soki warzywne [napoje], sorbety [na‑
poje], syrop do lemoniady, syropy do napojów, winogrona‑moszcz
niesfermentowany, woda [napoje], woda gazowana, woda
gazowana‑preparaty do produkcji, woda litowa, woda mineralna [na‑
poje], woda selcerska, woda sodowa, woda stołowa, 33 alkohol ryżo‑
wy, alkohole wysokoprocentowe [napoje], alkoholowe
‑ekstrakty,
alkoholowe‑esencje, alkoholowe ekstrakty owocowe, anyżówka [li‑
kier], aperitify, arak, baijiu (chiński destylowany napój alkoholowy),
brandy, curaҫao [likier], cydr, destylowane napoje, dżin, gorzkie na‑
lewki, 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 alkoholo‑
we zawierające owoce, nira [napój alkoholowy na bazie trzciny cu‑
krowej], piquette [wino z wytłoczyn winogronowych], rum, sake, al‑
kohole i likiery wspomagające trawienie, whisky, wino, wódka.

(111) 318671
(220) 2018 06 28
(210) 487697
(151) 2019 03 13
(441) 2018 10 01
(732) SAPIŃSKI KRZYSZTOF GADŻETY Z PLANETY LTD.,
Radziszewo, PL.
(540) GuGu bobas
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 21 przybory kosmetyczne, szczotki, obcinaczki, grzebie‑
nie, gruszki do nosa, patyczki, waciki, wkładki laktacyjne, przybory
toaletowe, szczoteczki do zębów, gąbki, myjki, ściereczki, mydło,
kremy, płynu, pianki, żele, artykuły łazienkowe, lusterka, dozowniki
do mydła, mydelniczki, dozowniki do pasty do zębów, nocniki, po‑
jemniki na mydło, pojemniki na pastę do zębów, wanny, wanienki,
wylewki, wkładu do wanien, podkładu pod wanny, dywaniki, ręcz‑
niki, uchwyty do ręczników, pochłaniacze wilgoci, lusterka, suszarki,
pojemniki na papier toaletowy, przybory kuchenne, talerze, menaż‑
ki, sztućce, serwetki, kubki, miski, podgrzewacze, sterylizatory, trze‑
paczki, wałki, ubijaczki, deski do krojenia.
(111) 318672
(220) 2018 07 10
(210) 488044
(151) 2019 03 15
(441) 2018 10 22
(732) NOVASCON PHARMACEUTICALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) DEVIFORTE
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, produkty lecznicze, leki
dla ludzi, leki do celów stomatologicznych, leki pomocnicze [wspie‑
rające] do celów medycznych, leki wzmacniające, preparaty wita‑
minowe, mineralne dodatki do żywności do celów medycznych,
mineralne wody do celów medycznych, dietetyczna żywność przy‑
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stosowana do celów medycznych, dietetyczne substancje przysto‑
sowane do celów medycznych, dietetyczne napoje przystosowane
do celów medycznych, zioła lecznicze, napary lecznicze, ekstrakty
ziołowe do celów medycznych, herbaty ziołowe do celów leczni‑
czych, herbata lecznicza, preparaty bakteriologiczne do celów me‑
dycznych, preparaty bakteryjne do celów medycznych, biologiczne
preparaty do celów medycznych, materiały do plombowania zębów,
żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, środki bak‑
teriobójcze, środki dezynfekcyjne do celów higienicznych, środki
odkażające, preparaty weterynaryjne, produkty chemiczne do celów
medycznych i farmaceutycznych, chemiczne środki antykoncep‑
cyjne, błonnik pokarmowy, preparaty medyczne do odchudzania,
tabletki zmniejszające apetyt, tabletki wspomagające odchudzanie,
olejki lecznicze, napoje stosowane w lecznictwie, preparaty z pier‑
wiastkami śladowymi dla ludzi i zwierząt, białkowe suplementy
diety, mineralne suplementy diety, odżywcze suplementy diety,
suplementy diety dla zwierząt, suplementy diety zawierające: algi‑
niany, białko, drożdże, glukozę, lecytynę, mleczko pszczele, propolis,
siemię lniane, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai,
środki przeczyszczające, syropy do użytku farmaceutycznego, środki
uspokajające, płyny do celów farmaceutycznych, płyny do płukania
jamy ustnej do celów medycznych, płyny do przemywania oczu, pre‑
paraty do kąpieli do celów medycznych, lecznicze preparaty toale‑
towe, mydła antybakteryjne, mydła dezynfekujące, mydła lecznicze,
preparaty farmaceutyczne do pielęgnacji skóry, preparaty do kąpieli
do celów medycznych, szampony lecznicze, preparaty lecznicze na
porost włosów, sole do kąpieli do celów medycznych, balsamy do
użytku medycznego, preparaty farmaceutyczne przeciw łupieżowi,
preparaty do leczenia trądziku, tabletki wspomagające opalanie,
środki lecznicze przeciw poceniu się.

(111) 318673
(220) 2018 07 10
(210) 488046
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) Invista Textiles (U.K.) Ltd., Manchester, GB.
(540) TRUELOCK
(510), (511) 22 włókna tekstylne, włókna syntetyczne do celów włó‑
kienniczych, włókna tekstylne surowe, włókna z tworzyw sztucznych
do celów włókienniczych, włókna naturalne, nietkane włókna poli‑
merowe do celów włókienniczych, włókna metalowe do celów włó‑
kienniczych, włókna szklane do celów włókienniczych, włókna che‑
miczne do celów włókienniczych, 24 tkaniny, tekstylia i substytuty
tekstyliów.
(111) 318674
(220) 2018 07 12
(210) 488161
(151) 2019 03 15
(441) 2018 10 08
(732) POLSKIE TOWARZYSTWO PROMOCJI WIEDZY, Lublin, PL.;
POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL.
(540) ACS APPLIED COMPUTER SCIENCE
(540)

Kolor znaku: granatowy, zielony, błękitny
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.11.03, 26.11.08, 26.11.12, 16.01.25,
20.07.01, 20.07.02
(510), (511) 16
materiały
drukowane,
podręczniki
‑książki,
czasopisma‑periodyki, broszury, książki, publikacje drukowane.
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 318675
(220) 2018 07 13
(210) 488186
(151) 2019 02 19
(441) 2018 08 27
(732) ALERGO‑MED TARNÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnów, PL.
(540) ALERGO‑MED TARNÓW
(510), (511) 44 ambulatoryjna opieka medyczna, konsultacje me‑
dyczne, opieka medyczna i zdrowotna, pomoc medyczna, poradnic‑
two medyczne, przeprowadzanie diagnozy chorób, przeprowadzanie
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badań medycznych, świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej,
świadczenie usług medycznych, udostępnianie informacji medycz‑
nych w zakresie dermatologii, udostępnianie informacji medycznych
w dziedzinie opieki zdrowotnej, udzielanie informacji dotyczących
medycyny, udzielanie informacji medycznej, udzielanie informacji
związanych z usługami medycznymi, usługi analiz medycznych zwią‑
zane z leczeniem pacjentów, usługi badań krwi, usługi badań przesie‑
wowych z zakresu kolonoskopii, usługi badań medycznych związane
z diagnozowaniem i leczeniem chorób, usługi badań przesiewowych
w celu wykrycia raka jelit, usługi dermatologiczne w zakresie leczenia
chorób skóry, usługi diagnostyki medycznej [testy i analizy], usługi
doradcze w zakresie chirurgii, usługi doradcze związane z usługami
medycznymi, usługi indywidualnych konsultacji medycznych świad‑
czone dla pacjentów, usługi informacji medycznej świadczone za
pośrednictwem Internetu, usługi informacji medycznej, usługi infor‑
macyjne w zakresie opieki zdrowotnej, usługi poradnictwa medycz‑
nego, usługi w zakresie badań lekarskich, usługi w zakresie szczepień,
wykonywanie badań medycznych, wypożyczanie sprzętu medyczne‑
go, zapewnianie leczenia medycznego, analiza kosmetyczna, analiza
surowicy ludzkiej do celów leczenia medycznego, analiza tkanek ludz‑
kich do celów leczenia medycznego, analizy medyczne do diagnosty‑
ki i leczenia ludzi, badania medyczne, badania medyczne w celach
diagnostycznych lub leczenia, badania poziomu cholesterolu, bada‑
nia przesiewowe, badania w zakresie diagnozy stanu zdrowia, chirur‑
gia, chirurgia kosmetyczna, doradztwo dotyczące alergii, doradztwo
dotyczące kosmetyków, doradztwo dotyczące ochrony zdrowia, do‑
radztwo medyczne w zakresie dermatologii, doradztwo w zakresie
pomocy medycznej świadczone przez lekarzy i wykwalifikowany per‑
sonel medyczny, leczenie alergii, leczenie kosmetyczne grzyba pal‑
ców nóg, opieka medyczna i analizy związane z leczeniem pacjenta,
prowadzenie placówek medycznych, przeprowadzanie ocen i badań
psychologicznych, udzielanie informacji zdrowotnej, usługi analiz
laboratoryjnych związanych z leczeniem ludzi, usługi analiz medycz‑
nych związane z leczeniem osób, świadczone przez laboratorium me‑
dyczne, usługi analiz medycznych związanych z leczeniem osób, usłu‑
gi doradcze i informacyjne dotyczące produktów medycznych, usługi
informacyjne w zakresie opieki medycznej, usługi medyczne w zakre‑
sie oceny stanu zdrowia, usługi medyczne w zakresie leczenia chorób
ciała ludzkiego, usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa, usługi
medyczne w zakresie leczenia skóry, usługi medyczne w zakresie ba‑
dań przesiewowych w dziedzinie bezdechu sennego, usługi medycz‑
ne w zakresie badań przesiewowych w dziedzinie leczenia bezdechu
sennego, usługi medycznych badań przesiewowych w dziedzinie ast‑
my, usługi obrazowania medycznego, usługi opieki medycznej, usługi
opieki zdrowotnej, usługi pielęgniarstwa pediatrycznego, wypoży‑
czanie sprzętu medycznego i służącego ochronie zdrowia.

(111) 318676
(220) 2018 07 13
(210) 488237
(151) 2019 03 11
(441) 2018 10 08
(732) GJC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, PL.
(540) Gifts Journal
(540)

Kolor znaku: niebieski, pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 publikacje elektroniczne, wydawnictwa na nośnikach
elektronicznych, katalogi elektroniczne, muzyka, filmy i inne rodza‑
je elektronicznych publikacji tekstowych i obrazowych utrwalone
na nośnikach oraz ładowalne, e‑booki, elektroniczne bazy danych,
16 publikacje drukowane, w tym czasopisma, materiały drukowane,
wydawnictwa na nośnikach papierowych, czasopisma branżowe, pe‑
riodyki, gazety, biuletyny, katalogi, broszury, ulotki, książki, publika‑
cje reklamowe.
(111) 318677
(220) 2018 07 16
(210) 488276
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) FIRMA HANDLOWA MAX‑FLIZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) MAXFLIZ PIĘKNA STRONA WNĘTRZA
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(540)

(531) 27.05.01, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 1 szkliwo ceramiczne, 2 farby wapienne, farby ceramicz‑
ne, 9 diody świecące, 11 urządzenia do celów sanitarnych, wanny ła‑
zienkowe, umywalki będące częściami instalacji sanitarnych, kabiny
prysznicowe, bidety, sedesy, abażury, lampy elektryczne, urządzenia
do oświetlania za pomocą diod elektroluminescencyjnych, światła
sufitowe, żarówki oświetleniowe, krany, 19 płyty brukowe, niemeta‑
lowe, płyty budowlane niemetalowe, płytki ścienne niemetalowe dla
budownictwa, płytki podłogowe, niemetalowe, płytki ceramiczne,
płyty cementowe, wyroby kamieniarskie, kamień, kamień budowla‑
ny, materiały budowlane niemetalowe, drzwi niemetalowe, podłogi
niemetalowe, deski podłogowe, parkiety, tynk, 20 meble, poduszki,
wiszące ozdoby dekoracyjne, materace, materace dmuchane, do ce‑
lów niemedycznych, karnisze do zasłon, zasłony, 24 narzuty na łóżka,
kapy na łóżka, 27 tapeta, tapety tekstylne, 42 projektowanie dekora‑
cji wnętrz, projektowanie budowlane.
(111) 318678
(220) 2018 07 18
(151) 2019 01 14
(441) 2018 09 10
(732) MLEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ASEKUM
(540)

(210) 488338

Kolor znaku: ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 27.05.01, 29.01.04, 26.03.04, 24.15.21, 17.05.21
(510), (511) 9 programy komputerowe, 35 analizy kosztów, pozyski‑
wanie, systematyzacja i przetwarzanie danych w komputerowych
bazach danych, agencje handlowe, sprzedaż detaliczna, hurtowa,
w tym także za pośrednictwem domów sprzedaży wysyłkowej oraz
Internetu, towarów: komputery, komputerowe urządzenia peryferyj‑
ne, oprogramowanie komputerowe i sprzęt telekomunikacyjny, usługi
w zakresie, handlu elektronicznego, usługi rachunkowo‑księgowe,
doradztwo podatkowe, public relations, agencje public relations, do‑
radztwo w zakresie organizowania, prowadzenia i zarządzania dzia‑
łalnością gospodarczą, reklama, agencje reklamowe, pośrednictwo
w zakresie sprzedaży przestrzeni reklamowej, badanie rynku i opinii
publicznej, organizowanie, prowadzenie i obsługa targów w celach
handlowych lub reklamowych, przetwarzanie danych, 36 działalność
finansowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, za‑
rządzanie rynkami finansowymi, usługi agentów i brokerów ubezpie‑
czeniowych, usługi w zakresie wyceny ryzyka i szacowania poniesio‑
nych strat, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi,
działalność holdingów finansowych, usługi maklerskie, agencje nie‑
ruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomości, usługi agencji
i biur kredytowych, 38 telekomunikacja, telekomunikacja bezprze‑
wodowa z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, telekomunikacja
satelitarna, 39 usługi w zakresie przechowywania dokumentów w po‑
staci papierowej magazynowania elektronicznych nośników danych,
41 organizowanie, prowadzenie i obsługa: konferencji, kongresów,
seminariów, sympozjów, zjazdów, edukacja i nauczanie, doradztwo
oraz informacja w zakresie edukacji i nauczania, organizowanie, pro‑
wadzenie i obsługa: bibliotek, muzeów, sal kinowych, sal koncerto‑
wych, organizowanie, realizacja i wystawianie spektakli, organizowa‑
nie, prowadzenie i obsługa wystaw związanych z kulturą lub edukacją,
42 projektowanie, tworzenie, aktualizacja, zarządzanie i doradztwo
w zakresie: stron i portali internetowych, oprogramowania kompute‑
rowego oraz technologii informatycznych i komputerowych, hosting
serwerów, badania naukowe i techniczne, projektowanie badań na‑
ukowych i technicznych, 45 dzierżawa w zakresie własności intelektu‑
alnej, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.

(111) 318679
(220) 2018 07 18
(151) 2019 02 27
(441) 2018 09 10
(732) LUBOCH PIOTR LOVEAT, Gdańsk, PL.
(540) LOVEAT NADCHODZĄ POSIŁKI.
(540)

Nr 6/2019
(210) 488342

(531) 26.01.18, 27.05.01
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, żyw‑
ność przygotowywana z ryb, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie owoców, zapiekanki, sałatki go‑
towe, hummus, zupy, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, galaretki mięsne, rybne, napoje mleczne, desery owoco‑
we, 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 na‑
pojów na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 318680
(220) 2018 07 18
(151) 2019 02 26
(441) 2018 09 10
(732) LUBOCH PIOTR LOVEAT, Gdańsk, PL.
(540) LOVEAT NADCHODZĄ POSIŁKI.
(540)

(210) 488344

Kolor znaku: biały, jasnopomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
czerwony, jasnozielony, ciemnozielony, szary
(531) 02.09.01, 26.01.01, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 29 gotowe dania warzywne, gotowe dania z mięsa, żyw‑
ność przygotowywana z ryb, przekąski na bazie warzyw, przekąski
na bazie mięsa, przekąski na bazie owoców, zapiekanki, sałatki go‑
towe, hummus, zupy, galaretki, dżemy, kompoty, pasty owocowe
i warzywne, galaretki mięsne, rybne, napoje mleczne, desery owoco‑
we, 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 na‑
pojów na wynos, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.
(111) 318681
(220) 2018 07 20
(210) 488475
(151) 2019 01 25
(441) 2018 09 03
(732) BROSTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Olszewo‑Borki, PL.
(540) BROSTIM
(540)

Kolor znaku: niebieski, ciemnoniebieski, biały
(531) 03.07.24, 26.01.01, 26.01.03, 26.01.15, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 39 organizacja transportu drogą lądową, morską i po‑
wietrzną, transport lądowy, kolejowy, morski i lotniczy, załadunek
i rozładunek towarów, spedycja towarów drogą lądową, morską i po‑
wietrzną, dostarczanie, pakowanie i magazynowanie towarów, po‑
średnictwo transportowe, usługi kurierskie w zakresie dostarczania
przesyłek listowych i towarów, logistyka w zakresie transportu: wyna‑
jem pojazdów, fracht [przewóz towarów], pośrednictwo frachtowe.
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(111) 318682
(220) 2018 07 20
(151) 2019 01 25
(441) 2018 09 03
(732) PARTNER CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) LAVIVI SINCE 1991
(540)

(210) 488478

(111) 318683
(220) 2018 07 21
(210) 488497
(151) 2019 03 04
(441) 2018 09 10
(732) MACIĄG PIOTR MP PROJECT, Otwock, PL.
(540) Humpter
(510), (511) 15 akcesoria muzyczne, stojaki przystosowane do pod‑
trzymywania instrumentów muzycznych, statywy do instrumentów
muzycznych, statywy do nut, dopasowane pokrowce na instrumen‑
ty muzyczne, futerały na instrumenty muzyczne, pedały efektów
dźwiękowych do instrumentów muzycznych, podpórki [oparcia] na
instrumenty muzyczne, torby specjalnie przystosowane do przecho‑
wywania instrumentów muzycznych, 20 meble, meble metalowe,
meble hotelowe, meble do wyposażenia restauracji, meble kuchen‑
ne, półki, półki metalowe, szafy, szafki, szafki metalowe [meble], ko‑
mody, gabloty [meble], stoły, stoliki, stoły metalowe, krzesła, krzesła
stołowe, krzesła obrotowe, wysokie stołki [meble], stołki barowe,
blaty stołowe, stoliki komputerowe, stoliki składane, stojaki, stojaki
do komputerów, stojaki [meble] do użycia ze sprzętem audio, półki
na klawiatury komputerowe, ławki, ławki metalowe, ruchome ław‑
ki, ławki do keyboardu, pulpity do pracy w pozycji stojącej, konsole
[meble] do montażu sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze],
pulpity [meble], barki ruchome [meble], bufety ruchome [meble],
wózki barowe [meble], łóżka, kanapy, wieszaki stojące na ubrania,
biurka, ruchome biurka, fotele, pufy [meble], parawany [meble], lady
sprzedażowe [meble], skrzynie do przechowywania [meble], 35 usłu‑
gi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej świadczone online w zakresie następujących towarów:
akcesoria muzyczne, stojaki przystosowane do podtrzymywania
instrumentów muzycznych, statywy do instrumentów muzycznych,
statywy do nut, dopasowane pokrowce na instrumenty muzyczne,
futerały na instrumenty muzyczne, pedały efektów dźwiękowych
do instrumentów muzycznych, podpórki [oparcia] na instrumenty
muzyczne, torby specjalnie przystosowane do przechowywania in‑
strumentów muzycznych, meble, meble metalowe, meble hotelowe,
meble do wyposażenia restauracji, meble kuchenne, półki, półki me‑
talowe, szafy, szafki, szafki metalowe [meble], komody, gabloty [me‑
ble], stoły, stoliki, stoły metalowe, krzesła, krzesła stołowe, krzesła
obrotowe, wysokie stołki [meble], stołki barowe, blaty stołowe, sto‑
liki komputerowe, stoliki składane, stojaki, stojaki do komputerów,
stojaki [meble] do użycia ze sprzętem audio, półki na klawiatury kom‑
puterowe, ławki, ławki metalowe, ruchome ławki, ławki do keyboar‑
du, pulpity do pracy w pozycji stojącej, konsole [meble] do montażu
sprzętu elektronicznego [pulpity sterownicze], pulpity [meble], barki
ruchome [meble], bufety ruchome [meble], wózki barowe [meble],
łóżka, kanapy, wieszaki stojące na ubrania, biurka, ruchome biurka,
fotele, pufy [meble], parawany [meble], lady sprzedażowe [meble],
skrzynie do przechowywania [meble].
(111) 318684
(151) 2019 02 13

(220) 2018 07 24
(441) 2018 10 15

(732) BAKOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) MIRAMONTI
(510), (511) 29 oleje, tłuszcze jadalne, oliwa z oliwek.
(111) 318685
(220) 2018 08 02
(151) 2019 01 25
(441) 2018 09 17
(732) ŻUKIEWICZ DAMIAN, Wrocław, PL.
(540) b3 team
(540)

Kolor znaku: biały, szary, czarny, czerwony
(531) 25.01.15, 26.01.01, 26.01.05, 26.01.18, 26.01.19, 26.02.07,
26.02.18, 26.02.19, 26.11.02, 26.11.08, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.14
(510), (511) 33 wina.

(210) 488578

1885

(210) 488933

Kolor znaku: czarny, biały
(531) 29.01.12, 27.07.01, 27.05.01
(510), (511) 16 materiały drukowane, instruktażowe, edukacyjne
i dydaktyczne, publikacje drukowane, broszury, drukowane foldery
informacyjne, drukowane materiały szkoleniowe, publikacje eduka‑
cyjne, a mianowicie podręczniki szkoleniowe z zakresu marketingu,
zarządzania, finansów i rozwoju przedsiębiorstw, 35 usługi konsulta‑
cyjne i doradcze w dziedzinie strategii biznesowej, usługi doradcze
i konsultingowe w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą,
usługi nawiązywania kontaktów między przedsiębiorstwami dla
organizowania sieci, usługi pośrednictwa biznesowego dotyczą‑
ce kontaktowania ze sobą potencjalnych inwestorów prywatnych
z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania, marketing, marke‑
ting internetowy, usługi konsultacyjne w zakresie marketingu, usługi
nawiązywania kontaktów zawodowych, usługi w zakresie marketin‑
gu gospodarczego, usługi marketingowe w zakresie nieruchomości,
usługi doradztwa w zakresie zarządzania biznesowego za pośred‑
nictwem Internetu, opracowywanie i wdrażanie strategii marketin‑
gowych na rzecz innych, promowanie wydarzeń specjalnych, aran‑
żowanie i prowadzenie imprez promocyjnych i marketingowych,
organizacja i przeprowadzanie imprez reklamowych, promocja, re‑
klama i marketing stron internetowych on‑line, usługi konsultacyj‑
ne w zakresie strategii i marketingu w mediach społecznościowych,
doradztwo marketingowe w zakresie mediów społecznościowych,
usługi marketingowe znaków towarowych w mediach społeczno‑
ściowych online, dostarczanie biznesowych informacji marketin‑
gowych, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za
pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie informacji mar‑
ketingowych za pośrednictwem stron internetowych, promowanie
towarów i usług osób trzecich za pośrednictwem reklam na stronach
internetowych, organizowanie i prowadzenie wydarzeń promocyj‑
nych i marketingowych, organizowanie i obsługa imprez i wystaw
w celach komercyjnych lub reklamowych, indeksowanie stron inter‑
netowych w celach reklamowych, reklama biznesowych stron inter‑
netowych, wynajem miejsca na reklamę na stronach internetowych,
marketing towarów i usług na rzecz innych, zapewnianie platformy
internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, opra‑
cowywanie strategii przedsiębiorstw, dostarczanie informacji konsu‑
mentom w dziedzinie produktów i usług edukacyjnych, które poma‑
gają osobom i firmom oszczędzać pieniądze, dostarczanie informacji
konsumentom na temat towarów i usług, dostarczanie informacji
handlowych konsumentom, doradztwo, konsultacje i pomoc w za‑
kresie reklamy, marketingu i promocji, usługi informacyjne i dorad‑
cze dla konsumentów w zakresie wyboru nabywanych towarów,
handlowe informacje i porady udzielane konsumentom w wyborze
towarów i usług, organizacja imprez reklamowych, 36 usługi finanso‑
wania kapitałem wysokiego ryzyka firm rozwijających się oraz startu‑
p’ów, informacje finansowe dostarczane za pomocą środków elektro‑
nicznych, udzielanie informacji dotyczących finansów i inwestycji za
pośrednictwem środków elektronicznych, udostępnianie informacji
finansowych za pośrednictwem strony internetowej, dostarczanie
informacji finansowych za pośrednictwem strony internetowej dla
inwestorów poszukujących możliwości inwestycyjnych związanych
z przedsiębiorstwami, które chcą pozyskać kapitał lub finansowanie,
41 kursy szkoleniowe w zakresie planowania strategicznego związa‑
nego z reklamą, promocją, marketingiem i biznesem, szkolenia biz‑
nesowe, zapewnienie szkoleń online, organizowanie i prowadzenie
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seminariów szkoleniowych, doradztwo w zakresie szkoleń bizne‑
sowych, udostępnianie informacji online na temat szkoleń, usługi
nauczania i szkolenia w zakresie biznesu, przemysłu i technologii
informacyjnej, publikacje elektroniczne, publikowanie materiałów
edukacyjnych, publikowanie elektroniczne, udostępnianie on‑line
publikacji elektronicznych, nie do pobrania, publikowanie tekstów,
innych niż teksty reklamowe, elektroniczna publikacja tekstów i dru‑
ków, innych niż reklamowe, w Internecie, udostępnianie publikacji
elektronicznych z globalnej sieci komputerowej lub Internetu, nie do
pobrania.

(111) 318686
(220) 2018 08 02
(210) 488959
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 05
(732) MCHAYES & STEWARDGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) McHayes Sales Excellence Experts
(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, żółty, zielony
(531) 26.11.06, 26.11.11, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 analizy rynkowe, audyt przedsiębiorstw, badania
marketingowe, badania rynku, badania w dziedzinie działalności
gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w sprawach działalności
gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie prowadzenia dzia‑
łalności gospodarczej, doradztwo w zakresie zarządzania persone‑
lem, doradztwo w zarządzaniu działalnością gospodarczą, eksper‑
tyzy w zakresie wydajności przedsiębiorstw, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w kompute‑
rowych bazachy danych, reklama, reklama za pośrednictwem sieci
komputerowej, rekrutacja personelu, organizowanie targów w ce‑
lach handlowych lub reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, organizacja wystaw w celach handlowych lub re‑
klamowych, 42 edukacja, edukacja [nauczanie], usługi gier świadczo‑
ne on‑line, informacja o edukacji, komputerowe przygotowanie ma‑
teriałów do publikacji, publikowanie książek, kształcenie praktyczne
[pokazy], nauczanie, nauczanie korespondencyjne, organizowanie
i prowadzenia warsztatów [szkolenia], organizowanie i prowadze‑
nie konferencji, organizowanie i prowadzenie kongresów, organi‑
zowanie i prowadzenie seminariów, organizowanie i prowadzenie
sympozjów, organizowanie i prowadzenie zjazdów, organizowanie
i prowadzenie pracowni specjalistycznych [szkolenia], organizowa‑
nie konkursów [edukacja lub rozrywka], pisanie tekstów, innych niż
reklamowych, produkcja filmów innych niż reklamowych, publikacje
elektroniczne on‑line książek i periodyków, publikowanie elektro‑
niczne on‑line nie do pobrania, publikowanie książek, publikowanie
tekstów [innych niż teksty reklamowe], sprawdziany edukacyjne.
(111) 318687
(220) 2018 08 08
(210) 489157
(151) 2019 02 26
(441) 2018 10 22
(732) WROŃSKI PRZEMYSŁAW, WROŃSKI JAKUB PPHU
KOTŁOSPAW SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew, PL.
(540) DuoKo
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kocioł pelletowy, kompaktowy
kocioł pelletowy, kocioł pelletowy oparty na wymienniku rurowym,
kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły do ogrzewania powietrzem,
ekologiczne kotły grzewcze wykorzystujące proces zgazowania od‑
padów drewna, kotły grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z sys‑
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temami podawania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowa‑
niem, bez sterowania, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpusy
kotłów, ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania kotłów,
zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawania paliw stałych
do kotłów, dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy ciepła, podaj‑
niki, ślimak do podajnika, podajniki, zestawy podajnikowe, deflek‑
tor do kotła, elementy grzejne, wężownice jako części do instalacji
grzewczych, wyciągi, instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin,
systemy kominowe, zbiorniki zasypowe, armatura do kotłów grzew‑
czych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki
do kotłów.

(111) 318688
(220) 2018 08 08
(210) 489158
(151) 2019 02 26
(441) 2018 10 22
(732) WROŃSKI PRZEMYSŁAW, WROŃSKI JAKUB PPHU
KOTŁOSPAW SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew, PL.
(540) EkoDuo
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kocioł pelletowy, kompaktowy
kocioł pelletowy, kocioł pelletowy oparty na wymienniku rurowym,
kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły do ogrzewania powietrzem,
ekologiczne kotły grzewcze wykorzystujące proces zgazowania od‑
padów drewna, kotły grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z sys‑
temami podawania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowa‑
niem, bez sterowania, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpusy
kotłów, ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania kotłów,
zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawania paliw stałych
do kotłów, dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy ciepła, podaj‑
niki, ślimak do podajnika, podajniki, zestawy podajnikowe, deflek‑
tor do kotła, elementy grzejne, wężownice jako części do instalacji
grzewczych, wyciągi, instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin,
systemy kominowe, zbiorniki zasypowe, armatura do kotłów grzew‑
czych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki
do kotłów.
(111) 318689
(220) 2018 08 08
(210) 489159
(151) 2019 02 26
(441) 2018 10 22
(732) WROŃSKI PRZEMYSŁAW, WROŃSKI JAKUB PPHU
KOTŁOSPAW SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew, PL.
(540) EkoSlim
(540)

(531) 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kocioł pelletowy, kompaktowy
kocioł pelletowy, kocioł pelletowy oparty na wymienniku rurowym,
kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły do ogrzewania powietrzem,
ekologiczne kotły grzewcze wykorzystujące proces zgazowania od‑
padów drewna, kotły grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z sys‑
temami podawania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowa‑
niem, bez sterowania, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpusy
kotłów, ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania kotłów,
zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawania paliw stałych
do kotłów, dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy ciepła, podaj‑
niki, ślimak do podajnika, podajniki, zestawy podajnikowe, deflek‑
tor do kotła, elementy grzejne, wężownice jako części do instalacji
grzewczych, wyciągi, instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin,
systemy kominowe, zbiorniki zasypowe, armatura do kotłów grzew‑
czych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki
do kotłów.
(111) 318690
(151) 2019 02 26

(220) 2018 08 08
(441) 2018 10 22

(210) 489161
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(732) WROŃSKI PRZEMYSŁAW, WROŃSKI JAKUB PPHU
KOTŁOSPAW SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew, PL.
(540) SlimEko
(540)

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kocioł pelletowy, kompaktowy
kocioł pelletowy, kocioł pelletowy oparty na wymienniku rurowym,
kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły do ogrzewania powietrzem,
ekologiczne kotły grzewcze wykorzystujące proces zgazowania od‑
padów drewna, kotły grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z sys‑
temami podawania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowa‑
niem, bez sterowania, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpusy
kotłów, ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania kotłów,
zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawania paliw stałych
do kotłów, dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy ciepła, podaj‑
niki, ślimak do podajnika, podajniki, zestawy podajnikowe, deflek‑
tor do kotła, elementy grzejne, wężownice jako części do instalacji
grzewczych, wyciągi, instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin,
systemy kominowe, zbiorniki zasypowe, armatura do kotłów grzew‑
czych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki
do kotłów.
(111) 318691
(220) 2016 07 21
(210) 459413
(151) 2019 03 15
(441) 2017 01 30
(732) Guangzhou Hanxi Bio‑technology Co., Ltd., Guangzhou
City, CN.
(540) LATOJA
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 3 sole do kąpieli, preparaty do odtłuszczania inne niż
stosowane w procesach produkcyjnych, pasta do butów, proszki do
polerowania, olejki eteryczne, kosmetyki, maski kosmetyczne, środ‑
ki do czyszczenia zębów, mieszaniny zapachowe potpourri, środki
odświeżające powietrze [zapachowe], 35 pokazy towarów, kolpor‑
taż próbek, reklama online za pośrednictwem sieci komputerowej,
reklama, udostępnianie informacji o działalności gospodarczej za
pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji importowo
‑eksportowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, zapewnia‑
nie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców towarów
i usług, kompilacja informacji do komputerowych baz danych, poszu‑
kiwania w zakresie patronatu, 44 chiropraktyka [nastawianie kręgo‑
słupa], usługi medyczne, aromaterapia, usługi doradcze w zakresie
zdrowia, doradztwo żywieniowe, masaż, łaźnie tureckie, salony pięk‑
ności, usługi wizażystów, manicure.
(111) 318692
(220) 2017 11 22
(151) 2019 04 03
(441) 2018 11 13
(732) FEDEZU GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) FedeZu group
(540)
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cja o naprawach, instalowanie i naprawa urządzeń elektrycznych,
instalowanie i naprawa wind, instalowanie oraz naprawa urządzeń
klimatyzacyjnych, izolowanie budynków, konsultacje budowlane,
malowanie, montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alar‑
mowych przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji grzew‑
czych, montaż rusztowań, montaż wyposażenia kuchennego, murar‑
stwo, mycie, nadzór budowlany, rozbiórka budynków, tapetowanie,
tynkowanie, układanie kabli, układanie nawierzchni drogowych,
usługi dekarskie, usługi doradztwa budowlanego, usługi hydraulicz‑
ne, uszczelnianie budynków, wynajem sprzętu budowlanego, wyna‑
jem sprzętu do oczyszczania dróg, wynajem żurawi, wypożyczanie
maszyn do czyszczenia, zamiatanie dróg.

(111) 318693
(220) 2018 08 08
(210) 489162
(151) 2019 02 26
(441) 2018 10 22
(732) WROŃSKI PRZEMYSŁAW, WROŃSKI JAKUB PPHU
KOTŁOSPAW SPÓŁKA CYWILNA, Pleszew, PL.
(540) Ekovert
(540)

(531) 26.04.18, 27.05.01
(510), (511) 11 kotły na paliwa stałe, kocioł pelletowy, kompaktowy
kocioł pelletowy, kocioł pelletowy oparty na wymienniku rurowym,
kotły na paliwa gazowe i płynne, kotły do ogrzewania powietrzem,
ekologiczne kotły grzewcze wykorzystujące proces zgazowania od‑
padów drewna, kotły grzewcze na paliwa stałe zintegrowane z sys‑
temami podawania i dozowania paliwa, kotły zasypowe ze sterowa‑
niem, bez sterowania, kotły z wentylatorem i sterownikiem, korpusy
kotłów, ruszty do palenisk kotłów, urządzenia do zasilania kotłów,
zasobniki paliw stałych, układy dozowania i podawania paliw stałych
do kotłów, dmuchawy do kotłów, wentylatory, pompy ciepła, podaj‑
niki, ślimak do podajnika, podajniki, zestawy podajnikowe, deflek‑
tor do kotła, elementy grzejne, wężownice jako części do instalacji
grzewczych, wyciągi, instalacje grzewcze, instalacje wyciągu spalin,
systemy kominowe, zbiorniki zasypowe, armatura do kotłów grzew‑
czych, armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do kotłów, sterowniki
do kotłów.
(111) 318694
(220) 2018 08 17
(210) 489471
(151) 2019 03 15
(441) 2018 11 26
(732) IWIŃSKA ZOFIA AGATA THE LIGHT, Lwówek, PL.
(540) THE LIGHT oświetlenie
(540)

(210) 479309

Kolor znaku: żółty, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 24.01.03
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe, 37 usłu‑
gi budowlane, budowa i naprawa magazynów, ciesielstwo, czyszcze‑
nie budynków od wewnątrz, czyszczenie budynków od zewnątrz,
czyszczenie i naprawa kotłów, czyszczenie kominów, czyszczenie
okien, eliminacja zakłóceń w instalacjach elektrycznych, informa‑

(531) 26.01.01, 26.01.03, 26.04.01, 26.04.10, 27.05.01
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej w związku z oświetle‑
niem, usługi sprzedaży hurtowej w związku z oświetleniem.
(111) 318695
(220) 2018 08 20
(210) 489502
(151) 2019 02 26
(441) 2018 11 13
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) stówki
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa,
wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 318696
(151) 2019 02 26

(220) 2018 08 20
(441) 2018 11 13

(210) 489503
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(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) stuprocentówki
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa,
wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 318697
(220) 2018 08 20
(210) 489504
(151) 2019 02 26
(441) 2018 11 13
(732) MARKA SOKOŁÓW‑SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Sokołów Podlaski, PL.
(540) 100 ‑procentówki
(510), (511) 29 mięso, wędliny, wyroby z mięsa, parówki, kiełbasa,
wyroby na bazie mięsa, wyroby garmażeryjne na bazie mięsa.
(111) 318698
(220) 2018 03 26
(210) 484074
(151) 2018 10 23
(441) 2018 05 07
(732) ZAKŁAD MIĘSNO‑WĘDLINIARSKI KAMINIARZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Święciechowa, PL.
(540) KAMINIARZ 1926
(540)

Kolor znaku: czerwony
(531) 27.05.01, 26.11.02, 26.11.05, 26.11.08, 29.01.01, 29.01.11
(510), (511) 29 mięso, boczek, przetwory mięsne, 35 usługi w zakre‑
sie sprzedaży mięsa, boczku i przetworów mięsnych.
(111) 318699
(220) 2015 03 17
(151) 2018 06 29
(441) 2015 07 06
(732) ASTRA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) ASTRA since 1927
(540)

(210) 440361

Kolor znaku: biały, niebieski, szary
(531) 26.01.05, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
(510), (511) 18 plecaki szkolne, teczki.
(111) 318700
(220) 2016 12 07
(210) 464898
(151) 2018 01 11
(441) 2017 08 21
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE PLUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540)

Kolor znaku: złoty, ciemnoniebieski, jasnoniebieski
(531) 26.02.01, 27.05.01, 27.05.06, 29.01.13
(510), (511) 8 narzędzia i przyrządy ręczne (o napędzie ręcznym), wy‑
roby nożownicze, widelce, i łyżki, broń biała, 16 papier, karton, papie‑
rowe materiały promocyjne, reklamowe i marketingowe, tj. kalenda‑
rze, broszury, wydawnictwa papierowe, plakaty, foldery, wizytówki,
druki, materiały introligatorskie, fotografie, materiały biurowe, kleje
do celów biurowych lub domowych, materiały dla artystów, pędz‑
le do malowania, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem
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mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przy‑
rządów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte
w innych klasach), czcionki drukarskie, matryce drukarskie, 29 mięso,
ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone,
suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty,
jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, 30 kawa, her‑
bata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i pro‑
dukty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód,
melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet,
sosy (przyprawy), przyprawy, lód, 31 produkty rolne, ogrodnicze,
leśne oraz ziarna(zboże), zboże w ziarnach nieprzetworzone, żywe
zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, naturalne rośliny i kwia‑
ty, karma dla zwierząt, słód, 32 piwo, wody mineralne i gazowane
oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe,
syropy i inne preparaty do produkcji napojów.

(111) 318701
(220) 2017 06 27
(151) 2018 01 16
(441) 2017 10 02
(732) KAFARSKI KRZYSZTOF ADAM, Łódź, PL.
(540) CRISTER
(540)

(210) 471491

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13, 01.15.09
(510), (511) 9 aparaty fotograficzne, audiowizualne urządzenia dy‑
daktyczne [do nauczania], ciemnie fotograficzne, dyski kompaktowe
[CD‑Rom‑y], dyski magnetyczne, dzwonki [urządzenia ostrzegające],
dzwonki do pobierania do telefonów komórkowych, dzwonki sygna‑
lizacyjne, elektroniczne breloki do kluczy będące pilotami zdalnego
sterowania, elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące
dźwięk [efekty] do instrumentów muzycznych, głośniki, kasety wi‑
deo, magnetofony, magnetyczne nośniki danych, nośniki do reje‑
stracji dźwięku, optyczne nośniki danych, osobiste urządzenia ste‑
reofoniczne, pliki muzyczne do pobierania, płyty gramofonowe,
płyty kompaktowe [audio‑wideo], podkładki pod myszy komputero‑
we, podpórki pod nadgarstki do użytku z komputerem, pokrowce do
komputerów kieszonkowych [PDA], pokrowce do tabletów, pokrowce
na laptopy, pokrowce na smartfony, programy komputerowe nagra‑
ne, publikacje elektroniczne, do pobrania, radia [odbiorniki radiowe],
ramki cyfrowe do zdjęć, szafy grające, taśmy do rejestracji dźwięku,
taśmy magnetyczne, urządzenia do odtwarzania dźwięku, urządze‑
nia do rejestrowania dźwięku, 35 agencje reklamowe, impresariat
w działalności artystycznej, obróbka tekstów, produkcja filmów rekla‑
mowych, reklama, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne, rekrutacja
personelu, rozpowszechnianie reklam, stenografia, usługi modelek
i modeli do celów reklamowych lub promocji sprzedaży, wynajem
czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu, wynajmowa‑
nie przestrzeni reklamowej, zarządzanie hotelami, 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, dubbing, fo‑
tografia, fotoreportaże, informacja o imprezach rozrywkowych, in‑
formacja o rekreacji, kształcenie praktyczne [pokazy], montaż taśm
wideo, nagrywanie na taśmach wideo, nauczanie indywidualne,
nocne kluby, organizacja pokazów mody w celach rozrywkowych,
organizowanie balów, organizowanie i prowadzenie forów eduka‑
cyjnych z udziałem osób, organizowanie i prowadzenie koncertów,
organizowanie i prowadzenie konferencji, organizowanie i prowa‑
dzenie kongresów, organizowanie i prowadzenie seminariów, orga‑
nizowanie i prowadzenie sympozjów, organizowanie i prowadzenie
warsztatów [szkolenie], organizowanie konkursów [edukacja lub roz‑
rywka], organizowanie konkursów piękności, organizowanie loterii,
organizowanie widowisk [impresariat], organizowanie wystaw w ce‑
lach kulturalnych lub edukacyjnych, organizowanie zawodów spor‑
towych, pisanie piosenek, pisanie scenariuszy, pisanie scenariuszy do
celów innych niż reklamowe, planowanie przyjęć [rozrywka], pozowa‑
nie dla artystów, produkcja filmów, innych niż reklamowe, produkcja
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mikrofilmów, produkcja muzyczna, produkcja programów radiowych
i telewizyjnych, produkcja widowisk, przedstawienia teatralne [pro‑
dukcja], publikowanie książek, publikowanie on‑line elektronicznych
książek i czasopism, publikowanie tekstów, innych niż teksty rekla‑
mowe, radiowe programy rozrywkowe, redagowanie tekstów (innych
niż teksty reklamowe), rezerwowanie miejsc na pokazy, sporządzanie
napisów [np. do filmów], studia filmowe, świadczenie usług w zakre‑
sie karaoke, telewizyjne usługi rozrywkowe, udostępnianie filmów
online nie do pobrania, udostępnianie muzyki cyfrowej [nie do po‑
brania] w Internecie, udostępnianie publikacji elektronicznych [nie do
pobrania], usługi agencji dystrybucji biletów [rozrywka], usługi arty‑
stów estradowych, usługi klubowe [rozrywka lub nauczanie], usługi
klubów zdrowia [zdrowie i ćwiczenia fizyczne], usługi orkiestry, usługi
pokazów filmowych, usługi prezenterów muzyki, usługi reporterskie,
usługi rozrywkowe, usługi studia nagrań, usługi trenera osobistego
[trening sprawności fizycznej]’ usługi trenerskie, usługi w zakresie
komponowania muzyki, usługi związane z dyskotekami, wypożycza‑
nie aparatury oświetleniowej do dekoracji teatralnych lub do studiów
telewizyjnych, wypożyczanie kamer wideo, wypożyczanie nagrań
dźwiękowych, wypożyczanie sprzętu audio.

(111) 318702
(220) 2017 07 01
(151) 2018 01 16
(441) 2017 09 18
(732) JAKUS FILIP FJSERWIS, Julianów, PL.
(540) iHelp
(540)

(210) 473646

Kolor znaku: niebieska
(531) 05.03.14, 15.07.04, 27.05.01, 29.01.04
(510), (511) 37 instalowanie i naprawa telefonów, Instalowanie kon‑
serwacja i naprawa sprzętu komputerowego.
(111) 318703
(220) 2017 09 14
(210) 476477
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 11
(732) TUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) SANCANI
(510), (511) 31 artykuły jadalne, do żucia dla zwierząt, do żucia dla
psów, artykuły spożywcze, dla szczeniąt, dla zwierząt na bazie mle‑
ka, dla zwierząt zawierające wyciągi z roślin, dla zwierząt mlecznych,
o smaku mięsa z kurczaka do karmienia psów, o smaku mięsa z kur‑
czaka do karmienia kotów, o smaku wątróbki do karmienia psów,
o smaku wołowiny do karmienia psów, o smaku wołowiny do kar‑
mienia kotów, o smaku wątróbki do karmienia kotów, w postaci kó‑
łeczek do karmienia kotów, w postaci kółeczek do karmienia psów,
zawierające wołowinę do karmienia kotów, zawierające fosforan
służące do karmienia zwierząt, zawierające wątróbkę do karmienia
kotów, zawierające mięso z kurczaka do karmienia psów, zawierające
wątróbkę do karmienia psów, zawierające mięso z kurczaka do kar‑
mienia kotów, zawierające wołowinę do karmienia psów, białko sło‑
dowe dla zwierząt [inne niż do celów medycznych], ciasta z sosu so‑
jowego [pokarm dla zwierząt], ciasteczka, zbożowe dla zwierząt, dla
kotów, dla szczeniaków, ciastka owsiane do spożycia przez zwierzęta,
ciastka słodowe dla zwierząt, ciastka zbożowe dla zwierząt, drożdże
jako pasza dla zwierząt, drożdże do spożycia przez zwierzęta, eks‑
trakty słodowe do spożycia przez zwierzęta, ekstrakty z drożdży do
spożycia przez zwierzęta, glony jako pasza dla zwierząt, herbatniki
owsiane do spożycia przez zwierzęta, herbatniki słodowe dla zwie‑
rząt, herbatniki zbożowe dla zwierząt, jadalne kości i kostki do żucia
dla zwierząt domowych, jadalne owady, żywe, jadalne produkty do
żucia dla zwierząt domowych, jadalne przysmaki dla zwierząt do‑
mowych, jadalne zwierzęta wodne [żywe], karma dla kotów, karma
dla gryzoni, karma dla królików, karma dla psów, karma dla psów
biorących udział w gonitwach, karma dla ptaków, karma dla pta‑
ków domowych, karma dla ryb, karma dla złotych rybek, karma dla
zwierząt domowych, karmy o smaku sera dla psów, karmy w puszce
przeznaczone dla kotów, karmy w puszce przeznaczone dla psów,
korzenie do spożycia przez zwierzęta, kości dla psów, kości do żucia
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dla psów, kości i pałeczki jadalne dla zwierząt domowych, krewetki
w solance do pożywienia dla ryb kukurydza do spożycia przez zwie‑
rzęta, kukurydza przetworzona do spożycia przez zwierzęta, mielone
produkty spożywcze dla zwierząt, mleko do stosowania jako karma
dla zwierząt, mleko do stosowania jako artykuł spożywczy dla psów,
mleko w proszku dla kociąt, mleko w proszku dla szczeniąt, możliwe
do strawienia kości do żucia dla psów, napoje dla kotów, napoje dla
zwierząt, napoje dla zwierząt domowych, napoje dla zwierząt z ro‑
dziny psów, nasiona dla ptaków, nasiona przygotowane do spożycia
przez zwierzęta, orzeszki arachidowe (makuchy z-) dla zwierząt, ości
mątwy [dla ptaków w klatkach], pasze zwierzęce w formie, granulek,
w formie kawałków, w formie orzechów, pokarm dla, chomików, dla
kotów na bazie ryb lub składający się z ryb, dla ptaków, dla zwierząt
domowych, pokarm dla zwierząt domowych w formie gryzaków,
pokarmy puszkowane lub konserwowane dla zwierząt, preparaty
spożywcze dla kotów, preparaty spożywcze dla psów, produkty żyw‑
nościowe dla zwierząt na bazie mleka, puszkowane pożywienie dla
psów, ryż naturalny do użytku jako pasza dla zwierząt, smakołyki dla
zwierząt domowych w rodzaju patyczków wołowych, solone ciastka
dla zwierząt, substytuty mleka do użycia jako produkty żywnościo‑
we dla zwierząt, suchary dla psów, syntetyczny pokarm dla zwierząt,
zwierzęta, ziarno do żywienia zwierząt, ziarna przetworzone do spo‑
życia przez zwierzęta, żywność dla ryb akwariowych.

(111) 318704
(220) 2017 10 03
(210) 477240
(151) 2018 06 08
(441) 2018 01 22
(732) Suterra LLC, Los Angeles, US.
(540) PUFFER
(510), (511) 5 preparaty do zwalczania szkodników w postaci fero‑
monów owadów wykorzystywanych jako środek zapobiegający roz‑
mnażaniu owadów do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i w gospo‑
darstwach domowych.
(111) 318705
(220) 2017 10 23
(151) 2018 03 27
(441) 2017 12 11
(732) WALENDZIEWSKI KRZYSZTOF, Winnica, PL.
(540) WALKRYS
(540)

(210) 478130

Kolor znaku: czerwony
(531) 26.02.05, 26.02.07, 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 35 usługi konsultingowe związane z personelem, zarzą‑
dzanie zasobami ludzkimi, usługi rekrutacji personelu, usługi kon‑
sultingowe związane z zarządzaniem, usługi doradztwa związane
z administrowaniem i zarządzaniem hotelami, usługi konsultingowe
dotyczące reklamy, 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
37 sprzątanie budynków użyteczności publicznej, sprzątanie bu‑
dynków i terenów przemysłowych, sprzątanie hoteli, sprzątanie biur,
sprzątanie budynków biurowych i lokali handlowych, sprzątanie do‑
mów mieszkalnych, sprzątanie zakładów przemysłowych, sprzątanie
nieruchomości, sprzątanie budynków i terenów przemysłowych,
43 usługi hotelowe, 45 usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony osób i mienia, usługi detektywistyczne, usługi prawne.
(111) 318706
(220) 2017 11 03
(151) 2018 04 03
(441) 2017 12 18
(732) PAN XIUXI, Mroków, PL.
(540) TOSSI
(510), (511) 25 obuwie.

(210) 478619

(111) 318707
(220) 2017 11 17
(210) 479097
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 08
(732) MOTAK GRZEGORZ GROUP, Kraków, PL.
(540) FABRYKA GADŻETÓW
(510), (511) 41 usługi mające na celu zabawę i rekreację, obsługa go‑
ści na imprezach rozrywkowych.
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(111) 318708
(220) 2017 11 17
(210) 479098
(151) 2018 04 26
(441) 2018 01 08
(732) MOTAK GRZEGORZ GROUP, Kraków, PL.
(540) FABRYKA KOSZULEK
(510), (511) 41 realizacja imprez rozrywkowych na żywo, planowanie
przyjęć.
(111) 318709
(220) 2017 11 27
(210) 479463
(151) 2018 06 06
(441) 2018 02 12
(732) TRZCIŃSKI PIOTR JERZY, Kraków, PL.
(540) alumatex producent wycieraczek systemowych
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 26.04.01, 26.04.18
(510), (511) 6 kraty metalowe, podłogowe wycieraczki metalowe,
włazy rewizyjne, klapy rewizyjne, części metalowe do podłogowych
wycieraczek, podstawy z odpływem pod wycieraczki podłogowe,
listwy i profile metalowe do wycieraczek podłogowych, 17 podło‑
gowe wycieraczki gumowe, 27 podłogowe wycieraczki z wkładem
z materiałów tekstylnych, wykładziny podłogowe izolujące, maty
i wycieraczki podłogowe, wycieraczki i części tekstylne lub gumo‑
we z profilami aluminiowymi, wycieraczki montażowe, dekoracyjne,
wykończeniowe dla budownictwa i wyposażenia wnętrz, 35 usługi
w zakresie prowadzenia sprzedaży hurtowej, detalicznej, interneto‑
wej, wysyłkowej oraz bezpośredniej podłogowych wycieraczek i ich
części, usługi w zakresie organizacji pokazów handlowych, wystaw
handlowych i reklamowych oraz promocji sprzedaży podłogowych
wycieraczek i ich części, organizowanie sprzedaży podłogowych wy‑
cieraczek i ich części w trybie aukcji i przetargów publicznych, rekla‑
ma za pośrednictwem sieci komputerowej i Internetu.
(111) 318710
(220) 2017 12 22
(151) 2018 06 13
(441) 2018 02 19
(732) GRUPA KONEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL.
(540) GRUPA KONEKT
(540)

(210) 480471

Kolor znaku: czarny, czerwony, biały
(531) 24.15.02, 26.01.01, 26.01.16, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 37 usługi budowlane, budowa konstrukcji stalowych na
budynki, 39 transport, pakowanie i składowanie towarów, 40 usługi
ślusarskie, usługi stolarskie.
(111) 318711
(220) 2018 03 05
(210) 483103
(151) 2018 08 01
(441) 2018 04 16
(732) ZACHARJASIEWICZ ANTONI P.U.H WELDMAG, Warszawa, PL.
(540) WELDMAG
(510), (511) 20 meble, 40 usługi spawalnicze, produkcja mebli na za‑
mówienie.
(111) 318712
(220) 2018 03 29
(210) 484227
(151) 2018 08 23
(441) 2018 05 07
(732) KMIEĆ MICHAŁ PRACOWNIA M13, Głowno, PL.
(540) kolej na kobiety
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
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02.09.04, 26.11.03, 26.11.05, 26.11.06, 26.11.12
(510), (511) 35 reklama, prace biurowe, administrowanie działalno‑
ścią gospodarczą, usługi reklamowe, 41 nauczanie, szkolenia, warsz‑
taty, rozrywka, wydarzenia kulturalne, pokazy mody, rekreacja, dzia‑
łalność sportowa i kulturalna, festiwale.
(111) 318713
(220) 2017 10 11
(210) 477576
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 01
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) Grupa Ubezpieczeniowa Europa
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, administrowanie
ubezpieczeniami, usługi kredytowe, pośrednictwo kredytowe, usługi
leasingowe, pośrednictwo leasingowe, windykacja należności, handel
wierzytelnościami, pośrednictwo w handlu wierzytelnościami, kupno
i sprzedaż walut, usługi bankowe, doradztwo finansowe, doradztwo
ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie długów, zarządzanie nierucho‑
mościami, pośrednictwo w sprawach nieruchomości, usługi maklerskie,
wycena nieruchomości, obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo
w obrocie papierami wartościowymi, faktoring, emisja czeków, kart
debetowych i kredytowych, emisja papierów wartościowych, emisja
weksli, obsługa funduszy powierniczych, badania finansowe, badania
zdolności kredytowej, reasekuracja, szacunki dla celów finansowych
i ubezpieczeniowych, usługi gwarancyjne, 45 usługi prawne, wywiad
gospodarczy, badania i analizy prawne, mediacje, usługi arbitrażu, me‑
diacji i rozstrzygania sporów, usługi detektywistyczne.
(111) 318714
(220) 2017 10 11
(210) 477579
(151) 2019 02 18
(441) 2018 10 01
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) TU Europa
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, administrowa‑
nie ubezpieczeniami, usługi kredytowe, pośrednictwo kredytowe,
usługi leasingowe, pośrednictwo leasingowe, windykacja należności,
handel wierzytelnościami, pośrednictwo w handlu wierzytelnościa‑
mi, kupno i sprzedaż walut, usługi bankowe, doradztwo finansowe,
doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie długów, za‑
rządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach nierucho‑
mości, usługi maklerskie, wycena nieruchomości, obrót papierami
wartościowymi, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi,
faktoring, emisja czeków, kart debetowych i kredytowych, emisja
papierów wartościowych, emisja weksli, obsługa funduszy powier‑
niczych, badania finansowe, badania zdolności kredytowej, reaseku‑
racja, szacunki dla celów finansowych i ubezpieczeniowych, usługi
gwarancyjne, 45 usługi prawne, wywiad gospodarczy, badania i ana‑
lizy prawne, mediacje, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania spo‑
rów, usługi detektywistyczne.
(111) 318715
(220) 2017 10 11
(210) 477581
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 01
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) Grupa Europa
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, administrowa‑
nie ubezpieczeniami, usługi kredytowe, pośrednictwo kredytowe,
usługi leasingowe, pośrednictwo leasingowe, windykacja należności,
handel wierzytelnościami, pośrednictwo w handlu wierzytelnościa‑
mi, kupno i sprzedaż walut, usługi bankowe, doradztwo finansowe,
doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie długów, za‑
rządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach nierucho‑
mości, usługi maklerskie, wycena nieruchomości, obrót papierami
wartościowymi, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi,
faktoring, emisja czeków, kart debetowych i kredytowych, emisja
papierów wartościowych, emisja weksli, obsługa funduszy powier‑
niczych, badania finansowe, badania zdolności kredytowej, reaseku‑
racja, szacunki dla celów finansowych i ubezpieczeniowych, usługi
gwarancyjne, 45 usługi prawne, wywiad gospodarczy, badania i ana‑
lizy prawne, mediacje, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania spo‑
rów, usługi detektywistyczne.
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(111) 318716
(220) 2017 10 11
(210) 477585
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 01
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) Europa Ubezpieczenia
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, administrowa‑
nie ubezpieczeniami, usługi kredytowe, pośrednictwo kredytowe,
usługi leasingowe, pośrednictwo leasingowe, windykacja należności,
handel wierzytelnościami, pośrednictwo w handlu wierzytelnościa‑
mi, kupno i sprzedaż walut, usługi bankowe, doradztwo finansowe,
doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie długów, za‑
rządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach nierucho‑
mości, usługi maklerskie, wycena nieruchomości, obrót papierami
wartościowymi, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi,
faktoring, emisja czeków, kart debetowych i kredytowych, emisja
papierów wartościowych, emisja weksli, obsługa funduszy powier‑
niczych, badania finansowe, badania zdolności kredytowej, reaseku‑
racja, szacunki dla celów finansowych i ubezpieczeniowych, usługi
gwarancyjne, 45 usługi prawne, wywiad gospodarczy, badania i ana‑
lizy prawne, mediacje, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania spo‑
rów, usługi detektywistyczne.
(111) 318717
(220) 2017 10 11
(210) 477586
(151) 2019 02 19
(441) 2018 10 01
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA,
Wrocław, PL.
(540) Towarzystwo Ubezpieczeń Europa
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, administrowanie
ubezpieczeniami, usługi kredytowe, pośrednictwo kredytowe, usługi
leasingowe, pośrednictwo leasingowe, windykacja należności, handel
wierzytelnościami, pośrednictwo w handlu wierzytelnościami, kupno
i sprzedaż walut, usługi bankowe, doradztwo finansowe, doradztwo
ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie długów, zarządzanie nierucho‑
mościami, pośrednictwo w sprawach nieruchomości, usługi maklerskie,
wycena nieruchomości, obrót papierami wartościowymi, pośrednictwo
w obrocie papierami wartościowymi, faktoring, emisja czeków, kart
debetowych i kredytowych, emisja papierów wartościowych, emisja
weksli, obsługa funduszy powierniczych, badania finansowe, badania
zdolności kredytowej, reasekuracja, szacunki dla celów finansowych
i ubezpieczeniowych, usługi gwarancyjne, 45 usługi prawne, wywiad
gospodarczy, badania i analizy prawne, mediacje, usługi arbitrażu, me‑
diacji i rozstrzygania sporów, usługi detektywistyczne.
(111) 318718
(220) 2017 10 11
(210) 477590
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 01
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) TUnŻ Europa
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, administrowa‑
nie ubezpieczeniami, usługi kredytowe, pośrednictwo kredytowe,
usługi leasingowe, pośrednictwo leasingowe, windykacja należności,
handel wierzytelnościami, pośrednictwo w handlu wierzytelnościa‑
mi, kupno i sprzedaż walut, usługi bankowe, doradztwo finansowe,
doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie długów, za‑
rządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach nierucho‑
mości, usługi maklerskie, wycena nieruchomości, obrót papierami
wartościowymi, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi,
faktoring, emisja czeków, kart debetowych i kredytowych, emisja
papierów wartościowych, emisja weksli, obsługa funduszy powier‑
niczych, badania finansowe, badania zdolności kredytowej, reaseku‑
racja, szacunki dla celów finansowych i ubezpieczeniowych, usługi
gwarancyjne, 45 usługi prawne, wywiad gospodarczy, badania i ana‑
lizy prawne, mediacje, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania spo‑
rów, usługi detektywistyczne.
(111) 318719
(220) 2017 10 11
(210) 477592
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 01
(732) TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE EUROPA SPÓŁKA
AKCYJNA, Wrocław, PL.
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(540) Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa
(510), (511) 36 usługi finansowe, pośrednictwo finansowe, usługi
ubezpieczeniowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe, administrowa‑
nie ubezpieczeniami, usługi kredytowe, pośrednictwo kredytowe,
usługi leasingowe, pośrednictwo leasingowe, windykacja należności,
handel wierzytelnościami, pośrednictwo w handlu wierzytelnościa‑
mi, kupno i sprzedaż walut, usługi bankowe, doradztwo finansowe,
doradztwo ubezpieczeniowe, doradztwo w zakresie długów, za‑
rządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w sprawach nierucho‑
mości, usługi maklerskie, wycena nieruchomości, obrót papierami
wartościowymi, pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi,
faktoring, emisja czeków, kart debetowych i kredytowych, emisja
papierów wartościowych, emisja weksli, obsługa funduszy powier‑
niczych, badania finansowe, badania zdolności kredytowej, reaseku‑
racja, szacunki dla celów finansowych i ubezpieczeniowych, usługi
gwarancyjne, 45 usługi prawne, wywiad gospodarczy, badania i ana‑
lizy prawne, mediacje, usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania spo‑
rów, usługi detektywistyczne.
(111) 318720
(220) 2017 11 14
(210) 478960
(151) 2019 02 08
(441) 2018 10 01
(732) BORKOWSKA‑OLSZEWSKA MARTA MAGDALENA,
Warszawa, PL.
(540) TALENT CHASE
(510), (511) 35 usługi doradztwa biznesowego, usługi consultingu
biznesowego, usługi doradztwa w zakresie zarządzania, organizo‑
wania i prowadzenia działalności gospodarczej, usługi rejestrowania
i prowadzenia rejestru pracodawców oraz pracowników, pośred‑
nictwo pracy, doradztwo personalne, rekrutacja personelu, dobór
personelu za pomocą metod psychotechnicznych, usługi w zakresie
doradztwa zarządzania personelem, wynajmowanie pracowników,
wynajmowanie pracowników do wykonywania pracy tymczasowej,
usługi agencji public relations, usługi w zakresie kreowania wize‑
runku towaru, usługi i firmy, usługi marketingowe, usługi agencji
reklamowych, reklama radiowa i telewizyjna, reklama billboardo‑
wa, reklama korespondencyjna, reklama prasowa, pośredniczenie
w sprzedaży hurtowej i detalicznej usług reklamowych, promocja
sprzedaży dla osób trzecich, wynajem powierzchni reklamowych,
agencje informacji handlowej, oferowanie w mediach produktów
dla handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy rynkowe, audyt,
badania marketingowe, badania rynku, badania opinii publicznej,
prognozy ekonomiczne, powielanie dokumentów, dystrybucja ma‑
teriałów reklamowych, pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych w bazach danych,
obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tekstów reklamowych
i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych,
usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnianie materiałów
reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie tekstów spon‑
sorowanych, pokazy towarów, prezentowanie usług, reklama za
pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie tekstów rekla‑
mowych, rozlepianie plakatów reklamowych, organizowanie targów
i wystaw w celach handlowych i reklamowych, pośredniczenie w za‑
wieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe, przygotowy‑
wanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja towarów,
wynajmowanie nośników reklamowych, wyszukiwanie informacji
o plikach komputerowych dla osób trzecich, 41 usługi edukacyjne,
coaching i mentoring, usługi w zakresie prowadzenia działalności
szkoleniowej, kursy językowe, szkolenia językowe, szkoły języko‑
we, doskonalenie zawodowe, usługi związane z organizowaniem
wypoczynku, organizowanie i obsługa imprez edukacyjnych, orga‑
nizowanie konkursów o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym,
usługi organizowania spotkań towarzyskich związanych z tematyką
szkoleń, organizowanie i prowadzenie przyjęć, zjazdów, konferencji,
kongresów i sympozjów, usługi publikowania elektronicznego on
‑line książek, podręczników i skryptów, usługi publikowania książek,
podręczników i skryptów, publikowanie tekstów (innych niż teksty
reklamowe), komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji,
pisanie tekstów edukacyjnych, innych niż reklamowych, produkcja
filmów edukacyjnych, produkcja programów radiowych i telewizyj‑
nych, wypożyczanie edukacyjnych nagrań dźwiękowych, sprawdzia‑
ny edukacyjne, udostępnianie publikacji elektronicznych on‑line,
wypożyczanie książek, skryptów i podręczników, fotoreportaże,
organizowanie imprez plenerowych, tłumaczenia, tłumaczenie tek‑
stów, usługi tłumaczy.
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(111) 318721
(220) 2017 12 14
(210) 480123
(151) 2019 02 08
(441) 2018 10 08
(732) CZECHOWSKA DOROTA MDA PROMOTION AGENCJA
REKLAMOWA, Kościno, PL.
(540) MDA
(510), (511) 35 usługi agencji reklamowych, usługi marketingowe,
marketing farmaceutyczny, usługi doradztwa w zakresie zarzą‑
dzania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
usługi zarządzania w zakresie zamówień w handlu, usługi w zakre‑
sie doradztwa zarządzania personelem, usługi agencji public re‑
lations, usługi reklamowe w zakresie kreowania wizerunku marki,
usługi w zakresie kreowania wizerunku towaru, usługi, firmy, usługi
agencji importowo‑eksportowych, reklama radiowa i telewizyjna,
reklama billboardowa, reklama korespondencyjna, reklama pra‑
sowa, pośredniczenie w sprzedaży hurtowej i detalicznej czasu re‑
klamowego w radiu i telewizji, sprzedaż usług reklamowych i usług
w zakresie promocji towarów i usług, promocja sprzedaży dla osób
trzecich, dekorowanie wystaw sklepowych, wynajem powierzchni
reklamowych, agencje informacji handlowej, oferowanie w me‑
diach produktów dla handlu detalicznego, analizy kosztów, analizy
rynkowe, audyt, badania marketingowe, badania rynku, badanie
opinii publicznej, prognozy ekonomiczne, powielanie dokumen‑
tów, dystrybucja materiałów reklamowych, pozyskiwanie danych
do komputerowych baz danych, wyszukiwanie i sortowanie danych
w bazach danych, obróbka tekstów reklamowych, tworzenie tek‑
stów reklamowych i sponsorowanych, rozpowszechnianie ogłoszeń
reklamowych, usługi edytorskie w dziedzinie reklamy, uaktualnia‑
nie materiałów reklamowych, ogłoszenia reklamowe, publikowanie
tekstów sponsorowanych, pokazy towarów, prezentowanie usług,
reklama za pośrednictwem sieci komputerowych, publikowanie
tekstów reklamowych, rozlepianie plakatów reklamowych, wycena
działalności handlowej, organizowanie targów i wystaw w celach
handlowych i reklamowych, kolportaż próbek reklamowych, pośred‑
niczenie w zawieraniu transakcji handlowych, doradztwo handlowe,
przygotowywanie i prowadzenie kampanii reklamowych, promocja
towarów, prowadzenie programów lojalnościowych, projektowanie
i wykonywanie tymczasowych materiałów reklamowych wspoma‑
gających sprzedaż w punkcie handlowym, rozdawanie materiałów
reklamowych w punkcie sprzedaży, wynajem modelek i modeli dla
celów promocji sprzedaży, pozycjonowanie produktów na półkach
sklepowych, wynajmowanie nośników reklamowych, doradztwo
personalne, rekrutacja personelu, pośrednictwo pracy, dobór per‑
sonelu za pomocą metod psychotechnicznych, produkcja filmów
reklamowych, produkcja słuchowisk reklamowych i reklamowych
utworów muzycznych, usługi zaopatrywania osób trzecich w towa‑
ry przeznaczone dla celów promocyjnych i usługi reklamowe, bazy
danych, badania rynku i opinii publicznej, usługi sprzedaży hurtowej
i detalicznej odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej,
dodatków do odzieży, biżuterii, sprzętu i osprzętu turystycznego,
dewocjonaliów, artykułów piśmienniczych, książek i czasopism,
usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej za pośrednictwem interne‑
tu odzieży, obuwia, nakryć głowy, galanterii skórzanej, dodatków do
odzieży, biżuterii, sprzętu i osprzętu turystycznego, dewocjonaliów,
artykułów piśmienniczych, książek i czasopism, 38 usługi w zakresie
rozpowszechniania informacji tekstowych i obrazowych za pośred‑
nictwem terminali komputerowych i sieci internetowej, usługi w za‑
kresie internetowego serwisu informacyjnego, usługi udostępniania
programów telewizyjnych oraz audycji radiowych drogą cyfrową,
agencje informacyjne, agencje prasowe, udostępnianie przestrzeni
wirtualnej dla celów forum dyskusyjnego, obsługa telekonferen‑
cji, przesyłanie informacji, poczta elektroniczna, usługi ogłoszeń
elektronicznych, usługi w zakresie przesyłania informacji tekstowej
i obrazowej przy pomocy komputera, usługi dostarczania informacji
on‑line z komputerowych baz danych, dostarczanie dostępu do za‑
sobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci interneto‑
wej do zasobów muzycznych, filmowych i zbiorów obrazów w sieci
internetowej, platformy konkursowe, aplikacje mobilne, 41 usługi
edukacyjne i rozrywkowe, organizowanie imprez plenerowych,
organizowanie imprez okolicznościowych, organizowanie imprez
integracyjnych, organizowanie imprez edukacyjnych, organizowa‑
nie konkursów edukacyjnych, organizowanie loterii, organizowanie
wystaw z dziedziny kultury lub edukacji, informacja o wypoczynku,
usługi rozrywkowe, usługi sportowe, usługi artystyczne, usługi kon‑
feransjerów, usługi impresariów, usługi animatorów, imprezy sporto‑
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we, paintball, organizowanie zawodów sportowych, usługi związa‑
ne z organizacją wypoczynku, wypożyczanie sprzętu sportowego,
wypożyczanie sprzętu rozrywkowego, organizowanie konkursów
o charakterze edukacyjnym i rozrywkowym, organizowanie gier
strategicznych w pomieszczeniach halowych i w plenerze, informa‑
cja o imprezach rozrywkowych, organizowanie obozów sportowych,
obsługa pól golfowych, organizowanie i prowadzenie koncertów,
zjazdów, konferencji, kongresów i sympozjów, organizowanie przy‑
jęć, parki rozrywki, udostępnianie sprzętu do karaoke, wynajmowa‑
nie terenów o przeznaczeniu sportowym i rozrywkowym, wynajmo‑
wanie kortów tenisowych, wypożyczanie dekoracji, komputerowe
przygotowywanie materiałów do publikacji, publikowanie książek,
pisanie scenariuszy, pisanie tekstów innych niż reklamowe, produk‑
cja filmów innych niż reklamowe, produkcja programów i audycji
radiowych i telewizyjnych, organizowanie i prowadzenie koncer‑
tów, planowanie przebiegu przyjęć, organizowanie i prowadzenie
seminariów, sporządzanie napisów dla filmów w wersji oryginalnej,
sporządzanie dubbingu dla filmów, studia filmowe, studia nagrań,
tłumaczenia tekstów innych niż reklamowe, tworzenie prezenta‑
cji audiowizualnych, multimedialnych, animacji komputerowych,
42 usługi artystów grafików, usługi związane z projektowaniem gra‑
ficznym, usługi polegające na projektowaniu wzornictwa przemy‑
słowego, projektowanie opakowań oraz wszelkich materiałów dru‑
kowanych, usługi artystów malarzy, malowania obrazów i portretów
na zamówienie osób trzecich, stylizacji, usługi w zakresie projekto‑
wania przedmiotów codziennego użytku, projektowanie opakowań,
projektowanie stron internetowych, projektowanie dekoracji wnętrz
i witryn sklepowych, projektowanie materiałów reklamowych, w tym
gadżetów reklamowych, stendów reklamowych, ekspozycji rekla‑
mowych, projektowanie znaków firmowych, projektowanie i utrzy‑
mywanie stron internetowych dla osób trzecich, opracowywanie
projektów technicznych w dziedzinie reklamy, wynajmowanie miej‑
sca na serwerach, hosting, wynajmowanie i udostępnianie zasobów
serwerów, sieci komputerowej, usługi polegające na projektowaniu
komputerowych stron internetowych, usługi w zakresie tworzenia
oraz administrowania sieciowymi stronami komputerowymi, usłu‑
gi utrzymania stron internetowych dla osób trzecich, dostarczanie
i opracowywanie wyszukiwarek internetowych, projektowanie opro‑
gramowania, doradztwo w zakresie oprogramowania komputero‑
wego, administrowanie sieciowymi stronami komputerowymi oraz
portalami internetowymi, analizy systemów komputerowych, insta‑
lacje oprogramowania komputerowego, aktualizacja oprogramowa‑
nia komputerowego, projektowanie oprogramowania komputero‑
wego, powielanie oprogramowania komputerowego, konserwacja
oprogramowania komputerowego, programowanie, projektowanie
systemów komputerowych, wypożyczanie komputerów, wypoży‑
czanie oprogramowania przeznaczonego do komputerów i mobil‑
nych urządzeń telekomunikacyjnych, konwersja danych lub doku‑
mentów na formę elektroniczną.

(111) 318722
(220) 2018 08 30
(210) 489947
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 29
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA ASIAN LIFT
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wy‑
roby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do ma‑
kijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do od‑
chudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów,
wszystkie towary dla kobiet.
(111) 318723
(220) 2018 08 30
(210) 489953
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 29
(732) LIBET SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) Aristoni
(510), (511) 19 nawierzchniowe płyty ceramiczne, ceramiczne płyty
okładzinowe, 45 usługi prawne dotyczące nabywania własności in‑
telektualnej, usługi w zakresie licencjonowania własności intelektu‑
alnej.
(111) 318724
(151) 2019 03 08

(220) 2018 08 30
(441) 2018 11 13

(210) 489955
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(732) ICONITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Katowice, PL.
(540) SafeLocker
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 14.05.23, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe służące do zabez‑
pieczenia i monitoringu przed nieuprawnionym dostępem do ła‑
dunków w transporcie kolejowym, wymiany danych i informacji za
pośrednictwem sieci, komunikacji między komputerami w sieci,
oprogramowanie systemów informacyjnych, serwerów, programy
komputerowe do obsługi komputerowych urządzeń peryferyjnych
dotyczące zabezpieczenia i monitoringu przed nieuprawnionym do‑
stępem do ładunków w transporcie kolejowym, aplikacja mobilna do
uzbrajania i rozbrajania plomby stanowiącej zamek zabezpieczający
przed nieuprawnionym dostępem do ładunków w transporcie kole‑
jowym, 42 monitoring systemów komputerowych przy użyciu dostę‑
pu zdalnego, usługi zdalnego zabezpieczenia i monitoringu przed
nieuprawnionym dostępem do ładunków w transporcie kolejowym.
(111) 318725
(220) 2018 08 31
(151) 2019 03 11
(441) 2018 11 13
(732) KRZYŻANOWSKA‑KURZAC MARTA NEFERE,
Wierzchowisko, PL.
(540) NEFERE SPACE CREATION
(540)

(210) 489993

Kolor znaku: biały, czarny, ciemnozielony, szary
(531) 20.01.05, 26.11.01, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 2 farby kredowe, farby ogrodowe, farby tablicowe, im‑
pregnaty do betonu, farby do płytek, farby do ścian.
(111) 318726
(220) 2018 08 31
(151) 2019 03 11
(441) 2018 11 13
(732) ZAJĄC BARTOSZ KODZILLA, Kraków, PL.
(540) KODZiLLA
(540)

(210) 489994

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 26.04.01, 26.04.02, 26.04.09, 26.04.02, 26.04.22, 27.05.01,
29.01.12
(510), (511) 42 programowanie komputerów, projektowanie stron
internetowych, sklepów internetowych, aplikacji internetowych,
programowanie spersonalizowanych stron internetowych, aktuali‑
zacja i konserwacja oprogramowania i programów komputerowych,
aktualizacja i ulepszanie programów komputerowych, projektowa‑
nie oprogramowania komputerowego oraz oprogramowania do
smartfonów, tworzenie oprogramowania systemów operacyjnych,
usługi doradztwa technologicznego w zakresie programów kompu‑
terowych, hosting aplikacji mobilnych, projektowanie i opracowy‑
wanie oprogramowania w dziedzinie aplikacji mobilnych.
(111) 318727
(220) 2018 09 03
(210) 490037
(151) 2019 02 04
(441) 2018 10 15
(732) KUBIAK SŁAWOMIR ESKADA, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) viCards
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumen‑
ta, usługi marketingowe, 36 udzielanie rabatów w uczestniczących
obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej.

(111) 318728
(220) 2018 09 03
(151) 2019 02 01
(441) 2018 10 15
(732) ZAGŁĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA, Sosnowiec, PL.
(540) ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
(540)

1893
(210) 490041

Kolor znaku: czarny, czerwony, zielony, biały
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.01.01, 01.01.05, 21.03.07
(510), (511) 14 breloczki, ozdoby będące biżuterią, zegarki, stopery,
16 kubki na ołówki, podkładki i podstawki pod kufle do piwa, pu‑
dełka, stojaki na długopisy i pióra, długopisy (kolorowe), papiero‑
we podstawki pod szklanki, kalendarze (różnego rodzaju), notesy
na zapiski, dyplomy (nagrody), plakaty reklamowe, naklejki, teczki
papierowe, 25 odzież, kostiumy kąpielowe, koszulki, krawaty, dasz‑
ki przeciwsłoneczne, obuwie, obuwie sportowe, odzież sportowa,
28 artykuły sportowe i gimnastyczne, piłki do gier, przyrządy gim‑
nastyczne, karty do gry, 35 usługi reklamowe, 41 usługi z zakresu
działalności sportowej i rekreacyjnej, takie jak: organizacja zawodów
sportowych, organizacja pokazów sportowych, usługi organizowa‑
nia szkoleń, prowadzenie treningów sportowych.
(111) 318729
(220) 2018 09 03
(210) 490042
(151) 2019 02 28
(441) 2018 10 29
(732) RASZ ALEKSANDRA, Pęcice Małe, PL.
(540) Szampan i sekrety
(510), (511) 43 biura zakwaterowania, hotele, motele, pensjonaty,
rezerwacje kwater na pobyt czasowy, rezerwacje miejsc w hotelach,
turystyczne domy, wynajmowanie pomieszczeń na pobyt czasowy,
wynajmowanie sal na posiedzenia.
(111) 318730
(220) 2018 09 03
(210) 490044
(151) 2019 02 05
(441) 2018 10 22
(732) KUBIAK SŁAWOMIR ESKADA, Ostrów Wielkopolski, PL.
(540) viCards.pl
(540)

(531) 27.05.05, 27.05.15, 27.05.17, 27.05.21, 26.04.01, 26.04.03,
26.04.06
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumen‑
ta, usługi marketingowe, 36 udzielanie rabatów w uczestniczących
obiektach innych osób poprzez wykorzystanie karty członkowskiej.
(111) 318731
(220) 2018 09 03
(151) 2019 02 01
(441) 2018 10 15
(732) WINIARCZYK FILIP MARIAN, Warszawa, PL.
(540) The Hoodie Nation
(540)

(210) 490048

(531) 27.05.01
(510), (511) 25 nakrycia głowy, odzież, bluzy sportowe z kapturem,
koszulki z krótkim rękawem, czapki, buty, kurtki.
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(111) 318732
(220) 2018 07 27
(210) 488803
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) MAZUR RAFAŁ POTHOS, Warszawa, PL.
(540) Zen Jaskiniowca
(510), (511) 9 e
‑booki, publikacje elektroniczne, terminarze i or‑
ganizery do pobrania, które można wydrukować, dyski optyczne
zapisane, edukacyjne materiały do pobrania, podręczniki szkole‑
niowe w formie elektronicznej [do pobrania], książki zapisane na
płytach, książki audio, książki elektroniczne do pobrania, biuletyny
elektroniczne do pobrania, nagrania wideo, podcasty, podcasty do
pobrania, nagrane magnetyczne nośniki danych, nagrane płyty CD
i DVD, 16 materiały drukowane, książki, publikacje edukacyjne, pod‑
ręczniki edukacyjne, poradniki [podręczniki], kalendarze, organizery
osobiste, terminarze, plany dnia [terminarze], notatniki [notesy], pu‑
blikacje promocyjne, publikacje reklamowe, drukowane materiały
szkoleniowe, drukowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki
informacyjne, raporty, kartki motywacyjne, diagramy, afisze, plaka‑
ty, 35 usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne, usługi rekla‑
mowe za pośrednictwem mediów elektronicznych, w szczególności
Internetu, usługi w zakresie promocji i reklamy stron internetowych
on‑line, publikowanie tekstów reklamowych, publikowanie materia‑
łów reklamowych online, udostępnianie i wynajem przestrzeni rekla‑
mowej w Internecie, usługi reklamowe i marketingowe świadczone
za pośrednictwem bloga, usługi doradztwa biznesowego, usługi
doradztwa w zakresie efektywności biznesowej, usługi doradztwa
w zakresie marketingu biznesowego, usługi doradztwa biznesowe‑
go w zakresie planowania i organizowania działalności gospodar‑
czej, usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz usługi sprzedaży
detalicznej i hurtowej świadczone on‑line w zakresie następujących
towarów: e‑booki, publikacje elektroniczne, terminarze i organizery
do pobrania, które można wydrukować, dyski optyczne zapisane,
edukacyjne materiały do pobrania, podręczniki szkoleniowe w for‑
mie elektronicznej [do pobrania], książki zapisane na płytach, książki
audio, książki elektroniczne do pobrania, biuletyny elektroniczne do
pobrania, nagrania wideo, podcasty, podcasty do pobrania, nagra‑
ne magnetyczne nośniki danych, nagrane płyty CD i DVD, materiały
drukowane, książki, publikacje edukacyjne, podręczniki edukacyjne,
poradniki [podręczniki], kalendarze, organizery osobiste, terminarze,
plany dnia [terminarze], notatniki [notesy], publikacje promocyjne,
publikacje reklamowe, drukowane materiały szkoleniowe, drukowa‑
ne materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, raporty,
kartki motywacyjne, diagramy, afisze, plakaty, 38 usługi w zakresie
portali internetowych, dostęp do treści, stron internetowych i por‑
tali, prowadzenie portalu w Internecie polegające na przesyłaniu in‑
formacji tekstowej i obrazowej za pomocą komputera, usługi świad‑
czone przez portal internetowy w zakresie udostępniania na portalu
informacji, wiadomości, aktualności, ogłoszeń, reklam, filmów, foto‑
grafii, dostarczanie wiadomości za pośrednictwem środków elektro‑
nicznych, przekazywanie i rozpowszechnianie informacji i danych
za pośrednictwem sieci komputerowych oraz Internetu, usługi
w zakresie zbierania i przekazywania aktualności informacyjnych,
internetowy serwis informacyjny, nadawanie treści audiowizualnych
i multimedialnych za pośrednictwem Internetu, podcasting, trans‑
misje internetowe, elektroniczna transmisja i retransmisja dźwię‑
ków, obrazów, dokumentów, wiadomości i danych, elektroniczna
wymiana wiadomości za pośrednictwem linii czatowych, pokojów
rozmów [chatroomów] oraz forów internetowych, 41 usługi eduka‑
cyjne i szkoleniowe, przygotowywanie, organizowanie i prowadze‑
nie warsztatów i kursów [szkolenia], przygotowywanie, organizo‑
wanie i prowadzenie seminariów, konferencji, sympozjów, zjazdów
i kongresów, przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie kur‑
sów związanych z zarządzaniem czasem [szkolenia], prowadzenie
wykładów związanych z zarządzaniem czasem, usługi szkoleniowe
dotyczące zarządzania działalnością gospodarczą, usługi trenerów
osobistych, nauczanie i szkolenia w dziedzinie biznesu, doradztwo
zawodowe i coaching [doradztwo szkoleniowe i edukacyjne], do‑
radztwo w zakresie szkoleń, doradztwo w zakresie szkoleń bizneso‑
wych, doradztwo szkoleniowe w zakresie zarządzania i organizacji
czasu, prowadzenie kursów edukacyjnych, prowadzenie kursów
internetowych, kursy szkoleniowe w dziedzinie zarządzania, kursy
w zakresie rozwoju osobistego, kursy samoświadomości [szkole‑
nia], coaching w zakresie życia osobistego [life coaching], szkolenia
w zakresie umiejętności biznesowych, usługi szkoleń pracowników
związane z nowoczesną technologią biurową, organizowanie zajęć
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dydaktycznych, prowadzenie zajęć, usługi konsultacyjne związane
ze szkoleniami pracowników, pisanie i publikowanie tekstów innych
niż teksty reklamowe, publikacja materiałów edukacyjnych, publi‑
kowanie książek edukacyjnych, publikowanie drogą elektroniczną,
publikacja materiałów dostępnych za pośrednictwem Internetu, pu‑
blikacja książek i czasopism elektronicznych on‑line (nie do pobra‑
nia), udostępnianie elektronicznych publikacji on‑line, organizacja
webinariów.

(111) 318733
(220) 2018 07 29
(210) 488808
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) FABRYKA ZABEZPIECZEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) F Z FABRYKA ZABEZPIECZEŃ
(540)

Kolor znaku: czarny, biały, żółty
(531) 01.15.05, 14.05.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 wykrywacze dymu, czujniki dymu, urządzenia do wy‑
krywania dymu, elektryczne alarmy dymu, aparatura do testowania
czujników dymu z zastosowaniem aerozolu, urządzenia przeciwpo‑
żarowe, instalacje alarmowe, alarmy pożarowe, systemy alarmowe,
11 instalacje i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji
i oczyszczania powietrza, hydranty i hydranty przeciwpożarowe,
wentylatory pożarowe oddymiające, oświetlenie awaryjne i urzą‑
dzenia oświetleniowe do celów ewakuacyjnych, urządzenia wen‑
tylacyjne, instalacje wentylacyjne, wyciągi wentylacyjne, kurtyny
powietrzne do wentylacji, wirniki powietrzne do wentylacji, wen‑
tylatory pożarowe oddymiające, wyciągi wentylacyjne dymu, wen‑
tylatory do urządzeń klimatyzacyjnych, wentylatory stosowane
w klimatyzatorach, wentylatory do urządzeń wyciągowych dymów,
wentylatory pożarowe do usuwania gazów, dmuchawy do wentylacji
zasilane elektrycznie, wentylatory do urządzeń wyciągowych spalin,
instalacje i urządzenia wentylacyjne [klimatyzacyjne], dmuchawy
elektryczne do celów wentylacyjnych, 19 niemetalowe drzwi prze‑
ciwpożarowe, niemetalowe bramy przeciwpożarowe, bramy bez‑
pieczeństwa, nie z metalu, niemetalowe ścianki działowe przeciw‑
pożarowe, bramy bezpieczeństwa, nie z metalu, niemetalowe klapki
wentylatorów do budynków, przewody wentylacyjne okien dacho‑
wych niemetalowe, kanały z materiałów niemetalowych do przesyła‑
nia powietrza do wentylacji, niemetalowe osłony przeciwpożarowe
do przewodów elektrycznych, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna: me‑
talowe drzwi przeciwpożarowe, metalowe bramy przeciwpożarowe,
metalowe ścianki działowe przeciwpożarowe, przewody metalowe
do instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, niemetalowe drzwi
przeciwpożarowe, niemetalowe bramy przeciwpożarowe, bramy
bezpieczeństwa, nie z metalu, niemetalowe ścianki działowe prze‑
ciwpożarowe, bramy bezpieczeństwa, nie z metalu, niemetalowe
klapki wentylatorów do budynków, przewody wentylacyjne okien
dachowych niemetalowe, kanały z materiałów niemetalowych do
przesyłania powietrza do wentylacji, niemetalowe osłony przeciw‑
pożarowe do przewodów elektrycznych, kurtyny dymowe, instalacje
i urządzenia do ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oczyszczania
powietrza, hydranty i hydranty przeciwpożarowe, wentylatory poża‑
rowe oddymiające, oświetlenie awaryjne i urządzenia oświetleniowe
do celów ewakuacyjnych, urządzenia wentylacyjne, instalacje wen‑
tylacyjne, wyciągi wentylacyjne, kurtyny powietrzne do wentylacji,
wirniki powietrzne do wentylacji, wentylatory pożarowe oddymiają‑
ce, wyciągi wentylacyjne dymu, wentylatory do urządzeń klimatyza‑
cyjnych, wentylatory stosowane w klimatyzatorach, wentylatory do
urządzeń wyciągowych dymów, wentylatory pożarowe do usuwania
gazów, dmuchawy do wentylacji zasilane elektrycznie, wentylatory
do urządzeń wyciągowych spalin, instalacje i urządzenia wentylacyj‑
ne, dmuchawy elektryczne do celów wentylacyjnych, wykrywacze
dymu, czujniki dymu, urządzenia do wykrywania dymu, elektryczne
alarmy dymu, aparatura do testowania czujników dymu z zastosowa‑
niem aerozolu, urządzenia przeciwpożarowe, instalacje alarmowe,
alarmy pożarowe, systemy alarmowe, 37 instalacja urządzeń wenty‑
lacyjnych, naprawa urządzeń do wentylacji, regularne serwisowanie
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urządzeń do wentylacji, modernizacja instalacji do wentylacji bu‑
dynków, usługi czyszczenia przewodów wentylacyjnych, naprawa
i konserwacja urządzeń do wentylacji, usługi uszczelniania otworów
wentylacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa alarmów prze‑
ciwpożarowych, instalowanie alarmów przeciwpożarowych, insta‑
lacja przemysłowej ochrony przeciwpożarowej, konserwacja alar‑
mowych instalacji przeciwpożarowych, montaż i naprawa instalacji
alarmowych przeciwpożarowych, konserwacja i naprawa systemów
ewakuacji przeciwpożarowej, naprawa lub konserwacja alarmów
przeciwpożarowych, udzielanie informacji dotyczących naprawy lub
konserwacji alarmów przeciwpożarowych, instalacja alarmów, prze‑
glądy, konserwacje i naprawy systemów i urządzeń przeciwpożaro‑
wych, 41 szkolenia przeciwpożarowe, 42 projektowanie systemów
przeciwpożarowych i systemów bezpieczeństwa, projektowanie in‑
stalacji wentylacyjnych, doradztwo techniczne w zakresie zapobie‑
gania pożarom, wykonawstwo systemów teletechnicznych takich jak
sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, monitoringu osób
i przedmiotów, detekcji par i gazów np. tlenku węgla CO, LPG, telewi‑
zji przemysłowej CCTV, zarządzania budynkami, systemów oddymia‑
nia, systemów sygnalizacji pożarów, systemów gaszenia, ekspertyzy
w zakresie technologii, ekspertyzy techniczne w zakresie budowla‑
nym i ochrony przeciwpożarowej.

(111) 318734
(220) 2018 07 30
(210) 488811
(151) 2019 01 04
(441) 2018 09 10
(732) PARTEC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gajków, PL.
(540) TULO
(510), (511) 6 rury z blachy, szalunki do betonu metalowe, akcesoria
stalowe do żelbetu.
(111) 318735
(220) 2018 08 01
(210) 488905
(151) 2019 02 08
(441) 2018 10 01
(732) NOWAK MICHAŁ PAWEŁ, Lądek‑Zdrój, PL.
(540) bikerski
(510), (511) 12 rowery, rowery elektryczne, rowery trójkołowe do‑
stawcze, bagażniki na narty do samochodów, błotniki do rowerów,
dętki do rowerów, bagażniki do pojazdów, kierownice do rowerów,
koła do rowerów, koła zębate do rowerów, korby rowerowe, łańcuchy
rowerowe, nóżki do rowerów, opony rowerowe, pedały do rowerów,
pompki do rowerów, siodełka rowerowe, silniki do rowerów, zestawy
narzędzi do naprawy dętek, obręcze kół do rowerów, piasty do ro‑
werów, szprychy do rowerów, szczęki hamulcowe do pojazdów, po‑
krycia siodełek rowerów, przekładnie do pojazdów lądowych, okła‑
dziny hamulcowe do pojazdów, 25 buty narciarskie, buty sportowe,
bandany na szyję, bielizna wchłaniająca pot, odzież dla rowerzystów,
wiązania do nart, 28 narty, narty skiboardowe, rowery trójkołowe
dla dzieci [zabawki], pokrycie ślizgów nart, 37 usługi napraw awarii
pojazdów, instalacja, konserwacja i naprawa maszyn, konserwacja
pojazdów, mycie pojazdów, regeneracja maszyn zużytych lub czę‑
ściowo zniszczonych, smarowanie pojazdów.
(111) 318736
(220) 2018 08 06
(210) 489101
(151) 2019 02 07
(441) 2018 10 22
(732) OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA, Sopot, PL.
(540) LIFT 4 SKIN BY OCEANIC 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 pielę‑
gnacji 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 farma‑
ceutyczne, produkty i preparaty do pielęgnacji skóry do celów lecz‑
niczych, kosmetyki do celów medycznych, lecznicze tusze, odżyw‑
ki, 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 ko‑
smetyczne i toaletowe, aplikatory do makijażu, gąbeczki i gąbki do
makijażu, pędzelki do makijażu, pędzle kosmetyczne, aplikatory do
kosmetyków, pędzle do golenia.
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(111) 318737
(220) 2018 08 08
(210) 489173
(151) 2019 02 07
(441) 2018 10 22
(732) SHANDONG SEASIR BREWING FOOD CO., LTD.,
Laizhou City, CN.
(540)
(540)

(531) 03.09.13, 26.13.25
(510), (511) 30 przyprawy, sos sojowy, algi [przyprawa], ocet piwny,
keczup [sos], dodatki smakowe, ocet, chutney [sos], sosy [przyprawy],
coulis owocowy [sos].
(111) 318738
(220) 2018 08 13
(210) 489325
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 15
(732) AVAILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jasionka, PL.
(540) § HALO PRAWO
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czarny
(531) 16.01.04, 24.17.25, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 ubez‑
pieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy,
45 usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez
osoby trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób,
usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mie‑
nia.
(111) 318739
(220) 2018 08 13
(210) 489326
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 15
(732) AVAILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Jasionka, PL.
(540) HALO PRAWO
(510), (511) 35 reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej,
administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe, 36 ubez‑
pieczenia, działalność finansowa, bankowość, majątek nieruchomy,
45 usługi prawne, prywatne i społeczne usługi świadczone przez oso‑
by trzecie w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób, usługi
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia .
(111) 318740
(220) 2018 08 20
(210) 489520
(151) 2019 02 26
(441) 2018 11 13
(732) SLAVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Lędziny, PL.
(540) SLAVI
(540)

Kolor znaku: czarny, pomarańczowy
(531) 26.03.04, 26.03.05, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 usługi sprzedaży hurtowej w związku z akcesoriami
metalowymi, 37 serwis maszyn i urządzeń produkcyjnych, nitowa‑
nie, 40 produkcja rzemieślnicza na zamówienie i montowanie wy‑
konanych elementów, wyrób produktów na zamówienie, obróbka
i przetwarzanie materiałów, obróbka metali, 42 doradztwo techno‑
logiczne i techniczne.
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(111) 318741
(220) 2018 08 20
(151) 2019 03 18
(441) 2018 10 22
(732) MELLEM KRZYSZTOF, Jelenia Góra, PL.
(540) MELLEM
(540)

(210) 489526

Kolor znaku: niebieski
(531) 29.01.11, 27.05.01
(510), (511) 42 badania inżynieryjne, badania naukowe, doradztwo
techniczne w zakresie produkcji, doradztwo w dziedzinie kontroli
jakości, doradztwo związane z badaniami i rozwojem w dziedzinie
lecznictwa, doradztwo związane z testami laboratoryjnymi, eksper‑
tyzy w zakresie technologii, konsultacje techniczne z zakresu rozwo‑
ju produktu, medyczne badania naukowe, ocena ryzyka naukowego,
opracowywanie badań technicznych, opracowywanie metod testo‑
wych, opracowywanie podręczników technicznych, opracowywanie
procesów przemysłowych, opracowywanie produktów, prace badaw‑
cze nad produktami, prace badawcze w dziedzinie nauki i przemysłu,
zwłaszcza w zakresie elektryczności, prace badawczo‑rozwojowe nad
nowymi produktami, prace badawczo‑rozwojowe w zakresie produk‑
tów, próby kliniczne, profesjonalne doradztwo dotyczące technologii,
projektowanie i opracowywanie nowych technologii na rzecz osób
trzecich, projektowanie i opracowywanie technologii medycznej,
projektowanie i testowanie nowych produktów, projektowanie kom‑
ponentów mechanicznych i mikromechanicznych, projektowanie
metod produkcji, projektowanie oprogramowania komputerowego,
projektowanie produktów konsumenckich, projektowanie systemów
elektronicznych, projektowanie urządzeń i przyrządów mechanicz‑
nych, elektromechanicznych i optoelektronicznych, przemysłowe
analizy i usługi badawcze, przeprowadzanie technicznych studiów
wykonalności, testowanie bezpieczeństwa produktów, udzielanie
informacji i danych związanych z badaniami i rozwojem medycznym
i weterynaryjnym, udzielanie informacji związanych z badaniami tech‑
nologicznymi, usługi analiz i testów związane z urządzeniami inżynierii
elektrycznej, usługi badawczo‑rozwojowe związane z fizyką, usługi in‑
żynieryjne, usługi naukowe i technologiczne, usługi w zakresie badań
przemysłowych, usługi w zakresie projektowania technicznego, usłu‑
gi w zakresie rozwoju przemysłowego, wzornictwo i opracowywanie
produktów, wzornictwo przemysłowe.
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(510), (511) 36 usługi finansowe, finansowe usługi bankowe, usługi
charytatywne, mianowicie usługi finansowe, finansowe usługi doradcze
i dotyczące zarządzania, zarządzanie aktywami finansowymi, zarządza‑
nie aktywami, zarządzanie aktywami inwestycyjnymi, zarządzanie akty‑
wami finansowymi, usługi w zakresie zarządzania aktywami, zarządza‑
nie aktywami i zarządzanie portfolio, doradztwo finansowe w zakresie
zarządzania aktywami, zarządzanie aktywami na rzecz osób trzecich.

(111) 318744
(220) 2018 08 27
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) smartEMU
(510), (511) 9 liczniki energii elektrycznej.

(210) 489711

(111) 318745
(220) 2018 08 27
(151) 2019 02 19
(441) 2018 10 15
(732) SPECTRO‑LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łomianki, PL.
(540) Spectro‑Lab Laboratoria Przyszłości
(540)

(210) 489717

Kolor znaku: niebieski, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 urządzenia, aparaty, przyrządy do celów naukowych,
aparatura pomiarowa analityczna laboratoryjna, 10 urządzenia labo‑
ratoryjne do celów medycznych, 35 doradztwo handlowe fachowe,
37 serwis gwarancyjny i pogwarancyjny‑naprawy.

(111) 318743
(220) 2018 08 21
(210) 489564
(151) 2019 02 13
(441) 2018 10 15
(732) SZKOŁA INWESTOWANIA SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) PROSPER CAPITAL
(540)

(111) 318746
(220) 2018 08 29
(210) 489904
(151) 2019 02 20
(441) 2018 11 05
(732) EMERGOPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Konstancin-Jeziorna, PL.
(540) Cytovagin
(510), (511) 3 kosmetyki, kremy do twarzy i ciała, serum do twarzy
i ciała, balsamy i lotiony do twarzy i ciała, masła do ciała, emulsje do
twarzy i ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała, wody
kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu, środ‑
ki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery
do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne,
produkty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną,
środki do czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ust‑
nej, produkty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic
i do kąpieli, sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki
kosmetyczne zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, an‑
typerspiranty, żele kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne środki do
czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, środki wybielające
i inne substancje stosowane w praniu, mydła, środki perfumeryjne,
olejki eteryczne, 5 produkty farmaceutyczne, witaminy do celów
leczniczych, minerały do celów leczniczych, mineralne dodatki do
żywności, mineralne wody do celów leczniczych, preparaty wspoma‑
gające leczenie, suplementy diety do celów medycznych, dietetycz‑
ne środki spożywcze do celów medycznych, substancje dietetyczne
do celów medycznych, suplementy żywnościowe, suplementy diety
i preparaty dietetyczne, preparaty ziołowe do celów medycznych,
zioła lecznicze, napary lecznicze, herbatki lecznicze, żywność dla
niemowląt, plastry do celów medycznych, materiały opatrunkowe,
okłady do celów medycznych, środki odkażające, preparaty diagno‑
styczne do celów medycznych, kremy farmaceutyczne, czopki lecz‑
nicze, preparaty enzymatyczne do celów leczniczych, napoje, zioła
lecznicze, napary lecznicze.

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 03.07.21, 27.05.01, 29.01.12

(111) 318747
(220) 2018 08 29
(210) 489912
(151) 2019 03 11
(441) 2018 11 13
(732) BLUKACZ RENATA, GRZYWACZ JUSTYNA MEDICAL OFFICE
SPÓŁKA CYWILNA, Warszawa, PL.
(540) Medical Center

(111) 318742
(220) 2018 08 20
(151) 2019 02 26
(441) 2018 11 13
(732) KOBYLAŃSKI DARIUSZ IODO 79, Gdańsk, PL.
(540) IODO 79 AD
(540)

(210) 489540

(531) 27.05.01, 27.07.01
(510), (511) 35 audyty finansowe, audyty działalności gospodar‑
czej, audyty przedsiębiorstw, doradztwo gospodarcze, doradztwo
w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą, pomoc w prowa‑
dzeniu działalności gospodarczej, działalność promocyjna i marke‑
tingowa, 45 usługi związane z administrowaniem i ochroną danych
osobowych w tym usługi prawne w zakresie ochrony danych osobo‑
wych, usługi inspektora ochrony danych osobowych.
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(540)

Kolor znaku: zielony
(531) 02.07.12, 26.01.01, 26.01.05, 27.05.01, 29.01.03
(510), (511) 44 kliniki medyczne, usługi medyczne, medyczna opie‑
ka pielęgniarska, usługi doradztwa dietetycznego, opieka medyczna
i zdrowotna, usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej, terapia
zajęciowa i rehabilitacja, rehabilitacja fizyczna, podstawowa opieka
zdrowotna, specjalistyczna opieka zdrowotna, usługi doradcze w za‑
kresie opieki zdrowotnej, wynajem łóżek specjalnie skonstruowa‑
nych do leczenia medycznego, świadczenie usług w zakresie prowa‑
dzenia dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem stomatologii.
(111) 318748
(220) 2018 08 30
(210) 489946
(151) 2019 02 20
(441) 2018 10 29
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA JAPAN LIFT
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wy‑
roby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do ma‑
kijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do od‑
chudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów,
wszystkie towary dla kobiet.
(111) 318749
(220) 2017 12 14
(151) 2019 02 08
(441) 2018 10 08
(732) STB KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cięciwa, PL.
(540) STYROPOL
(540)

(210) 480137

Kolor znaku: czarny, szary, czerwony
(531) 26.04.03, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe
konstrukcje budowlane, 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika
i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, tworzywa sztucz‑
ne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające,
uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury giętkie niemetalowe,
wyroby z polistyrenu i tworzyw sztucznych, izolacyjne elementy i płyty
budowlane ze styropianu do budowy i wykładania sufitów, ścian i pod‑
łóg, do wykładania zewnętrznych ścian budynków, płyty warstwowe,
płyty oklejane, płyty ocieplające, płyty termoizolacyjne, płyty dźwięko‑
chłonne, płyty tłumiące dźwięk, płyty stosowane do izolacji akustycz‑
nej i termicznej stropów w technologii podłóg pływających, elementy
z tworzyw sztucznych dla budownictwa, jak zamocowania ociepleń,
budynków, kołki rozporowe, elementy elewacyjne budynków, folie me‑
talowe i niemetalowe, izolacje dachów płaskich, ocieplenia budynków
i dachów, kleje izolacyjne, zaprawy izolacyjne, 19 materiały budowla‑
ne niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownic‑
twie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki
niemetalowe, styropianowe płyty i elementy budowlane, okucia bu‑
dowlane z tworzyw sztucznych, klamki, listwy wykończeniowe, listwy
sztukateryjne i boazeryjne, sufity podwieszane, ścianki działowe, płytki
podłogowe z tworzyw sztucznych, kształtki hydrauliczne niemetalo‑
we, konstrukcje i pokrycia elewacji budynków (nie z metalu), zaprawy
budowlane, 37 usługi budowlano‑montażowo‑remontowe budynków
mieszkalnych i obiektów przemysłowych, naprawy, usługi instalacyjne,
zbrojenie budynków, 42 projekty techniczne, doradztwo budowlane.
(111) 318750
(220) 2017 12 14
(210) 480138
(151) 2019 02 08
(441) 2018 10 08
(732) STB KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Cięciwa, PL.
(540) STYROPOL
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe
konstrukcje budowlane, 17 kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika
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i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach, tworzywa sztucz‑
ne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające,
uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury giętkie niemetalowe,
wyroby z polistyrenu i tworzyw sztucznych, izolacyjne elementy i płyty
budowlane ze styropianu do budowy i wykładania sufitów, ścian i pod‑
łóg, do wykładania zewnętrznych ścian budynków, płyty warstwowe,
płyty oklejane, płyty ocieplające, płyty termoizolacyjne, płyty dźwięko‑
chłonne, płyty tłumiące dźwięk, płyty stosowane do izolacji akustycz‑
nej i termicznej stropów w technologii podłóg pływających, elementy
z tworzyw sztucznych dla budownictwa, jak zamocowania ociepleń,
budynków, kołki rozporowe, elementy elewacyjne budynków, folie me‑
talowe i niemetalowe, izolacje dachów płaskich, ocieplenia budynków
i dachów, kleje izolacyjne, zaprawy izolacyjne, 19 materiały budowla‑
ne niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownic‑
twie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki
niemetalowe, styropianowe płyty i elementy budowlane, okucia bu‑
dowlane z tworzyw sztucznych, klamki, listwy wykończeniowe, listwy
sztukateryjne i boazeryjne, sufity podwieszane, ścianki działowe, płytki
podłogowe z tworzyw sztucznych, kształtki hydrauliczne niemetalo‑
we, konstrukcje i pokrycia elewacji budynków (nie z metalu), zaprawy
budowlane, 37 usługi budowlano‑montażowo‑remontowe budynków
mieszkalnych i obiektów przemysłowych, naprawy, usługi instalacyjne,
zbrojenie budynków, 42 projekty techniczne, doradztwo budowlane.

(111) 318751
(220) 2018 03 05
(210) 483134
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) ProbioNet GmbH, Herisau, CH.
(540) K‑12
(510), (511) 5 preparaty i artykuły dentystyczne oraz lecznicze środ‑
ki do czyszczenia zębów, suplementy diety i preparaty dietetyczne,
preparaty i artykuły medyczne i weterynaryjne.
(111) 318752
(220) 2018 03 12
(210) 483413
(151) 2019 02 07
(441) 2018 10 15
(732) PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO‑USŁUGOWE BELIN
‑WOJCIECH LENARTOWICZ, ROMAN ERDMANN, ANRZEJ NOWAK
SPÓŁKA JAWNA, Poznań, PL.
(540) ziołowy duet
(510), (511) 5 herbaty lecznicze, suplementy diety, preparaty mineral‑
ne, preparaty odżywcze z mikroelementami dla ludzi, preparaty pod‑
noszące odporność organizmu, wzbogacające organizm w niezbędne
witaminy i mikroelementy, leki, dietetyczne substancje przystosowane
do celów medycznych, dietetyczna żywność przystosowana do celów
medycznych, produkty złożone z substancji odżywczych, które traktuje
się jako uzupełnienie normalnej żywności, cukierki z mikroelementami
do celów leczniczych, 30 kawa, herbata, napoje na bazie kawy, napoje
na bazie herbaty, herbaty ziołowe i aromatyzowane, kakao i wyroby na
bazie kakao, czekolada, napoje na bazie czekolady, cukier, cukier wanili‑
nowy, sól kuchenna, przyprawy, lód naturalny lub sztuczny.
(111) 318753
(220) 2018 03 26
(151) 2019 02 07
(441) 2018 10 15
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) NEBU
(510), (511) 5 preparaty w ampułkach do inhalacji.

(210) 484077

(111) 318754
(220) 2018 05 15
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) EXIM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Rainbovit baby DIETARY SUPPLEMENT
(540)

(210) 485974

Kolor znaku: czerwony, pomarańczowy, ciemnopomarańczowy,
żółty, jasnozielony, ciemnozielony, niebieski, granatowy,
fioletowy, szary
(531) 27.05.01, 29.01.15
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(510), (511) 5 dietetyczna żywność przystosowana dla niemowląt,
preparaty dietetyczne dla dzieci, substancje dietetyczne dla nie‑
mowląt, suplementy diety dla niemowląt, suplementy diety i prepa‑
raty dietetyczne, 32 napoje owocowe, soki owocowe, napoje wzbo‑
gacone substancjami odżywczymi.

(111) 318755
(220) 2018 05 15
(210) 485975
(151) 2018 11 13
(441) 2018 07 23
(732) EXIM PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) VigoONE XL men&rsquo;s sexual health dietary supplement
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski, granatowy
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 suplementy diety i preparaty dietetyczne dla ludzi,
preparaty farmaceutyczne dla ludzi, preparaty farmaceutyczne wy‑
wołujące erekcję.
(111) 318756
(220) 2018 05 16
(151) 2019 02 07
(441) 2018 10 22
(732) EPEE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Szczecin, PL.
(540) CRAZY BALL
(540)

(210) 486008

Kolor znaku: czarny, żółty, szary
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 28 artykuły i sprzęt sportowy, piłki do zabawy, zabawki,
gry i przedmioty do zabawy.
(111) 318757
(220) 2018 05 25
(210) 486369
(151) 2019 02 07
(441) 2018 10 22
(732) FOSZCZ MACIEJ SOUL‑FARM, Bielsko‑Biała, PL.
(540) Soul‑Farm
(540)

Kolor znaku: fioletowy, zielony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.11, 26.04.01, 26.04.02,
26.04.17, 26.03.11, 26.11.01, 26.11.05, 26.11.08
(510), (511) 5 substancje dietetyczne oraz dodatki odżywcze do
celów leczniczych, preparaty witaminowe, mineralne suplementy
diety, odżywcze suplementy diety, zioła lecznicze, herbaty lecznicze,
preparaty do kąpieli do celów medycznych, cukier do celów medycz‑
nych, oleje lecznicze, ekstrakty roślinne do celów farmaceutycznych,
ekstrakty ziołowe do celów medycznych, mydła lecznicze, sole do ce‑
lów medycznych, żywność dietetyczna do celów leczniczych, błon‑
nik pokarmowy, kosmetyczne preparaty lecznicze, herbaty ziołowe
do celów leczniczych, kolagen do celów medycznych, suplementy
diety o działaniu kosmetycznym, suplementy diety zawierające al‑
giniany, suplementy diety ze sproszkowanymi jagodami acai, suple‑
menty diety zawierające siemię lniane, suplementy diety zawierające
olej lniany, syropy do użytku farmaceutycznego, żywność liofilizo‑
wana przystosowana do celów medycznych, 35 usługi sprzedaży
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hurtowej w zakresie żywności i suplementów diety, prezentowanie
produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej w zakresie
żywności i suplementów diety, reklama i promocja sprzedaży dla
osób trzecich w zakresie żywności, zapewnianie platformy interne‑
towej dla nabywców i sprzedawców towarów i usług, prowadzenie
sklepu i hurtowni z wyrobami spożywczymi.

(111) 318758
(220) 2018 06 15
(210) 487177
(151) 2019 02 07
(441) 2018 10 22
(732) ROGIEWICZ MAŁGORZATA VIMAX, Przygoń, PL.
(540) VIMAX
(510), (511) 2 barwniki spożywcze, barwniki spożywcze pozyskane
z żywności barwiącej, preparaty do barwienia żywności i napojów,
barwniki, barwniki bezpośrednie, barwniki do napojów, barwniki do
piwa, barwniki do użytku w produkcji żywności, barwniki do zastoso‑
wania w produkcji napojów, barwniki do żywności, barwniki spożyw‑
cze do użytku domowego, barwniki spożywcze uzyskane z soczystych
owoców, barwniki syntetyczne, dodatki do użytku jako barwniki do
artykułów spożywczych, ekstrakty ze słodu do użytku jako barwnik do
napojów, ekstrakty ze słodu do użytku jako barwnik do żywności, na‑
turalne barwniki, 3 aromaty, barwniki do celów kosmetycznych, olejki
eteryczne, ekstrakty ziołowe do celów kosmetycznych, 5 preparaty
witaminowe, dodatki witaminowe i mineralne, dodatki funkcjonalne
w postaci suplementów diety, preparaty witaminowe w postaci suple‑
mentów diety, dodatki do suplementów diety, dietetyczne dodatki do
żywności, dodatki do żywności do celów niemedycznych, lecznicze
dodatki do żywności, uzupełniające dodatki do żywności do celów
medycznych, 29 napoje mleczne aromatyzowane, ekstrakty mięsne,
ekstrakty drobiowe, ekstrakty do zup, zupy i wywary, ekstrakty mię‑
sne, ekstrakty warzywne do gotowania, ekstrakty z pomidorów, eks‑
trakty alg do celów spożywczych, koncentraty soków warzywnych do
konsumpcji, koncentraty pomidorowe, koncentraty zup, 30 aromaty
spożywcze inne niż olejki eteryczne, ekstrakty przypraw, koncentra‑
ty warzywne stosowane jako przyprawy, przyprawy, zioła do celów
spożywczych, zioła suszone, aromaty do żywności, aromaty do napo‑
jów, aromaty do produktów mleczarskich, aromaty do wsadów owo‑
cowych, aromaty do wyrobów ciastkarskich i cukierniczych, aromaty
do zup i dań gotowych, aromaty do wyrobów mięsnych i garmażeryj‑
nych, aromaty do sosów, aromaty do marynat, oleju i octu, aromaty do
przetworów owocowo‑warzywnych, aromaty do przekąsek suchych,
dodatki smakowe do napojów, inne niż olejki eteryczne, cukier do
przygotowywania napojów izotonicznych, substancje nadające smak
w celu dodania do napojów, inne niż olejki eteryczne. wyciągi słodo‑
we stosowane jako aromaty, ziołowe aromaty do przyrządzania na‑
pojów, owocowe aromaty, inne niż esencje, aromaty w formie sosów
w proszku, bazy do przyrządzania koktajli mlecznych, roślinne aro‑
maty 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 stoso‑
wania 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 przy‑
praw, marynaty zawierające przyprawy, przyprawy smakowe (sosy,
marynaty), dodatki smakowe i przyprawy, sól spożywcza o obniżonej
zawartości sodu, preparaty żywnościowe zawierające sól spożywczą,
dodatki do żywności takie jak substancje stanowiące substytuty soli,
ekstrakty drożdżowe, hydrolizaty biała roślinnego, autolizaty drożdżo‑
we, glutaminiany do celów spożywczych, rybonukleotydy, przyprawy,
pochodne soi, modyfikatory smaku, aminokwasy, kwasy organiczne,
chemiczne przyprawy kuchenne, cukry, substancje konserwujące, re‑
gulatory kwasowości, substancje wzbogacające wartość odżywczą,
minerały przeznaczone do stosowania w środkach spożywczych, arty‑
kułach 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 spo‑
rządzania napojów owocowych, 33 ekstrakty napojów alkoholowych,
alkoholowe ekstrakty owocowe.
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(111) 318759
(220) 2018 06 27
(151) 2019 02 19
(441) 2018 08 20
(732) RADOŃ JACEK, Kraków, PL.
(540) Lamberg
(510), (511) 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.

(210) 487623

(111) 318760
(220) 2018 06 27
(210) 487630
(151) 2019 02 19
(441) 2018 08 20
(732) BMK EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) U URZĘDOWSKI
(540)

Kolor znaku: czarny, żółty
(531) 07.03.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 19 okna niemetalowe, okna witrażowe, 20 niemetalowy
osprzęt do okien, rolety, story wewnętrzne, niemetalowy osprzęt do
drzwi, niemetalowe parapety, futryny drzwi, ramy okienne niemeta‑
lowe, 37 usługi montażowe w zakresie wstawiania i wymiany okien
i drzwi, nadzór budowlany i techniczny, usługi budowlane, usługi zwią‑
zane z naprawą i konserwacją okien i drzwi, roboty wykończeniowe.
(111) 318761
(220) 2018 07 02
(210) 487745
(151) 2019 02 18
(441) 2018 08 20
(732) WIERZBICKA‑BAXTER AGNIESZKA BUSINESS REPUBLIC,
Szydłów, PL.
(540) Szydłowianka
(510), (511) 30 czekolada, śliwki w czekoladzie, czekolada nadziewa‑
na, bakalie w czekoladzie, owoce w czekoladzie, aromaty do ciast, inne
niż olejki eteryczne, aromaty kawowe, aromaty spożywcze inne niż
olejki eteryczne, baozi (nadziewane kluski gotowane na parze), batony
zbożowe, bułeczki słodkie, bułki, chałwa, ciasto [masa do pieczenia],
ciasto na słodkie wypieki, ciasto na wypieki, ciasto w proszku, czeko‑
lada pitna, dekoracje cukiernicze do ciast, dodatki smakowe do napo‑
jów, inne niż olejki eteryczne, esencje do artykułów żywnościowych,
inne niż esencje eteryczne i olejki eteryczne, gofry, grzanki, herbata,
herbata mrożona, jiaozi (pierogi nadziewane), jogurt mrożony [lody
spożywcze], kanapki, karmelki [cukierki], kawa, kawa nienaturalna,
kawa niepalona, lukier do ciast, marynaty, mięsne sosy, mięso zapie‑
kane w cieście, muesli, musy czekoladowe, napoje czekoladowe z mle‑
kiem, napoje kakaowe z mlekiem, napoje kawowe z mlekiem, napoje
na bazie kakao, napoje na bazie kawy, ocet, orzechy w czekoladzie,
owocowe galaretki [słodycze], pasta z soi [przyprawy], pasty czekola‑
dowe do smarowania zawierające orzechy, pasty na bazie czekolady,
pastylki [wyroby cukiernicze], pasztet w cieście, piernik, pierożki na
bazie mąki, pizza, placki, płatki kukurydziane, pralinki, preparaty ro‑
ślinne zastępujące kawę, proszki do sporządzania lodów, przyprawy,
przyprawy korzenne, przyprawy smakowe (sosy, marynaty), ptifurki
[ciasteczka], sorbety [lody], sos jabłkowy [przyprawa], sosy [przypra‑
wy], sosy do makaronów, sosy owocowe, sosy pomidorowe, sosy sa‑
łatkowe, tarty (z owocami), wyroby cukiernicze na bazie migdałów,
wyroby cukiernicze na bazie orzechów arachidowych, wyroby czeko‑
ladowe do dekoracji ciast, wysokoproteinowe batoniki zbożowe, zioła
do celów spożywczych, zioła konserwowane [przyprawy].
(111) 318762
(220) 2018 07 03
(210) 487800
(151) 2019 02 18
(441) 2018 08 20
(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA MAGIC BRONZE
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wy‑
roby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do ma‑
kijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do od‑
chudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów,
wszystkie towary dla kobiet.
(111) 318763
(151) 2019 02 18

(220) 2018 07 03
(441) 2018 08 20

(210) 487801
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(732) BIELENDA KOSMETYKI NATURALNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Kraków, PL.
(540) BIELENDA MAGIC EGG
(510), (511) 3 kosmetyki upiększające, kosmetyki pielęgnacyjne, wy‑
roby perfumeryjne i dezodoranty, olejki, środki i preparaty do ma‑
kijażu i demakijażu, środki czystości, preparaty kosmetyczne do od‑
chudzania, kosmetyki profesjonalne, kosmetyki do stylizacji włosów,
wszystkie towary dla kobiet.
(111) 318764
(220) 2018 07 27
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) NABRDALIK OLGA, Sosnowiec, PL.
(540) LHOTSE
(540)

(210) 488799

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 06.01.04, 26.11.13, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 28 sprzęt sportowy, artykuły i sprzęt sportowy, torby
specjalnie przystosowane do sprzętu sportowego, uprząż wspinacz‑
kowa, urządzenia zaciskowe [sprzęt do wspinaczki górskiej], 35 usłu‑
gi sprzedaży detalicznej w związku ze sprzętem sportowym, usługi
sprzedaży hurtowej w związku ze sprzętem sportowym.
(111) 318765
(220) 2018 07 30
(210) 488802
(151) 2019 01 03
(441) 2018 09 10
(732) GJW GRAMZA JENEROWICZ WSPÓLNICY KANCELARIA
RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA PARTNERSKA, Poznań, PL.
(540) G J W prawo‑w-inwestycjach.pl
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 publikowanie tekstów, publikowanie tekstów on‑line,
publikowanie książek, artykułów, recenzji, opinii, glos, publikowanie
książek, artykułów, recenzji, opinii, glos on‑line, udostępnianie publi‑
kacji elektronicznych on‑line nie do pobrania, udostępnianie bloga
internetowego, udostępnianie treści na blogu internetowym, udo‑
stępnianie treści w dzienniku internetowym, organizowanie i pro‑
wadzenie szkoleń, kursów i innych pozaszkolnych form kształcenia,
organizowanie i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów,
organizowanie konkursów edukacyjnych, usługi w zakresie tłuma‑
czenia, 45 usługi prawne, doradztwo prawne, sporządzanie eksper‑
tyz prawnych, umów, opinii prawnych i analiz prawnych, opracowy‑
wanie projektów aktów prawnych, zastępstwo prawne i procesowe,
usługi arbitrażu, mediacji i rozstrzygania sporów, zarządzanie wła‑
snością intelektualną, dostarczanie informacji prawnych, dostarcza‑
nie informacji o prawie w formie elektronicznej.
(111) 318766
(220) 2018 09 04
(210) 490116
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 22
(732) GĘBUŚ WOJCIECH, GAZDA ŁUKASZ PHU ŚWIAT DRZWI
SPÓŁKA CYWILNA, Bzianka, PL.
(540) ENTRE
(510), (511) 6 drzwi metalowe, listwy metalowe, metalowe drzwi
pancerne, metalowe drzwi składane, metalowe zasuwy do drzwi,
nieelektryczne urządzenia do otwierania okien i drzwi, nieelektrycz‑
ne dzwonki do drzwi z metalu, okna metalowe, okucia metalowe,
okucia do drzwi metalowe, okna żaluzjowe metalowe, okucia meta‑
lowe do okien, ościeżnice metalowe, sejfy, szyldy metalowe, zasuwy
do zamków, zawiasy metalowe, zatrzaski metalowe, metalowe para‑
pety okienne, akcesoria do drzwi i okien metalowych, części do drzwi
i okien metalowych, schody metalowe, 19 drzwi niemetalowe, okna
niemetalowe, drzwi pancerne niemetalowe, niemetalowe ościeżnice
drzwiowe, niemetalowe płyty drzwiowe, niemetalowe drzwi harmo‑
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nijkowe, listwy niemetalowe, moskitiery niemetalowe, okienne szkło,
z wyjątkiem stosowanego w pojazdach, okiennice niemetalowe,
okna witrażowe, okna żaluzjowe niemetalowe, niemetalowe parape‑
ty okienne, schody niemetalowe, akcesoria do drzwi i okien niemeta‑
lowych, części do drzwi i okien niemetalowych, 35 sprzedaż hurtowa
i detaliczna drzwi i okien, usługi pośrednictwa w handlu stolarką
okienną i drzwiową, usługi pośrednictwa w handlu akcesoriami do
stolarki okiennej i drzwiowej, usługi pośrednictwa w handlu czę‑
ściami stolarki okiennej i drzwiowej, promocja sprzedaży dla osób
trzecich w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej oraz akcesoriów,
37 montaż drzwi i okien, montaż i naprawa instalacji alarmowych,
renowacja drzwi i okien, usługi budowlane, naprawa drzwi i okien,
instalacja i naprawa stolarki budowlanej.

(111) 318767
(220) 2018 09 05
(210) 490126
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) mSDF
(510), (511) 9 rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami.
(111) 318768
(220) 2018 09 05
(151) 2019 02 27
(441) 2018 11 13
(732) APATOR SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, PL.
(540) mSD
(510), (511) 9 rozłączniki izolacyjne.

(210) 490127

(111) 318769
(220) 2018 09 05
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) EUROIMPEX SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL.
(540) C euroimpex sa
(540)

(210) 490164

Kolor znaku: czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, drukarki, fotokopiar‑
ki, drukarki komputerowe, komputery, programy komputerowe,
czytniki optyczne, oprogramowanie komputerowe umożliwiające
dostarczenie informacji za pośrednictwem Internetu, komputerowe
bazy danych, 16 urządzenia i maszyny do powielania, 35 wynajmo‑
wanie urządzeń i wyposażenia biurowego, fotokopiowanie, kom‑
puterowe zarządzanie plikami, informacja handlowa wspomagana
komputerowo, reklama za pośrednictwem mediów elektronicznych,
w szczególności Internetu, usługi dotyczące komputerowych baz da‑
nych, 37 instalowanie, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń
biurowych, 41 szkolenia dotyczące elektroniki, usługi biblioteczne
świadczone za pośrednictwem komputerowej bazy danych, infor‑
macja dotycząca edukacji udzielana on‑line z komputerowej bazy
danych lub z Internetu, usługi dostarczania informacji edukacyjnych,
informacje dotyczące edukacji, edukacja i szkolenia w dziedzinie
przetwarzania danych elektronicznych, 42 konwersja danych lub
dokumentów na formę elektroniczną, instalacja, konserwacja i ak‑
tualizowanie oprogramowania bazy danych, rozwój programowanie
i wdrażanie oprogramowania komputerowego.
(111) 318770
(220) 2018 09 11
(210) 490419
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Shenzhen, CN.
(540) nova
(510), (511) 9 okulary inteligentne, zegarki inteligentne, folie ochron‑
ne przystosowane do ekranów komputerowych, przyrządy do śledze‑
nia aktywności do noszenia na sobie, pokrowce na smartfony, etui na
smartfony, folie ochronne dostosowane do ekranów telefonów komór‑
kowych, kijki do robienia selfie [monopody ręczne], wideofony, ramki
cyfrowe do zdjęć, mikrofony, sprzęgacze [urządzenia przetwarzające
dane], urządzenia do przetwarzania danych, karty z układem scalo‑
nym [karty inteligentne], transpondery, obudowy głośników, odbior‑
niki audiowizualne, ekrany wideo, aparatura do komunikacji sieciowej,
modemy, pokrowce na laptopy, smartfony, baterie elektryczne, łado‑
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warki do baterii, przenośne źródła zasilania [baterie do ponownego
ładowania], tablety, laptopy, notebooki, torby do noszenia laptopów,
słuchawki [zakładane na głowę], słuchawki [douszne], głośniki, prze‑
nośne odtwarzacze multimedialne, urządzenia do transmisji dźwięku,
kamery wideo, aparaty fotograficzne, paski do telefonów komórko‑
wych, klawiatury komputerowe, myszy [komputerowe urządzenia
peryferyjne], osłony telefonów, kodowane identyfikacyjne bransoletki
magnetyczne, krokomierze [pedometry], elektryczne urządzenia mo‑
nitorujące, inteligentne bransoletki [przyrządy pomiarowe], nagrane
programy komputerowe, nagrane komputerowe programy sterujące,
programy komputerowe [oprogramowanie do pobrania], aplikacje
komputerowe do pobrania, soczewki optyczne, urządzenia do anali‑
zy gazu, wagi, odtwarzacze kasetowe samochodowe, bezprzewodo‑
we zestawy słuchawkowe do smartfonów, monitory wideo, cyfrowe
urządzenia do przetwarzania sygnałów głosowych, interfejsy audio,
elektryczne i elektroniczne urządzenia modyfikujące dźwięk [efekty]
do instrumentów muzycznych, korektory [urządzenia audio], zestawy
do noszenia na głowie do rzeczywistości wirtualnej, cyfrowe nagry‑
warki wideo do użytku w pojazdach, dekodery telewizyjne, cyfrowe
stacje meteorologiczne, biochipy, urządzenia do detekcji podczer‑
wieni, elektroniczne breloki do kluczy będące urządzeniami zdalnego
sterowania, stacje ładowania dla pojazdów elektrycznych, baterie do
papierosów elektronicznych, urządzenia do identyfikacji odcisków
palców, urządzenia do rozpoznawania twarzy, wykrywacze [detek‑
tory], przyrządy pomiarowe, urządzenia diagnostyczne nie do celów
medycznych, czujniki, czujniki alarmowe, wtyczki, gniazdka i inne kon‑
takty [złącza elektryczne], gniazdka elektryczne, wielostykowe panele
rozdzielcze, urządzenia do zdalnego sterowania do użytku domowe‑
go, przełączniki elektryczne, alarmy dźwiękowe, elektryczne instala‑
cje przeciwwłamaniowe, wykrywacze dymu, elektroniczne systemy
kontroli dostępu do drzwi ryglowanych, alarmy do wykrywania gazów
łatwopalnych, centralne jednostki alarmowe, cyfrowe zamki do drzwi,
biometryczne zamki do drzwi na odcisk palca, projektory ciekłokry‑
staliczne [LCD], projektory automatycznie regulujące ostrość obrazu,
projektory wideo, projektory przenośne, wagi z analizatorami tkanki
tłuszczowej do użytku domowego, elektroniczne wagi łazienkowe,
analizatory powietrza, kable lub przewody USB do transmisji danych,
łączniki elektryczne, złącza do przewodów elektrycznych.

(111) 318771
(220) 2018 09 13
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 19
(732) ORTHODESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rzeszów, PL.
(540) d orthodesign
(540)

(210) 490523

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.12, 26.01.18
(510), (511) 10 aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, ar‑
tykuły ortopedyczne i rehabilitacyjne, balkoniki i chodziki dla osób
niepełnosprawnych, wózki na kółkach do celów medycznych, urzą‑
dzenia ortopedyczne, urządzenia medyczne w postaci pojazdów
kroczących, urządzenia do rehabilitacji fizycznej do celów medycz‑
nych, 35 pośrednictwo w obrocie sprzętem rehabilitacyjnym, orto‑
pedycznym i materiałami medycznymi, sprzedaż detaliczna środków
farmaceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia
medycznego, usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej, także za po‑
średnictwem Internetu takich towarów jak: urządzenia i sprzęt reha‑
bilitacyjny, ortopedyczny i medyczny, wózki dla niepełnosprawnych,
reklama, zarządzanie w działalności handlowej.
(111) 318772
(220) 2018 09 13
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) FURMAŃSKI TOMASZ FURMIS, Mielec, PL.
(540) Fratelli
(540)

(531) 27.05.01

(210) 490526
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(510), (511) 43 restauracje, bary, snack‑bary serwujące gorące i zim‑
ne potrawy, pizzerie, usługi restauracji sprzedających sushi, usłu‑
gi zaopatrzenia w żywność i napoje, restauracje samoobsługowe
i z dostawą do domu, catering w kafeteriach szybkiej obsługi, usługi
świadczone przez bary bistro, kafeterie‑bufety, obsługa gastrono‑
miczna z własnym zapleczem, produktami i transportem, usługi do‑
radcze dotyczące żywności.

(111) 318773
(220) 2018 09 14
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) HEALTH MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, PL.
(540) H+M HEALTH MEDICA
(540)

(210) 490561

Kolor znaku: jasnoniebieski, ciemnoniebieski, czarny, biały
(531) 24.13.01, 24.13.14, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 3 środki wybielające i inne substancje stosowane w pra‑
niu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania,
mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do
pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, 5 produkty far‑
maceutyczne, medyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów
medycznych, dietetyczna żywność i substancje do celów leczniczych
lub weterynaryjnych, żywność dla niemowląt, suplementy diety dla
ludzi i zwierząt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plom‑
bowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do
zwalczania szkodników, 42 badania naukowe w dziedzinie medy‑
cyny, badania w dziedzinie kosmetyki, badania biologiczne, prace
badawczo‑rozwojowe nad nowymi produktami dla osób trzecich,
usługi doradcze w dziedzinie technologii.
(111) 318774
(220) 2018 09 17
(210) 490633
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) TRZASKA SEBASTIAN ANACCO ADVISORS AND TRAINERS,
Kraków, PL.
(540) ANACCO
(510), (511) 41 fotoreportaże, nauczanie indywidualne, organizowa‑
nie i prowadzenie warsztatów (szkolenie), usługi edukacyjne świad‑
czone przez szkoły, publikowanie on‑line elektronicznych książek
i czasopism, usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie), publikowanie
tekstów innych niż teksty reklamowe, wypożyczanie sprzętu do nur‑
kowania.
(111) 318775
(220) 2018 09 19
(210) 490716
(151) 2019 03 15
(441) 2018 11 26
(732) FINKORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) FINKORP
(540)

Kolor znaku: granatowy, biały
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 usługi świadczone przez kasyna, kasyna, usługi zwią‑
zane z kasynami, grami na pieniądze i grami hazardowymi, hazard,
centra rozrywki, prowadzenie gier losowych dla wielu graczy, gry
losowe, zakłady, losowanie nagród [loterie], gry (obsługa sal-), usłu‑
gi gier, organizacja gier, salony gier automatycznych, wynajem gier
kasynowych, usługi salonów gier, organizowanie gier i konkursów,
organizowanie i prowadzenie gier.
(111) 318776
(220) 2018 09 19
(210) 490719
(151) 2019 03 15
(441) 2018 11 26
(732) FINKORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) F

1901

(540)

Kolor znaku: granatowy, srebrny
(531) 27.05.01, 26.11.09, 29.01.12
(510), (511) 36 doradztwo finansowe, informacje finansowe, analizy
finansowe, zarządzanie finansowe dotyczące inwestycji, pożyczki
pieniężne, świadczenie finansowych usług leasingowych, usługi
udzielania pożyczek i kredytów, usługi leasingowe, finansowanie po‑
życzek, gwarantowanie pożyczek, udzielanie pożyczek, zapewnianie
pożyczek ratalnych, finansowanie pożyczek krótkoterminowych,
doradztwo dotyczące pożyczek, udzielanie pożyczek pod zabezpie‑
czenia, udzielanie pożyczek na nieruchomość, 41 usługi świadczone
przez kasyna, kasyna, usługi związane z kasynami, grami na pienią‑
dze i grami hazardowymi, hazard, centra rozrywki, prowadzenie gier
losowych dla wielu graczy, gry losowe, zakłady losowanie nagród
[loterie], obsługa sal do gier, usługi gier, organizacja gier, salony gier
automatycznych, wynajem gier kasynowych, usługi salonów gier, or‑
ganizowanie gier i konkursów, organizowanie i prowadzenie gier.
(111) 318777
(220) 2018 09 19
(210) 490722
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY SPOŁEM, Kielce, PL.
(540) KIELCE Gastronomia Majonez GASTRONOMICZNY
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, czerwony, czarny, żółty
(531) 08.07.25, 19.01.04, 24.09.02, 24.09.24, 25.01.15, 26.01.06,
27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 30 majonezy, sosy na bazie majonezu.
(111) 318778
(220) 2018 09 19
(210) 490726
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GWARANCJA PLUS
(540)

Kolor znaku: czerwony, czarny, biały
(531) 26.11.01, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 36 usługi gwarancyjne, 37 informacja o naprawach,
42 usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.
(111) 318779
(220) 2018 09 19
(210) 490727
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GWARANCJA PLUS KOMFORT & OCHRONA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, szary
(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi gwarancyjne, 37 informacja o naprawach,
42 usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.
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(111) 318780
(220) 2018 09 19
(210) 490730
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GWARANCJA PLUS KOMFORT
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, szary
(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi gwarancyjne, 37 informacja o naprawach,
42 usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.
(111) 318781
(220) 2018 09 25
(151) 2019 02 28
(441) 2018 11 13
(732) ŻABKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) Good MooD
(540)

Nr 6/2019

napoje na bazie kokosu, napoje bezalkoholowe zawierające soki
owocowe, napoje na bazie orzechów i soi, napoje na bazie owoców
lub warzyw, napoje owocowe z koncentratu lub syropu, z dodatkiem
wody i cukru, napoje składające się z mieszanki soków owocowych
i warzywnych, mieszane soki owocowe.

(111) 318782
(220) 2018 09 26
(210) 490996
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 26
(732) MARZEC TOMASZ, STELMACH JOLANTA PIGMENT SPÓŁKA
CYWILNA, Kraków, PL.
(540) DROGERIA pigment
(540)

(210) 490901

(531) 27.05.01, 26.01.18
(510), (511) 29 desery jogurtowe, desery owocowe, desery mleczne,
schłodzone desery mleczne, desery wykonane z produktów mlecz‑
nych, desery na bazie sztucznego mleka, puddingi na bazie mleka,
white pudding [rodzaj kaszanki bez krwi], napoje mleczne, napoje
z jogurtu, napoje mleczne aromatyzowane, napoje na bazie jogur‑
tu, napoje z produktów mlecznych, napoje sporządzone z mleka,
napoje na bazie mleka, napoje mleczne z przewagą mleka, napoje
przyrządzone z mleka lub zawierające mleko, jogurty, jogurty sma‑
kowe, jogurty kremowe, jogurty o smaku owocowym, jogurty o ni‑
skiej zawartości tłuszczu, 30 desery lodowe, desery czekoladowe,
suflety deserowe, musy deserowe, budynie deserowe, desery z mu‑
esli, vla [holenderski deser mleczny], crème caramel [karmelowy de‑
ser], gotowe desery [wyroby piekarnicze], gotowe desery [wyroby
cukiernicze], deser puddingowy na bazie ryżu, gotowe desery [na
bazie czekolady], puddingi do użytku jako desery, kremy budynio‑
we custard [pieczone desery], puddingi, pudding ryżowy, puddingi
ryżowe, pudding z chleba, yorkshire puddingi (pieczone puddingi
z ciasta naleśnikowego), mieszanki kheer (pudding ryżowy), pudding
z kaszy manny, gotowe do spożycia puddingi, puddingi ryżowe za‑
wierające rodzynki i gałkę muszkatołową, puddingi z ryżu i ośmiu
rodzajów suszonych owoców, puddingi bożonarodzeniowe [trady‑
cyjna angielska potrawa], tapioka (mąka) do celów spożywczych, ryż,
tapioka, napoje kawowe, napoje czekoladowe, napoje czekoladowe
z mlekiem, napoje o smaku czekoladowym, napoje na bazie kawy,
napoje na bazie kakao, napoje sporządzone z herbaty, musy, musy
czekoladowe, musy (wyroby cukiernicze), muesli, przekąski na bazie
muesli, płatki owsiane z dodatkiem orzechów lub suszonych owo‑
ców (granola), owsianka, płatki owsiane, płatki śniadaniowe, owsian‑
ka i grysik, przetworzone płatki owsiane jako żywność przeznaczona
do spożycia przez ludzi, płatki owsiane gotowe do spożycia przez lu‑
dzi, płatki owsiane i pszeniczne, owsianka błyskawiczna, kasze, kasza
manna, kasze spożywcze, kasza bulgur, kasza perłowa, kasza perło‑
wa [przetworzona], kasza manna [mąka spożywcza], płatki śniada‑
niowe zawierające mieszankę owoców i błonnika, płatki śniadaniowe
o smaku miodu, płatki śniadaniowe zawierające owoce, płatki śnia‑
daniowe zawierające błonnik, płatki śniadaniowe zawierające miód,
śniadaniowe płatki ryżowe, zbożowe artykuły śniadaniowe, płatki
śniadaniowe, 32 soki, soki owocowe [napoje], soki warzywne [napo‑
je], sok pomidorowy [napoje], soki aloesowe, warzywne napoje typu
smoothie, napoje typu smoothie zawierające ziarna i owies, napoje
bezalkoholowe, napoje owocowe, napoje aromatyzowane owoca‑
mi, niegazowane napoje bezalkoholowe, napoje na bazie owoców,

(531) 27.05.01, 25.05.05
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki upiększające, zestawy kosme‑
tyczne, kremy kosmetyczne, błyszczyki do ust, kosmetyki do brwi,
ołówki do brwi, kredki kosmetyczne, chusteczki nasączane płynami
kosmetycznymi, preparaty do makijażu, puder od makijażu, prepa‑
raty do demakijażu, fluid do makijażu, podkłady do makijażu, chus‑
teczki do demakijażu, mleczko kosmetyczne, preparaty do depilacji,
dezodoranty dla ludzi, dezodoranty, dezodoranty w postaci szty‑
ftów, mydła, mydełka, preparaty do golenia, sole do kąpieli dla celów
innych niż lecznicze, woda kolońska, lakiery do paznokci, maseczki
kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, ozdoby do paznokci, prepa‑
raty kosmetyczne do odchudzania, szampony, odżywki do włosów,
olejki do celów kosmetycznych, oleje kosmetyczne, olejki do celów
perfumeryjnych, lakiery do paznokci, perfumy, płyny do pielęgnacji
włosów, płyny po goleniu, pomadki do ust, pomady do celów ko‑
smetycznych, preparaty do opalania, tusze do rzęs, preparaty kosme‑
tyczne do pielęgnacji skóry, szminki, środki do czyszczenia zębów,
woda toaletowa, produkty toaletowe, toniki kosmetyczne, farby do
włosów, lakiery do włosów, pomady do włosów, pudry do włosów,
żele do włosów, pasty do włosów, oleje do włosów, wosk do depi‑
lacji, zmywacze do paznokci, pasty do zębów, henna do celów ko‑
smetycznych, płyny i żele do higieny intymnej, chusteczki do higieny
intymnej, płyny do płukania ust, kosmetyki dla dzieci, żele do kąpieli
i pod prysznic nie dla celów medycznych, balsamy do ciała, preparaty
złuszczające do pielęgnacji skóry, maseczki do twarzy, zioła do ką‑
pieli, 4 świece zapachowe, świece perfumowane, 5 suplementy diety
dla ludzi, zioła lecznicze, 21 pędzle do makijażu, pędzle kosmetycz‑
ne, osłonki na pędzle, etui na pędzle kosmetyczne, kosmetyczki na
przybory toaletowe, kosmetyczki na przybory kosmetyczne, przybo‑
ry kosmetyczne, przybory toaletowe, aplikatory do makijażu, szczo‑
teczki do zębów.
(111) 318783
(220) 2018 09 26
(151) 2019 03 18
(441) 2018 11 26
(732) OLEKSY PAWEŁ PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
BUDOWLANYCH OLEXBUD, Kąty, PL.
(540) DK Dworek Koncki
(540)

(210) 490997

Kolor znaku: czarny, złoty, jasnobrązowy
(531) 26.01.01, 26.01.04, 26.01.18, 25.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 przyjęcia okolicznościowe, usługi restauracyjne, usłu‑
gi rezerwacji pokojów, usługi hotelowe, usługi barowe, rzeźbienie
w jedzeniu, obsługa gastronomiczna z własnym zapleczem, bary
szybkiej obsługi (snack‑bary), stołówki.
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(111) 318784
(220) 2018 09 26
(210) 491007
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) OLKIEWICZ KATARZYNA ZT BUSINESS SOLUTIONS,
Wrocław, PL.
(540) FlowERP
(540)

(540)

Kolor znaku: ciemnoszary, czerwony
(531) 05.05.20, 05.05.21, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 oprogramowanie.

Kolor znaku: czarny, jasnozielony, złoty, biały
(531) 29.01.14, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.09, 27.05.10, 27.05.11,
27.05.17, 08.01.18, 24.05.05, 26.15.03, 26.01.03, 26.01.16, 26.01.18
(510), (511) 30 lody, desery lodowe.

(111) 318785
(220) 2018 09 27
(210) 491062
(151) 2019 03 08
(441) 2018 11 19
(732) ROGAŃSKA ALICJA, Bydgoszcz, PL.
(540) INNESTA
(510), (511) 36 administrowanie nieruchomościami, administrowa‑
nie sprawami finansowymi dotyczącymi nieruchomości, agencja
wynajmu zakwaterowania [mieszkania], agencje nieruchomości,
agencje pośrednictwa w handlu nieruchomościami, biura pośrednic‑
twa handlu nieruchomościami, biuro wynajmu mieszkań, doradztwo
finansowe związane z inwestowaniem w nieruchomości, doradztwo
w zakresie nieruchomości, dostarczanie informacji dotyczących nie‑
ruchomości, dzierżawa lub wynajem budynków, dzierżawa nierucho‑
mości posiadanych na własność, finansowanie inwestycji budowla‑
nych, nabywanie nieruchomości [dla osób trzecich], ocena i wycena
nieruchomości, organizowanie finansowania w zakresie operacji bu‑
dowlanych, organizowanie finansowania zakupu nieruchomości, or‑
ganizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, organizowa‑
nie wynajmu nieruchomości, organizowanie najmu nieruchomości
na wynajem, pobieranie czynszu, pomoc w zakresie nabywania nie‑
ruchomości i w zakresie udziałów finansowych w nieruchomościach,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, powiernictwo nierucho‑
mości, skomputeryzowane usługi informacyjne dotyczące nierucho‑
mości, udzielanie informacji dotyczących nieruchomości, udzielanie
informacji dotyczących rynku nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących kwestii nieruchomości za pośrednictwem Internetu,
usługi agencji nieruchomości dotyczące sprzedaży i wynajmu nieru‑
chomości, usługi agencji nieruchomości związane z kupnem i sprze‑
dażą nieruchomości, usługi agencji pośrednictwa nieruchomości
mieszkaniowych, usługi w zakresie zakwaterowań, usługi wynajmu
mieszkań, usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, usługi
zarządzania własnością wakacyjną, wycena i zarządzanie nierucho‑
mościami, wynajem biur do coworkingu, wynajem nieruchomości,
zapewnienie finansowania rozbudowy nieruchomości, zarządzanie
portfelem nieruchomości, zarządzanie najmem, finansowanie in‑
westycji budowlanych, finansowanie kapitałem własnym, finansowe
zarządzanie projektami z dziedziny nieruchomości, planowanie fi‑
nansów w zakresie nieruchomości, powiernictwo środków pienięż‑
nych, pozyskiwanie kapitału, usługi finansowania wyposażenia, usłu‑
gi finansowania związane z hotelami, usługi finansowe dotyczące
własności nieruchomości i budynków, usługi finansowe dotyczące
rozbudowy nieruchomości, usługi finansowe z zakresu zarządzania
majątkiem, usługi pośrednictwa finansowego, usługi towarzystw
budowlanych, usługi zbierania funduszy za pośrednictwem strony
crowfunding, usługi zawiązane z inwestycjami przynoszącymi stałe
dochody, zapewnienie środków finansowych na rozwój nierucho‑
mości, zarządzanie finansowe projektami budowlanymi, zarządzanie
powiernicze nieruchomościami, usługi w zakresie wycen, wyceny fi‑
nansowe nieruchomości.
(111) 318786
(220) 2018 10 01
(210) 491115
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 19
(732) GREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Majdan, PL.
(540) GRYCAN LODY OD POKOLEŃ LODY O SMAKU MIĘTA
Z CZEKOLADĄ ORZEŹWIAJĄCE Z PŁATKAMI CIEMNEJ CZEKOLADY

(111) 318787
(220) 2018 10 01
(151) 2019 03 08
(441) 2018 11 19
(732) KMIECIK JAKUB, Gorlice, PL.
(540) Afore
(540)

(210) 491129

Kolor znaku: czarny, czerwony
(531) 01.15.09, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.12
(510), (511) 9 inwertery (falowniki) fotowoltaiczne.
(111) 318788
(220) 2018 10 02
(151) 2019 03 06
(441) 2018 11 19
(732) MALEJKA MACIEJ KRZYSZTOF, Babice, PL.
(540) RemaClick
(510), (511) 20 rolety okienne.

(210) 491169

(111) 318789
(220) 2018 10 02
(151) 2019 03 06
(441) 2018 11 19
(732) BRILENOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) ANATOLKI
(540)

(210) 491171

(531) 27.05.01, 27.05.05, 27.05.11, 27.05.17, 02.09.01, 26.11.03,
26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 29 owoce przetworzone, jagody konserwowane, suszo‑
ne oraz poddane obróbce cieplnej, galaretki, konfitury, kompoty,
galaretki owocowe, lekkie przekąski na bazie owoców, kompozycje
z poddanych obróbce owoców, kompoty (deser z gotowanych owo‑
ców), konserwy owocowe, marmolada, z wyjątkiem wyrobów cukier‑
niczych, miąższ owocowy, pasta owocowa skoncentrowana, owoce
lub jagody przygotowane w syropie cukrowym, purée z żurawiny,
purée z jabłek, sałatki owocowe, owoce lukrowane, owoce zamrożo‑
ne, 30 wyroby cukiernicze na bazie owoców i jagód, zefir [wyroby
cukiernicze], wyroby z galaretek owocowych [cukiernicze], pianka
owocowa [wyroby cukiernicze], 32 napoje owocowe, soki owocowe,
syropy i pozostałe składniki do przygotowywania napojów.
(111) 318790
(220) 2018 10 02
(151) 2019 03 06
(441) 2018 11 19
(732) DEKADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) DEKADA CZAS NA DOBRE INWESTYCJE

(210) 491174
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(540)

Kolor znaku: czerwony, różowy, niebieski, żółty
(531) 29.01.14, 26.04.01, 26.04.04, 26.04.09, 27.05.01, 27.05.09,
27.05.10, 27.05.17
(510), (511) 36 inwestycje majątkowe [nieruchomości], inwestycje
kapitałowe, inwestycje finansowe, wynajmowanie pomieszczeń han‑
dlowych, usługowych oraz biurowych [nieruchomości], zarządzanie
nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości.
(111) 318791
(220) 2017 01 25
(210) 466586
(151) 2018 03 02
(441) 2017 06 12
(732) LIDL SKLEPY SPOŻYWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jankowice, PL.
(540) Kulinarika TASTE OF JOURNEY
(540)

Kolor znaku: zielony, biały, beżowy, szary
(531) 27.05.01, 25.03.13, 29.01.14
(510), (511) 5 preparaty dietetyczne i suplementy diety, żywność dla
niemowląt, 29 ryby, owoce morza i mięczaki, mięso i wędliny, nabiał
i substytuty nabiału, przetworzone owoce, grzyby i warzywa (w tym
orzechy i nasiona roślin strączkowych), jaja ptasie i produkty z jaj, ole‑
je i tłuszcze, ekstrakty mięsne, przetworzone owady i larwy, naturalne
i sztuczne osłonki do kiełbas, potrawy gotowe, zupy i buliony, przeką‑
ski i desery, zapakowane obiady składające się głównie z owoców mo‑
rza, sałatki podawane na przystawkę, batony na bazie organicznych
orzechów i ziaren, rosół, kostki bulionowe, puddingi na bazie mleka,
desery wykonane z produktów mlecznych, dipy, gulasze, zupy, goto‑
we posiłki z mięsa [mięso jako główny składnik], gotowe posiłki z dro‑
biu [drób jako główny składnik], gotowe posiłki zawierające [głównie]
jaja, gotowe posiłki zawierające [głównie] kurczaka, gotowe posiłki
zawierające [głównie] bekon, gotowe posiłki z składające się głównie
z owoców morza, gotowe posiłki składające się głównie z dziczyzny,
zupy błyskawiczne, ryby w oliwie z oliwek, wywar rybny, krakersy ryb‑
ne, kotlety rybne, galaretki rybne, krokiety rybne, gotowane na parze
lub opiekane kotleciki z pasty rybnej (kamaboko), kiełbaski rybne, bu‑
lion wołowy, koncentraty rosołowe, pulpety, gotowe dania mięsne,
desery owocowe, przekąski na bazie owoców, sałatka z kurczaka, pa‑
kowane przystawki mrożone składające się głównie z owoców morza,
posiłki chłodzone przygotowane z ryb, placki smażone, przekąski na
bazie warzyw, wywar z warzyw, chipsy warzywne, orzechy solone,
mrożone gotowe posiłki składające się głównie z warzyw, krokiety
z kurczaka, wywar z kurczaka, klopsiki drobiowe, sałatki z roślin strącz‑
kowych, przekąski na bazie soi, gulasz błyskawiczny, błyskawiczne
zupy miso, desery jogurtowe, chipsy ziemniaczane, płatki ziemniacza‑
ne, gnocchi na bazie ziemniaków, pyzy, knedle i kluski ziemniaczane,
placki na bazie ziemniaków, placki ziemniaczane, ziemniaki smażone
w cieście, puree ziemniaczane, sałatka z ziemniaków, przekąski na ba‑
zie ziemniaków, consomme, słodkie nadzienia z owoców, nadziewane
roladki z kapusty, zupy, krokiety, suszona wołowina w paskach, mleko
w proszku do celów spożywczych, mieszanki do przygotowywania
zup, owoce w cukrze na patyku, przekąski na bazie orzechów, batoni‑
ki orzechowe, orzechy z przyprawami, przetworzone orzechy, oliwki
nadziewane serem feta w oleju słonecznikowym, oliwki nadziewane
czerwoną papryką, oliwki nadziewane czerwoną papryką i migdała‑
mi, oliwki nadziewane migdałami, oliwki nadziewane pesto w oleju
słonecznikowym, omlety, pyłki kwiatowe jako żywność, frytki, rabar‑
bar w syropie, gulasz wołowy, smażone ziemniaki, pieczone kasztany,
pieczone orzechy, przekąski na bazie mięsa, przekąski na bazie tofu,
przekąski na bazie warzyw, przekąski na bazie warzyw strączkowych,
przekąski na bazie ziemniaków, przekąski na bazie orzechów, chipsy
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sojowe, burgery sojowe, skwarki wieprzowe w formie prażynek, eks‑
trakty do zup, koncentraty zup, pasty do zup, kostki do zup, przystaw‑
ki mrożone składające się głównie z kurczaka, przystawki mrożone
składające się głównie z owoców morza, tofu, burgery z tofu, burgery
warzywne, kiełbaski wegetariańskie, sok z małży, orzechy laskowe,
przetworzone, przetworzone ślimaki, przetworzona soja, jadalne pta‑
sie gniazda, kiełbaski w cieście, chipsy z juki, tzatziki, sałatki gotowe,
preparaty do przyrządzania rosołu, krążki cebulowe, 30 wyroby pie‑
karnicze, wyroby cukiernicze, czekolada i desery, lód, lody, mrożony
jogurt i sorbety, kawa, herbata i kakao oraz ich substytuty, sól, przy‑
prawy, aromaty i dodatki smakowe, cukier, naturalne słodziki, polewy
cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele, przetworzone ziarna zbóż,
skrobia i produkty z nich, preparaty do pieczenia i drożdże, dania go‑
towe i wytrawne przekąski, ananasy smażone w cieście, tosty francu‑
skie, przekąski z produktów zbożowych, przekąski z mąki ziemniacza‑
nej, przekąski z kukurydzy, przekąski wyprodukowane z muesli, ciasto
kruche z szynką, precle, brioszki, bułeczki z dżemem fasolowym, ka‑
napki z frankfurterkami, burrito, calzone, chimichanga, chińskie kne‑
dle gotowane na parze (shumai), chipsy na bazie zbóż, chow mein
[dania na bazie makaronu], krakersy z przetworzonych zbóż, krakersy
o smaku mięsnym, krakersy o smaku warzywnym, krakersy o smaku
ziół, krakersy o smaku sera, krakersy z przyprawami, naleśniki [cien‑
kie], wyroby piekarnicze z nadzieniem jajecznym, empanada, enchil‑
lada, batony na bazie czekolady gotowe do spożycia, fajitas, wyroby
piekarnicze z warzywami i rybami, gotowe posiłki na bazie ryżu, goto‑
we posiłki w formie pizzy, gotowe posiłki zawierające głównie maka‑
ron, wyroby piekarnicze zawierające mięso, wyroby piekarnicze świe‑
że, świeża pizza, świeże parówki w cieście, smażone ciastka ryżowe
[topokki], sajgonki, krakersy krewetkowe, smażona kukurydza, pizze
schłodzone, mrożone produkty z ciasta nadziewane mięsem, mrożo‑
ne produkty z ciasta nadziewane warzywami, bagietki z nadzieniem,
makarony zawierające nadzienia, chińskie pierożki nadziewane (gy‑
oza), bułki nadziewane, placki z nadzieniem z warzyw, chrupki ryżowe
w kształcie kulek (arare), dania na bazie ryżu, posiłki zawierające głów‑
nie makaron, opiekane ziarna kukurydzy, kanapki opiekane, kanapki
z opiekanym serem, kanapki z opiekanym serem i szynką, chipsy [pro‑
dukty zbożowe], przekąski na bazie zbóż, gimbap [koreańskie danie
z ryżu], wyroby piekarnicze z nadzieniem z owoców i bakalii, ciastka
owsiane, hamburgery gotowane i w bułkach, gorąca kiełbaska i ket‑
chup w rozciętych bułkach, ciastka jaglane, kanapki z parówką [hot
dog], przekąski z mąki zbożowej, przekąski z mąki ryżowej, przekąski
z mąki sojowej, przekąski z kukurydzy, przekąski zbożowe o smaku
sera, popcorn w polewie karmelowej z kandyzowanymi orzechami,
pierożki z krewetkami, pizze konserwowane, koreańska zupa makaro‑
nowa [sujebi], placki kimchi, [kimchijeon], ciastka z kleistego ryżu
(chapsalttock), smażony makaron z warzywami (japchae), kulki sero‑
we (przekąski), makaron z serem, kleik z dynią (hobak‑juk), lasagna,
chipsy kukurydziane o smaku wodorostów, pieczona kukurydza, chip‑
sy kukurydziane, chipsy kukurydziane o smaku warzywnym, sałatka
z makaronu typu kolanka, kukurydza do prażenia w kuchence mikro‑
falowej, kanapki z filetem rybnym, kanapki z mięsem, krakersy nadzie‑
wane serem, placki z fasoli mung (bindaetteok), nachos, gotowe da‑
nia zawierające makaron, puszkowana żywność zawierająca makaron,
sałatka z makaronu, dania z makaronem, wyroby piekarnicze zawiera‑
jące warzywa i mięso, wyroby piekarnicze zawierające warzywa
i drób, placki i wyroby piekarnicze, wyroby piekarnicze z rybą, wyroby
piekarnicze z drobiem, wyroby piekarnicze z warzywami, wyroby pie‑
karnicze z dziczyzną, ryż smażony, naleśniki, gotowe słone potrawy
z mąki ziemniaczanej, wyroby piekarnicze wytrawne, spody z ciasta
do pizzy, spody do pizzy, gotowe dania w postaci pizzy, gotowe pizze,
kandyzowany popcorn, mięso z warzywami w cieście [pot pie], dmu‑
chane kuleczki serowe [przekąski kukurydziane], popcorn, quesadilla,
quiche, ravioli, chrupki ryżowe, gotowe dania z ryżem, ryżowe pieroż‑
ki, krakersy ryżowe, ciastka ryżowe, ciasteczka ryżowe, sałatki z ryżem,
przekąski na bazie ryżu, risotto, tarty solone, kanapki, wyroby piekar‑
nicze z wieprzowiną, przekąski z sezamu, przekąski z pszenicy, prze‑
kąski ze skrobi zbożowej, przekąski z mąki kukurydzianej, przekąski
z bułki tartej, przekąski z mąki pełnoziarnistej, dmuchane przekąski
kukurydziane o smaku sera, spaghetti i klopsiki, puszkowane spa‑
ghetti w sosie pomidorowym, przekąski z ekstrudowanej pszenicy,
kruszonka, sushi, tabbouleh, chipsy taco, taco, tamal, mrożone pizze,
mrożone wyroby piekarnicze nadziewane mięsem i warzywami, prze‑
kąski na bazie tortilli, chipsy tortilla, tortille, dania gotowe suche lub
w płynie składające się głównie z ryżu, dania gotowe suche lub w pły‑
nie składające się głównie z makaronu, surowe pizze, gotowy lunch
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w pudełku składający się z ryżu, z dodatkiem mięsa, ryby lub warzyw,
gotowe hot dogi, pikantne przekąski gotowe do spożycia wykonane
z mąki kukurydzianej formowane przez wyciskanie, wstępnie upie‑
czone spody na pizze, posiłki składające się głównie z ryżu, przekąski
składające się głównie z pieczywa, zapakowane zestawy obiadowe
składające się głównie z ryżu, ale również z mięsa, ryb lub warzyw,
przekąski składające się głównie z ekstrudowanych zbóż, posiłki goto‑
we składające się głównie z ryżu, chipsy wonton, miękkie precle,
chrupki z pełnego ziarna pszenicy, zapiekanki w cieście z dziczyzny
i drobiu, paszteciki z kiełbaskami, gotowe produkty spożywcze w po‑
staci sosów, potrawy gotowe na bazie makaronu, ciasteczka cebulowe,
31 uprawy rolne i akwakultura, produkty ogrodnicze i leśne, świeże
owoce, orzechy, warzywa i zioła, grzyby, słód i zboża nieprzetworzone,
32 piwo i produkty piwowarskie, napoje bezalkoholowe, preparaty
do produkcji napojów, soki, bezmleczne substytuty mleka, wody, na‑
poje na bazie owoców i warzyw (smoothies), 33 napoje alkoholowe
z wyjątkiem piwa, preparaty do produkcji napojów alkoholowych.

(111) 318792
(220) 2018 10 10
(210) 491483
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) PULSAR K. BOGUSZ SPÓŁKA JAWNA, Siedlec, PL.
(540) CONFI‑ CASE
(510), (511) 9 programy komputerowe i aplikacje mobilne służące
do projektowania obudów według indywidualnego zapotrzebowa‑
nia klienta oraz bazujących na konfiguracji systemów zasilania, prze‑
znaczonych do instalacji niskoprądowych, 42 instalacja, aktualizacja,
wypożyczanie, projektowanie programów komputerowych i aplika‑
cji mobilnych służących do projektowania obudów według indywi‑
dualnego zapotrzebowania klienta oraz bazujących na konfiguracji
systemów zasilania, przeznaczonych do instalacji niskoprądowych.
(111) 318793
(220) 2018 10 02
(151) 2019 03 14
(441) 2018 11 26
(732) DEKADA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) CZAS NA DOBRE INWESTYCJE
(540)

(210) 491176

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 29.01.11, 27.05.01, 27.05.09
(510), (511) 36 inwestycje majątkowe [nieruchomości], inwestycje
kapitałowe, inwestycje finansowe, wynajmowanie pomieszczeń han‑
dlowych, usługowych oraz biurowych [nieruchomości], zarządzanie
nieruchomościami, administrowanie nieruchomościami, dzierżawa
nieruchomości.
(111) 318794
(220) 2018 10 02
(210) 491182
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 19
(732) ZAKO‑RENT GĄSIOROWSCY SPÓŁKA JAWNA, Zakopane, PL.
(540) SAKRAMENCKO
(540)

1905

(540) swoją drogą
(510), (511) 35 usługi sprzedaży detalicznej i hurtowej w sklepach,
przez Internet i drogą korespondencyjną w dziedzinie towarów, takich
jak materiały drukowane w tym książki, broszury, gazety, dzienniki,
czasopisma jako periodyki, almanachy (roczniki), komiksy jako książki,
usługi księgarni, 41 przeprowadzanie aktywności kulturalnych, usługi
w zakresie kultury, organizacja imprez kulturalnych i artystycznych, or‑
ganizowanie prezentacji do celów kulturalnych, organizowanie poka‑
zów w celach kulturalnych, organizowanie festiwali w celach kultural‑
nych, udostępnianie podręcznych księgozbiorów literatury i archiwów
dokumentacyjnych, organizowanie spotkań i konferencji, organizowa‑
nie koncertów, obsługa koncertów muzycznych, 43 przygotowywanie
i zaopatrywanie w żywność i napoje do bezpośredniego spożycia,
przygotowywanie posiłków i napojów, serwowanie jedzenia i napo‑
jów, usługi restauracyjne, usługi kawiarni.
(111) 318796
(220) 2018 10 05
(210) 491309
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) ŚLIWIŃSKI TADEUSZ CENTRUM MEDYCZNE MEDIX dr n. med.
TADEUSZ ŚLIWIŃSKI, Wrocław, PL.
(540) MEDIX
(510), (511) 44 kliniki medyczne; usługi medyczne; medyczna
opieka pielęgniarska; usługi doradztwa dietetycznego; opieka me‑
dyczna i zdrowotna; usługi klinik medycznych i opieki zdrowotnej;
terapia zajęciowa i rehabilitacja; rehabilitacja fizyczna; podstawo‑
wa opieka zdrowotna; specjalistyczna opieka zdrowotna, usługi
doradcze w zakresie opieki zdrowotnej; wynajem łóżek specjalnie
skonstruowanych do leczenia medycznego; usługi medyczne w za‑
kresie lecznictwa otwartego, szpitalnego, uzdrowiskowego oraz
diagnostyki medycznej, opieka medyczna, świadczenie usług w za‑
kresie prowadzenia dokumentacji medycznej online, z wyjątkiem
stomatologii.
(111) 318797
(220) 2018 10 05
(210) 491317
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) NOCULA CEZARY PAWEŁ, Warszawa, PL.
(540) Eteria Consulting
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wyna‑
jem nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami, agencje miesz‑
kaniowe nieruchomości, usługi konsultacyjne dotyczące nierucho‑
mości, inwestowanie w nieruchomości.
(111) 318798
(220) 2018 10 05
(210) 491318
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) Apotex Europe B.V., Leiden, NL.
(540) Osłonka C Max
(510), (511) 5 suplementy diety, leki, produkty farmaceutyczne.
(111) 318799
(220) 2018 10 05
(210) 491320
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) Apotex Europe B.V., Leiden, NL.
(540) Oslonka C Junior
(510), (511) 5 suplementy diety, leki, produkty farmaceutyczne.
(111) 318800
(220) 2018 10 08
(210) 491368
(151) 2019 03 06
(441) 2018 11 19
(732) DETTLAFF‑POKORA AGNIESZKA FIOLKOMANIA,
Stanisławowo, PL.
(540) fiołkomania
(510), (511) 31 rośliny, kwiaty.

Kolor znaku: czarny, czerwony, żółty, fioletowy, jasnobeżowy
(531) 29.01.15, 27.05.01, 25.01.25, 26.04.02, 26.01.03, 25.05.02,
14.07.02
(510), (511) 33 napoje alkoholowe, alkohole.
(111) 318795
(220) 2018 10 02
(210) 491188
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 19
(732) RODZYNKIEWICZ MATEUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO‑HANDLOWE ŚNIADANIA Z KSIĄŻKĄ, Kraków, PL.

(111) 318801
(220) 2018 10 08
(210) 491373
(151) 2019 03 06
(441) 2018 11 19
(732) PELCZYK TOMASZ DANIEL, Mietniów, PL.
(540) Be ESTHETIC
(510), (511) 3 kosmetyki, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, pły‑
ny do pielęgnacji włosów.
(111) 318802
(151) 2019 03 14

(220) 2018 10 15
(441) 2018 11 26

(210) 491612
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(732) KOZŁOWSKA GRAŻYNA ART‑DOM NIERUCHOMOŚCI,
Warszawa, PL.
(540) Art dom NIERUCHOMOŚCI
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.11.25, 07.01.24
(510), (511) 36 pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
(111) 318803
(220) 2018 10 15
(210) 491613
(151) 2019 03 14
(441) 2018 11 26
(732) KOZŁOWSKA GRAŻYNA ART‑DOM NIERUCHOMOŚCI,
Warszawa, PL.
(540) Art‑Dom Nieruchomości
(510), (511) 36 usługi obrotu nieruchomościami, pośrednictwo
w obrocie nieruchomościami.
(111) 318804
(220) 2018 10 15
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) FRANCUZ ANDRZEJ, Wrocław, PL.
(540) ORGANIZACJA WZAJEMNEJ POMOCY
(540)
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(732) DZIERBICKI MAREK ROMAN, Warszawa, PL.
(540) MUSUMI
(510), (511) 33 miód pitny, likier miętowy, alkoholowe ekstrakty
owocowe, gorzkie nalewki, anyżówka [likier], aperitify, arak, destylo‑
wane napoje, cydr, koktajle, curaçao [likier], alkohole i likiery wspo‑
magające trawienie, wino, dżin, likiery, kirsz [alkohol na bazie wiśni],
alkohole wysokoprocentowe [napoje], brandy, piquette [wino z wy‑
tłoczyn winogronowych], gruszecznik [wino], sake, whisky, esencje
alkoholowe, ekstrakty alkoholowe, napoje alkoholowe (z wyjątkiem
piwa), napoje alkoholowe zawierające owoce, rum, wódka, gotowe
napoje alkoholowe inne niż na bazie piwa, nira [napój alkoholowy na
bazie trzciny cukrowej].
(111) 318806
(220) 2018 10 16
(210) 491639
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) BIAŁKOWSKA‑GUGAŁA MIROSŁAWA MAGA FIRMA, Łódź, PL.
(540) M
(540)

(210) 491634

(531) 29.01.11, 27.05.17, 27.05.21
(510), (511) 3 lakiery do paznokci, kremy do rąk, odżywki do paznokci.
(111) 318807
(220) 2018 10 16
(210) 491641
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) PELIKAN ARIEL BIRD MEBLE, Grębanin Kolonia Pierwsza, PL.
(540) BIRD Meble
(540)

Kolor znaku: czarny, beżowy, ciemnoszary
(531) 29.01.13, 27.05.05, 02.09.16
(510), (511) 35 handlowe informacje i porady udzielane konsumen‑
tom, prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży de‑
talicznej, promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama online za
pośrednictwem sieci komputerowej, zarządzanie w zakresie zamó‑
wień handlowych, zapewnienie platformy internetowej dla nabyw‑
ców i sprzedawców towarów i usług, usługi w zakresie zarządzania
działalnością handlową, pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwami,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnorodnych towarów pozwa‑
lające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie, hurtowni
z materiałami budowlanymi, maszynami i obrabiarkami, urządzenia‑
mi sterowanymi ręcznie, artykułami przemysłowymi, sprzętem AGD
i RTV, artykułami spożywczymi, napojami, odzieżą, obuwiem, 36 usłu‑
gi w zakresie obrotu nieruchomościami, wynajem pomieszczeń miesz‑
kalnych i biurowych, usługi finansowe, usługi ubezpieczeniowe, usługi
doradcze i konsultingowe w zakresie finansów, 38 przesyłanie infor‑
macji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera, usługi łączności
satelitarnej, łączność poprzez terminale komputerowe, wypożyczanie
aparatury do przesyłania informacji, 39 dystrybucja gazet, czasopism,
paczek, usługi transportowe towarów i ludzi transportem lądowym,
kolejowym, powietrznym, usługi w zakresie magazynowania towarów,
organizowanie wycieczek, organizowanie podróży, wypożyczanie po‑
jazdów, usługi pośrednictwa transportowego, 41 organizacja i prowa‑
dzenie seminariów, sympozjów, kongresów, wystaw z dziedziny kul‑
tury i edukacji, poradnictwo zawodowe, 44 usługi w zakresie pomocy
medycznej, kliniki medyczne, usługi dentystyczne, opieka pielęgniar‑
ska, opieka paliatywna, placówki rekonwalescencji, świadczenie usług
przez domy opieki nad ludźmi starszymi, usługi kosmetyczne, usługi
fryzjerskie, usługi fizykoterapii.
(111) 318805
(151) 2019 03 13

(220) 2018 10 15
(441) 2018 11 26

(210) 491636

Kolor znaku: złoty, czarny
(531) 29.01.12, 27.05.05, 27.05.10, 27.05.13, 27.05.17, 27.05.19
(510), (511) 20 meble.
(111) 318808
(220) 2018 10 19
(210) 491788
(151) 2019 03 13
(441) 2018 11 26
(732) ZADYLAK ŁUKASZ FHU TATRY WYSOKIE,
Bukowina Tatrzańska, PL.
(540) Schronisko Smaków
(510), (511) 35 zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towa‑
rów, a mianowicie: wyrobów kulinarnych przeznaczonych do bez‑
pośredniego spożycia z mięsa, wędlin, drobiu, ryb, owoców, warzyw,
mąki, mleka, wędlin, mięsa, przypraw, słodyczy, produktów rolnych,
ogrodniczych i leśnych, świeżych owoców i warzyw, grzybów, napo‑
jów bezalkoholowych, żywności dietetycznej pozwalających nabyw‑
cy wygodnie je oglądać i kupować w sklepie hurtowym, detalicznym
i za pośrednictwem Internetu, prowadzenie interesów osób trzecich,
przedstawicielstwo handlowe podmiotów krajowych i zagranicz‑
nych, pośrednictwo handlowe polegające na kojarzeniu kontrahen‑
tów, prowadzenie agencji informacji handlowej, reklama, dystrybu‑
cja i kolportaż materiałów reklamowych, 43 usługi gastronomiczne:
prowadzenie restauracji, kawiarni, barów szybkiej obsługi, usługi
polegające na przygotowaniu i dostarczaniu żywności i napojów na
zamówienie osób trzecich (katering), usługi doradztwa w zakresie
sztuki kulinarnej, wynajmowanie sal na imprezy, wypożyczanie krze‑
seł, stołów, bielizny i zastawy stołowej, usługi hotelowe.
(111) 318809
(220) 2018 10 22
(151) 2019 03 14
(441) 2018 11 26
(732) LITWIN ADAM PROTECTAL, Nysa, PL.
(540) PROTECTAL

(210) 491859
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(540)

Kolor znaku: czarny, biały, szary
(531) 26.03.23, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 41 szkolenia, szkolenia ochroniarskie, szkolenia dla do‑
rosłych, szkolenia sportowe, szkolenia personelu, przygotowanie
zawodowe związane z ochroną mienia osobistego, szkolenia, szko‑
lenia ochroniarskie, szkolenia dla dorosłych, szkolenia sportowe,
szkolenia personelu, przygotowanie zawodowe związane z ochro‑
ną mienia osobistego, 45 agencje detektywistyczne, usługi ochro‑
niarskie, usługi ochroniarskie nocne, ochrona osobista, monitoring
systemów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, usługi w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, doradztwo
w sprawach bezpieczeństwa, kontrola bagaży dla celów bezpieczeń‑
stwa, kontrola fabryk dla celów bezpieczeństwa, monitoring alar‑
mów bezpieczeństwa i antywłamaniowych, ochrona osobista, po‑
szukiwanie osób zaginionych, śledzenie zaginionych przedmiotów,
usługi detektywistyczne, usługi stróży nocnych, usługi w zakresie
ochrony, wypożyczenie alarmów przeciwpożarowych, ocena ryzyka
w zakresie ochrony, udzielanie informacji na temat usług osobistych
ochroniarzy.
(111) 318810
(220) 2018 10 22
(210) 491863
(151) 2019 03 14
(441) 2018 11 26
(732) KALINOWSKI ANDRZEJ KALBUD, Kanie, PL.
(540) A&A Collection
(510), (511) 25 odzież, galanteria, 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, sukienki, suknie, T‑shirty, ko‑
szulki, bluzki, spódnice, koszule, spodnie, bielizna damska, męska
i dziecięca, 35 sprzedaż odzieży, galanterii, odzieży damskiej, odzie‑
ży męskiej, odzieży dziecięcej, odzieży dziewczęcej, swetrów, topów,
odzieży wierzchniej dla kobiet i mężczyzn, odzieży wierzchniej dla
dziewcząt i chłopców, odzieży wierzchniej dla dzieci, odzieży spor‑
towej, odzieży wieczorowej, odzieży treningowej, odzieży do spania,
sukienek, sukni, T‑shirtów, koszulek, bluzek, spódnic, koszul, spodni,
bielizny, 42 projektowanie mody, projektowanie odzieży, obuwia, bi‑
żuterii, torebek.
(111) 318811
(220) 2018 10 23
(151) 2019 03 14
(441) 2018 11 26
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) allegro
(540)

(210) 491920

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 27.05.01, 29.01.01
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów online, aplikacje
mobilne w zakresie obsługiwania sklepów online, oprogramowanie
do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz
osób trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytel‑
niania, oprogramowanie do potwierdzania tożsamości, oprogramo‑
wanie zabezpieczające, aplikacje mobilne do przetwarzania płatno‑
ści elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez
osoby trzecie, aplikacje mobilne do uwierzytelniania, aplikacje mo‑
bilne do potwierdzania tożsamości, aplikacje mobilne zabezpiecza‑
jące, karty płatnicze, oprogramowanie komputerowe przeznaczone
do obsługi transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe,
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sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kul‑
turalne, aplikacje mobilne przeznaczone do obsługi transakcji sprze‑
daży biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne,
muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, publikacje elek‑
troniczne do pobrania, 35 obsługa rynków on‑line w celu umożliwie‑
nia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi pod‑
czas 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 porów‑
nywania cen, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych
polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci
komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i za‑
opatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz re‑
alizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i doko‑
nywać transakcji, usługi handlu online w odniesieniu do licytacji
elektronicznych oraz oceny online z tym związane, usługi promocyj‑
ne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach interneto‑
wej 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, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych
polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci
komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i za‑
opatrywać się w bilety na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, arty‑
styczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, umiesz‑
czać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe
i dokonywać transakcji w tym zakresie, usługi sprzedaży biletów za‑
warte w tej klasie, usługi marketingowe w zakresie wydarzeń rozryw‑
kowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, re‑
kreacyjnych lub kulturalnych, aukcje publiczne, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, reklama on‑line, opracowywanie i uaktualnianie
materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, pi‑
sanie tekstów reklamowych i ich publikacja, wynajem powierzchni
reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych,
wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych,
dystrybucja próbek reklamowych, pokazy towarów, usługi zarządza‑
nia reklamą, organizowanie wystaw i targów dla celów handlowych
lub reklamowych, sondaż opinii publicznej, badania i analizy marke‑
tingowe, zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje doty‑
czące działalności gospodarczej, usługi administracyjne w działalności
gospodarczej, informacja i pomoc dotycząca działalności gospodar‑
czej, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
dla osób trzecich, gromadzenie informacji i badania odnoszące się do
działalności gospodarczej, sporządzanie zestawień statystycznych,
kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych bazach da‑
nych, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla
osób trzecich, usługi specjalistów w zakresie wydajności pracy, kopio‑
wanie dokumentów, usługi w zakresie maszynopisania, usługi agencji
importowo eksportowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów
i usług z następujących dziedzin: przemysłu, leśnictwa, ogrodnictwa,
rolnictwa, budownictwa, badań naukowych, przemysłu chemicznego,
przemysłu paliwowego, kosmetyków, przemysłu farmaceutycznego,
dietetyki, dziedziny weterynarii i medycyny, przemysłu samochodo‑
wego, elektroniki, telekomunikacji, usługi w zakresie sprzedaży deta‑
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu to‑
warów i usług z następujących dziedzin: komputerów, mebli,
tekstyliów, odzieży, przemysłu spożywczego i napojów, przemysłu
tytoniowego, alkoholi i wyrobów alkoholowych, elektrycznych
i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego, telefonów,
wyposażenia kuchni i domu, artykułów dla dzieci, gier i zabawek,
karmy dla zwierząt i akcesoriów dla zwierząt, usługi w zakresie sprze‑
daży detalicznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i In‑
ternetu towarów i usług w dziedzinie edukacji, rozrywki, sportu, re‑
kreacji lub turystyki, obsługa zleceń zakupów, pomoc w zakupie
towarów i usług oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz
osób trzecich, obsługa targów on‑line w celu nabywania, sprzedawa‑
nia i/lub wymiany towarów, usług i/lub nieruchomości, usługi w dzie‑
dzinie porównywania cen, usługi w zakresie porównywania i oma‑
wiania produktów/usług, przygotowywanie i rozpowszechnianie
informacji dotyczących cech charakterystycznych, jakości i cen towa‑
rów/usług, obsługa aukcji, organizowanie i prowadzenie sprzedaży
aukcyjnej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Interne‑
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tu, obsługa programów lojalnościowych, kompilacja on‑line kompu‑
terowych baz danych i baz komputerowych przeszukiwalnych on
‑line w dziedzinie serwisów społecznościowych, informacja,

doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, usłu‑
gi informacyjne dotyczące wyżej wymienionych usług, 36 usługi fi‑
nansowe, przelewy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze,
transfer funduszy, zabezpieczanie funduszy, przelew funduszy na
zakup towarów za pośrednictwem elektronicznych sieci komunika‑
cyjnych, przetwarzanie płatności elektronicznych, usługi w zakresie
elektronicznych płatności, usługi przekazywania pieniędzy za po‑
średnictwem środków elektronicznych, obsługa płatności, usługi
w zakresie płatności zdalnych, usługi bankowe, usługi leasingowe,
faktoring, finansowanie zakupów w formie leasingu, usługi kredyto‑
we,, usługi kredytów odnawialnych, usługi płatnicze polegające na
udostępnianiu limitu środków z koniecznością ich zwrotu przelewy
i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, ubezpieczenia, ocena
sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, rating wia‑
rygodności finansowej, ubezpieczeniowej, kredytowej, usługi w za‑
kresie oceny zdolności kredytowej, dostarczanie ratingów kredyto‑
wych, przetwarzanie i dostarczanie danych finansowych oraz usługi
oceniania ryzyka, sprawdzania ryzyka i ubezpieczania od ryzyka,
usługi w zakresie ocen ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, po‑
bieranie płatności za towary i usługi, usługi w zakresie wirtualizowa‑
nych kart płatniczych, zapewnianie pożyczek ratalnych, organizowa‑
nie sprzedaży ratalnej towarów, pośrednictwo w zakresie zakupu na
raty, finansowanie zakupów na raty, 38 usługi telekomunikacyjne,
transmisja danych, obrazów i/lub dźwięku drogą kablową, przez sa‑
telitę, sieci komputerowe, telefon, sieć cyfrową ze zintegrowanymi
usługami lub przez inne media do transmisji, wspomagane kompu‑
terowo transmisje wiadomości i obrazów, łączność za pośrednic‑
twem sieci światłowodowych, usługi w zakresie wysyłania wiadomo‑
ści, usługi telekonferencyjne, usługi faksowe i telefoniczne, obsługa
on‑line blogów, forów, fotogalerii, czatów i elektronicznych tablic
ogłoszeniowych w celu transmisji i rozpowszechniania wiadomości
pomiędzy użytkownikami, zapewnianie multimedialnej przestrzeni
on‑line gdzie osoby trzecie mogą kopiować na serwer (upload),
mogą mieć dostęp, mogą komentować oraz oceniać treści tekstowe,
graficzne, fotograficzne, wideo i/lub audio, obsługa systemów on
‑line umożliwiających użytkownikom stron internetowych kopiowa‑
nie na serwer ocen i komentarzy o innych użytkownikach tej samej
strony internetowej w odniesieniu do wzajemnych transakcji handlo‑
wych, transmisje i przesyłanie dalej bieżących wiadomości, informa‑
cji, obrazów, nagrań wideo i nagrań dźwiękowych, usługi w zakresie
nadawania programów, usługi agencji informacyjnych, umożliwianie
dostępu do baz danych, publikacji elektronicznych, sieci komputero‑
wych i Internetu, usługi dostawców usług internetowych, usługi por‑
tali internetowych, wynajmowanie sprzętu telekomunikacyjnego,
informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące wyżej wymienionych
usług, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa
i kulturalna, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wydarze‑
nia rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na wy‑
darzenia sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc na
wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na koncerty muzyczne, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji miejsc
na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi informacyjne doty‑
czące wydarzeń rozrywkowych, sportowych, muzycznych, rekreacyj‑
nych lub kulturalnych, usługi w zakresie sprzedaży lub rezerwacji bi‑
letów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne,
edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, usługi wydawnicze, publiko‑
wanie on‑line elektronicznych książek i czasopism, organizacja szko‑
leń, organizacja konferencji, 42 badania oraz usługi – naukowe i tech‑
niczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS),
usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki pro‑
duktów w ramach serwisu internetowego, tworzenie i utrzymywa‑
nie, w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketin‑
gowych dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa
(SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów online, usługi komputerowe,
mianowicie udostępnianie wyszukiwarki wydarzeń rozrywkowych,
sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyj‑
nych lub kulturalnych oraz biletów na te wydarzenia w ramach serwi‑
su internetowego, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie
obsługiwania sklepów online, w których prowadzona jest sprzedaż
biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzycz‑
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ne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, projektowanie systemów
informatycznych związanych z finansami, projektowanie i opracowy‑
wanie oprogramowania komputerowego do przetwarzania opłat
elektronicznych, elektronicznego przetwarzania transferu funduszy,
procesów uwierzytelniania, oprogramowanie jako usługa do prze‑
twarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz osób
trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytelniania
jako usługa, oprogramowanie zabezpieczające jako usługa, projekto‑
wanie, udoskonalanie i/lub implementacja oprogramowania kompu‑
terowego i rozwiązań internetowych, uaktualnianie i instalacja opro‑
gramowania komputerowego, analizy systemów komputerowych,
usługi pomocy technicznej, wykrywanie i usuwanie błędów z opro‑
gramowania komputerowego, projektowanie, tworzenie, hosting, za‑
rządzanie i/lub konserwacja stron internetowych dla osób trzecich,
projektowanie i udoskonalanie systemów płatności elektronicznych
oraz przetwarzania elektronicznego transferu funduszy, projektowa‑
nie i udoskonalanie procesów weryfikacji użytkowników on‑line, pro‑
jektowanie i udoskonalanie interfejsu programów użytkowych (API),
projektowanie, zarządzanie i monitorowanie stron serwisów społecz‑
nościowych bazujących na Internecie, administrowanie stronami kom‑
puterowymi (sieciowymi), pozyskiwanie danych do komputerowych
baz danych, projektowanie oprogramowania komputerowego, sorto‑
wanie danych w bazach komputerowych, tworzenie i utrzymywanie
w imieniu osób trzecich informatycznych systemów marketingowych
dostępnych przez internet, tworzenie i utrzymywanie systemów ob‑
sługi klienta dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych w imieniu osób trzecich, chmura obliczeniowa,
usługi dostawcy hostingu w chmurze, informacja, doradztwo i konsul‑
tacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 45 usługi w zakresie po‑
twierdzania tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących tożsa‑
mości osoby, usługi potwierdzania tożsamości.

(111) 318812
(220) 2018 10 23
(210) 491937
(151) 2019 03 14
(441) 2018 11 26
(732) ALLEGRO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) ALLEGRO
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie
komputerowe w zakresie obsługiwania sklepów on‑line, aplikacje
mobilne w zakresie obsługiwania sklepów on‑line, oprogramowanie
do przetwarzania płatności elektronicznych dokonywanych na rzecz
osób trzecich i przez osoby trzecie, oprogramowanie do uwierzytel‑
niania, oprogramowanie do potwierdzania tożsamości, oprogramo‑
wanie zabezpieczające, aplikacje mobilne do przetwarzania płatno‑
ści elektronicznych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez
osoby trzecie, aplikacje mobilne do uwierzytelniania, aplikacje mo‑
bilne do potwierdzania tożsamości, aplikacje mobilne zabezpiecza‑
jące, karty płatnicze, oprogramowanie komputerowe przeznaczone
do obsługi transakcji sprzedaży biletów na wydarzenia rozrywkowe,
sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kul‑
turalne, aplikacje mobilne przeznaczone do obsługi transakcji sprze‑
daży biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne,
muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, publikacje elek‑
troniczne do pobrania, 35 obsługa rynków on‑line w celu umożliwie‑
nia negocjacji transakcji handlowych między osobami trzecimi pod‑
czas 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 porów‑
nywania cen, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych
polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci
komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i za‑
opatrywać się w towary i usługi, umieszczać, określać status oraz re‑
alizować zlecenia i zamówienia handlowe, zawierać umowy i doko‑
nywać transakcji, usługi handlu online w odniesieniu do licytacji
elektronicznych oraz oceny online z tym związane, usługi promocyj‑
ne polegające na dostarczaniu pakietu korzyści w ramach interneto‑
wej 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, pomoc w prowadzeniu przedsiębiorstw handlowych
polegająca na: udostępnianiu witryny internetowej w światowej sieci
komputerowej, za pomocą której osoby trzecie mogą oferować i za‑
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opatrywać się w bilety na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, arty‑
styczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, umiesz‑
czać, określać status oraz realizować zlecenia i zamówienia handlowe
i dokonywać transakcji w tym zakresie, usługi sprzedaży biletów za‑
warte w tej klasie, usługi marketingowe w zakresie wydarzeń rozryw‑
kowych, sportowych, artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, re‑
kreacyjnych lub kulturalnych, aukcje publiczne, zarządzanie zbiorami
informatycznymi, reklama on‑line, opracowywanie i uaktualnianie
materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów reklamowych, pi‑
sanie tekstów reklamowych i ich publikacja, wynajem powierzchni
reklamowej, w tym w Internecie i innych sieciach komputerowych,
wynajmowanie czasu reklamowego w mediach komunikacyjnych,
dystrybucja próbek reklamowych, pokazy towarów, usługi zarządza‑
nia reklamą, organizowanie wystaw i targów dla celów handlowych
lub reklamowych, sondaż opinii publicznej, badania i analizy marketin‑
gowe, zarządzanie w działalności gospodarczej i konsultacje dotyczą‑
ce działalności gospodarczej, usługi administracyjne w działalności
gospodarczej, informacja i pomoc dotycząca działalności gospodar‑
czej, zarządzanie handlowe w zakresie koncesjonowania dóbr i usług
dla osób trzecich, gromadzenie informacji i badania odnoszące się do
działalności gospodarczej, sporządzanie zestawień statystycznych,
kompilacja i systematyzacja danych w komputerowych bazach da‑
nych, wyszukiwanie danych w komputerowych bazach danych dla
osób trzecich, usługi specjalistów w zakresie wydajności pracy, kopio‑
wanie dokumentów, usługi w zakresie maszynopisania, usługi agencji
importowo eksportowych, usługi w zakresie sprzedaży detalicznej,
w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu towarów
i usług z następujących dziedzin: przemysłu, leśnictwa, ogrodnictwa,
rolnictwa, budownictwa, badań naukowych, przemysłu chemicznego,
przemysłu paliwowego, kosmetyków, przemysłu farmaceutycznego,
dietetyki, dziedziny weterynarii i medycyny, przemysłu samochodo‑
wego, elektroniki, telekomunikacji, usługi w zakresie sprzedaży deta‑
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu to‑
warów i usług z następujących dziedzin: komputerów, mebli,
tekstyliów, odzieży, przemysłu spożywczego i napojów, przemysłu ty‑
toniowego, alkoholi i wyrobów alkoholowych, elektrycznych i elektro‑
nicznych urządzeń gospodarstwa domowego, telefonów, wyposaże‑
nia kuchni i domu, artykułów dla dzieci, gier i zabawek, karmy dla
zwierząt i akcesoriów dla zwierząt, usługi w zakresie sprzedaży deta‑
licznej, w tym za pośrednictwem sieci komputerowych i Internetu to‑
warów i usług w dziedzinie edukacji, rozrywki, sportu, rekreacji lub tu‑
rystyki, obsługa zleceń zakupów, pomoc w zakupie towarów i usług
oraz w zaopatrywaniu w towary i usługi na rzecz osób trzecich, obsłu‑
ga targów on‑line w celu nabywania, sprzedawania i/lub wymiany to‑
warów, usług i/lub nieruchomości, usługi w dziedzinie porównywania
cen, usługi w zakresie porównywania i omawiania produktów/usług,
przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cech
charakterystycznych, jakości i cen towarów/usług, obsługa aukcji, or‑
ganizowanie i prowadzenie sprzedaży aukcyjnej, w tym za pośrednic‑
twem sieci komputerowych i Internetu, obsługa programów lojalno‑
ściowych, kompilacja on
‑line komputerowych baz danych i baz
komputerowych przeszukiwalnych on
‑line w dziedzinie serwisów
społecznościowych, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące
wyżej wymienionych usług, usługi informacyjne dotyczące wyżej wy‑
mienionych usług, 36 usługi finansowe, przelewy i transakcje finanso‑
we oraz usługi płatnicze, transfer funduszy, zabezpieczanie funduszy,
przelew funduszy na zakup towarów za pośrednictwem elektronicz‑
nych sieci komunikacyjnych, przetwarzanie płatności elektronicznych,
usługi w zakresie elektronicznych płatności, usługi przekazywania pie‑
niędzy za pośrednictwem środków elektronicznych, obsługa płatno‑
ści, usługi w zakresie płatności zdalnych, usługi bankowe, usługi leasin‑
gowe, faktoring, finansowanie zakupów w formie leasingu, usługi
kredytowe, usługi kredytów odnawialnych, usługi płatnicze polegają‑
ce na udostępnianiu limitu środków z koniecznością ich zwrotu przele‑
wy i transakcje finansowe oraz usługi płatnicze, ubezpieczenia, ocena
sytuacji finansowej i wystawianie raportów kredytowych, rating wiary‑
godności finansowej, ubezpieczeniowej, kredytowej, usługi w zakresie
oceny zdolności kredytowej, dostarczanie ratingów kredytowych,
przetwarzanie i dostarczanie danych finansowych oraz usługi ocenia‑
nia ryzyka, sprawdzania ryzyka i ubezpieczania od ryzyka, usługi w za‑
kresie ocen ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, pobieranie płat‑
ności za towary i usługi, usługi w zakresie wirtualizowanych kart
płatniczych, zapewnianie pożyczek ratalnych, organizowanie sprzeda‑
ży ratalnej towarów, pośrednictwo w zakresie zakupu na raty, finanso‑
wanie zakupów na raty, 38 usługi telekomunikacyjne, transmisja da‑
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nych, obrazów i/lub dźwięku drogą kablową, przez satelitę, sieci
komputerowe, telefon, sieć cyfrową ze zintegrowanymi usługami lub
przez inne media do transmisji, wspomagane komputerowo transmi‑
sje wiadomości i obrazów, łączność za pośrednictwem sieci światłowo‑
dowych, usługi w zakresie wysyłania wiadomości, usługi telekonferen‑
cyjne, usługi faksowe i telefoniczne, obsługa on‑line blogów, forów,
fotogalerii, czatów i elektronicznych tablic ogłoszeniowych w celu
transmisji i rozpowszechniania wiadomości pomiędzy użytkownikami,
zapewnianie multimedialnej przestrzeni on‑line gdzie osoby trzecie
mogą kopiować na serwer (upload), mogą mieć dostęp, mogą komen‑
tować oraz oceniać treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, wideo i/
lub audio, obsługa systemów on‑line umożliwiających użytkownikom
stron internetowych kopiowanie na serwer ocen i komentarzy o in‑
nych użytkownikach tej samej strony internetowej w odniesieniu do
wzajemnych transakcji handlowych, transmisje i przesyłanie dalej bie‑
żących wiadomości, informacji, obrazów, nagrań wideo i nagrań
dźwiękowych, usługi w zakresie nadawania programów, usługi agencji
informacyjnych, umożliwianie dostępu do baz danych, publikacji elek‑
tronicznych, sieci komputerowych i Internetu, usługi dostawców usług
internetowych, usługi portali internetowych, wynajmowanie sprzętu
telekomunikacyjnego, informacja, doradztwo i konsultacje dotyczące
wyżej wymienionych usług, 41 nauczanie, kształcenie, rozrywka, dzia‑
łalność sportowa i kulturalna, usługi rezerwacji biletów i rezerwacji
miejsc na wydarzenia rozrywkowe, usługi rezerwacji biletów i rezer‑
wacji miejsc na wydarzenia sportowe, usługi rezerwacji biletów i rezer‑
wacji miejsc na wydarzenia kulturalne, usługi rezerwacji biletów i re‑
zerwacji miejsc na koncerty muzyczne, usługi rezerwacji biletów
i rezerwacji miejsc na wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe, usługi in‑
formacyjne dotyczące wydarzeń rozrywkowych, sportowych, muzycz‑
nych, rekreacyjnych lub kulturalnych, usługi w zakresie sprzedaży lub
rezerwacji biletów na wydarzenia rozrywkowe, sportowe, artystyczne,
muzyczne, edukacyjne, rekreacyjne lub kulturalne, usługi wydawni‑
cze, publikowanie on‑line elektronicznych książek i czasopism, organi‑
zacja szkoleń, organizacja konferencji, 42 badania oraz usługi nauko‑
we i techniczne oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi
badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania
komputerowego, oprogramowanie komputerowe jako usługa (SaaS),
usługi komputerowe, mianowicie udostępnianie wyszukiwarki pro‑
duktów w ramach serwisu internetowego, tworzenie i utrzymywanie,
w imieniu osób trzecich, informatycznych systemów marketingowych
dostępnych przez Internet, oprogramowanie jako usługa (SaaS) w za‑
kresie obsługiwania sklepów online, usługi komputerowe, mianowicie
udostępnianie wyszukiwarki wydarzeń rozrywkowych, sportowych,
artystycznych, muzycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych lub kultural‑
nych oraz biletów na te wydarzenia w ramach serwisu internetowego,
oprogramowanie jako usługa (SaaS) w zakresie obsługiwania sklepów
online, w których prowadzona jest sprzedaż biletów na wydarzenia
rozrywkowe, sportowe, artystyczne, muzyczne, edukacyjne, rekreacyj‑
ne lub kulturalne, projektowanie systemów informatycznych związa‑
nych z finansami, projektowanie i opracowywanie oprogramowania
komputerowego do przetwarzania opłat elektronicznych, elektronicz‑
nego przetwarzania transferu funduszy, procesów uwierzytelniania,
oprogramowanie jako usługa do przetwarzania płatności elektronicz‑
nych dokonywanych na rzecz osób trzecich i przez osoby trzecie,
oprogramowanie do uwierzytelniania jako usługa, oprogramowanie
zabezpieczające jako usługa, projektowanie, udoskonalanie i/lub im‑
plementacja oprogramowania komputerowego i rozwiązań interne‑
towych, uaktualnianie i instalacja oprogramowania komputerowe‑
go, analizy systemów komputerowych, usługi pomocy technicznej,
wykrywanie i usuwanie błędów z oprogramowania komputerowe‑
go, projektowanie, tworzenie, hosting, zarządzanie i/lub konserwa‑
cja stron internetowych dla osób trzecich, projektowanie i udoskona‑
lanie systemów płatności elektronicznych oraz przetwarzania
elektronicznego transferu funduszy, projektowanie i udoskonalanie
procesów weryfikacji użytkowników on‑line, projektowanie i udo‑
skonalanie interfejsu programów użytkowych (API), projektowanie,
zarządzanie i monitorowanie stron serwisów społecznościowych ba‑
zujących na Internecie, administrowanie stronami komputerowymi
(sieciowymi), pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
projektowanie oprogramowania komputerowego, sortowanie da‑
nych w bazach komputerowych, tworzenie i utrzymywanie w imie‑
niu osób trzecich informatycznych systemów marketingowych do‑
stępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie systemów
obsługi klienta dostępnych przez Internet, tworzenie i utrzymywanie
stron internetowych w imieniu osób trzecich, chmura obliczeniowa,
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usługi dostawcy hostingu w chmurze, informacja, doradztwo i kon‑
sultacje dotyczące wyżej wymienionych usług, 45 usługi w zakresie
potwierdzania tożsamości, uwierzytelnianie danych dotyczących
tożsamości osoby.

(111) 318813
(220) 2018 09 19
(210) 490731
(151) 2019 02 21
(441) 2018 11 05
(732) MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GWARANCJA PLUS OCHRONA
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, szary
(531) 26.11.02, 27.05.01, 27.05.05, 29.01.14
(510), (511) 36 usługi gwarancyjne, 37 informacja o naprawach,
42 usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.
(111) 318814
(220) 2018 09 19
(210) 490732
(151) 2019 02 19
(441) 2018 11 05
(732) MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) GWARANCJA PLUS PROFESSIONAL
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, czarny, szary
(531) 29.01.14, 27.05.01, 26.11.02
(510), (511) 36 usługi gwarancyjne, 37 informacja o naprawach,
42 usługi podmiotów zewnętrznych w dziedzinie informatyki.
(111) 318815
(220) 2018 09 19
(210) 490740
(151) 2019 02 19
(441) 2018 11 05
(732) DNB ASSETS HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Pomerania OUTLET
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, biały
(531) 29.01.13, 27.05.01, 20.05.15, 26.05.18
(510), (511) 35 wynajmowanie miejsc na umieszczenie ogłoszeń
i reklam, pośrednictwo handlowe, organizowanie, prowadzenie i ob‑
sługa akcji promocyjnych, pokazów towarów, prezentacji, organizo‑
wanie targów i wystaw w celach handlowych, 36 usługi w zakresie
wynajmu lub dzierżawy powierzchni na cele handlowe, usługowe
i biurowe, usługi w zakresie zarządzania, administrowania oraz ob‑
sługi nieruchomości, wydawanie kart przedpłaconych i bonów,
41 organizowanie, prowadzenie i obsługa imprez artystycznych, kul‑
turalnych, sportowych, rekreacyjnych, festynów, konkursów, imprez
plenerowych, wystaw z dziedziny kultury i edukacji.
(111) 318816
(220) 2018 09 21
(210) 490794
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) DROPPLANT KRZYSZTOF ZIMNICKI SPÓŁKA JAWNA,
Kostomłoty Drugie, PL.
(540) DROPPLANT
(510), (511) 11 dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia na‑
wadniające], systemy nawadniania kropelkowego, zraszacze do na‑
wadniania, rolnicze urządzenia nawadniające, systemy zraszające
do nawadniania, maszyny zraszające do nawadniania rolniczego,
końcówki wylotowe rozpylające do nawadniania, maszyny zrasza‑
jące do nawadniania ogrodniczego, systemy zraszające do nawad‑
niania trawników, urządzenia nawadniające do celów ogrodniczych,
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instalacje spryskujące do automatycznego nawadniania pól, auto‑
matyczne urządzenia zraszające do nawadniania w rolnictwie, au‑
tomatyczne urządzenia zraszające do nawadniania w ogrodnictwie,
urządzenia do nawadniania do zastosowania w rolnictwie, instalacje
automatyczne nawadniające do użytku w rolnictwie, urządzenia
nawadniające [automatyczne] do stosowania w ogrodzie, instalacje
automatyczne nawadniające do użytku w ogrodnictwie zraszacze
[automatyczne instalacje] do nawadniania kwiatów i roślin, 17 rury
niemetalowe do nawadniania, porowate węże do nawadniania, węże
przystosowane do nawadniania, węże do wody do nawadniania, rury
elastyczne do użytku przy nawadnianiu, 37 instalowanie i konserwa‑
cja systemów nawadniających, inżynieria wodno‑lądowa w zakresie
nawadniania, budownictwo wodno‑lądowe w zakresie nawadniania,
instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania.

(111) 318817
(220) 2018 09 21
(210) 490796
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) DROPPLANT KRZYSZTOF ZIMNICKI SPÓŁKA JAWNA,
Kostomłoty Drugie, PL.
(540) DROPPLANT
(540)

Kolor znaku: niebieski, zielony
(531) 01.15.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 dyfuzory nawadniające kropelkowe [urządzenia na‑
wadniające], systemy nawadniania kropelkowego, zraszacze do na‑
wadniania, rolnicze urządzenia nawadniające, systemy zraszające
do nawadniania, maszyny zraszające do nawadniania rolniczego,
końcówki wylotowe rozpylające do nawadniania, maszyny zrasza‑
jące do nawadniania ogrodniczego, systemy zraszające do nawad‑
niania trawników, urządzenia nawadniające do celów ogrodniczych,
instalacje spryskujące do automatycznego nawadniania pól, auto‑
matyczne urządzenia zraszające do nawadniania w rolnictwie, au‑
tomatyczne urządzenia zraszające do nawadniania w ogrodnictwie,
urządzenia do nawadniania do zastosowania w rolnictwie, instalacje
automatyczne nawadniające do użytku w rolnictwie, urządzenia
nawadniające [automatyczne] do stosowania w ogrodzie, instalacje
automatyczne nawadniające do użytku w ogrodnictwie, zraszacze
[automatyczne instalacje] do nawadniania kwiatów i roślin, 17 rury
niemetalowe do nawadniania, porowate węże do nawadniania, węże
przystosowane do nawadniania, węże do wody do nawadniania, rury
elastyczne do użytku przy nawadnianiu, 37 instalowanie i konserwa‑
cja systemów nawadniających, inżynieria wodno‑lądowa w zakresie
nawadniania, budownictwo wodno‑lądowe w zakresie nawadniania,
instalowanie i naprawa urządzeń do nawadniania.
(111) 318818
(220) 2018 09 21
(210) 490803
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) WOLF DISTILLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WOLF & OAK
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, alkohole wy‑
sokoprocentowe, alkohole destylowane, napoje alkoholowe nisko‑
procentowe, napoje alkoholowe z owoców, napoje spirytusowe,
whisky, whisky bourbon, wina, wina musujące, wódki, likiery, na‑
lewki, aperitify, cydry, koktajle, miód pitny, wyciągi z owoców alko‑
holowe, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, 35 usługi rekla‑
mowe, reklama osób trzecich, pośrednictwo handlowe, zarządzanie
w działalności handlowej, usługi sklepów detalicznych w branży
monopolowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna napoi alkoholowych,
alkoholi wysokoprocentowych, alkoholi destylowanych, napoi bezal‑
koholowych, napoi wzbogaconych witaminami lub mikroelementa‑
mi, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów i broszur, gadżetów, reklamy, organizowanie wystaw
i pokazów w celach handlowych i reklamowych, zaopatrzenie osób
trzecich, zarządzanie destylarniami, 43 destylarnie, winiarnie, puby,
bary, kawiarnie, restauracje, usługi zaopatrzenia w napoje, organizo‑
wania przyjęć gastronomicznych, catering, usługi degustacji alkoholi
destylowanych, usługi degustacji win i napojów alkoholowych, usłu‑
gi hotelowe.
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(111) 318819
(220) 2018 09 21
(151) 2019 03 07
(441) 2018 11 19
(732) WOLF DISTILLERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) WOLF & OAK DISTILLERY
(540)

(210) 490804

(531) 03.01.08, 03.01.16, 03.01.24, 05.01.05, 05.01.11, 05.01.16,
27.05.01
(510), (511) 33 napoje alkoholowe z wyjątkiem piwa, alkohole wy‑
sokoprocentowe, alkohole destylowane, napoje alkoholowe nisko‑
procentowe, napoje alkoholowe z owoców, napoje spirytusowe,
whisky, whisky bourbon, wina, wina musujące, wódki, likiery, na‑
lewki, aperitify, cydry, koktajle, miód pitny, wyciągi z owoców alko‑
holowe, ekstrakty alkoholowe, esencje alkoholowe, 35 usługi rekla‑
mowe, reklama osób trzecich, pośrednictwo handlowe, zarządzanie
w działalności handlowej, usługi sklepów detalicznych w branży
monopolowej, sprzedaż hurtowa i detaliczna napoi alkoholowych,
alkoholi wysokoprocentowych, alkoholi destylowanych, napoi bezal‑
koholowych, napoi wzbogaconych witaminami lub mikroelementa‑
mi, dystrybucja materiałów reklamowych w postaci próbek, druków,
prospektów i broszur, gadżetów, reklamy, organizowanie wystaw
i pokazów w celach handlowych i reklamowych, zaopatrzenie osób
trzecich, zarządzanie destylarniami, 43 destylarnie, winiarnie, puby,
bary, kawiarnie, restauracje, usługi zaopatrzenia w napoje, organizo‑
wania przyjęć gastronomicznych, catering, usługi degustacji alkoholi
destylowanych, usługi degustacji win i napojów alkoholowych, usłu‑
gi hotelowe.
(111) 318820
(220) 2018 09 06
(210) 490210
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 15
(732) NEPENTES PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) IWOSTIN ESTETIC
(510), (511) 3 mydła, produkty perfumeryjne, kosmetyki do maki‑
jażu, olejki eteryczne, preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry,
kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zę‑
bów, 5 preparaty dermatologiczne, preparaty farmaceutyczne do
pielęgnacji skóry.
(111) 318821
(220) 2018 05 06
(210) 485633
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 24
(732) KORPAL JACEK, Pabianice, PL.; KORPAL AGATA, Pabianice, PL.
(540) m magnes lines MAGNES LINES
(540)

(531) 26.01.03, 26.01.18, 27.05.01, 27.05.09, 27.05.13, 27.05.17,
27.05.21
(510), (511) 25 ubrania konfekcjonowane damskie, męskie i dzie‑
cięce, obuwie (za wyjątkiem ortopedycznego), płaszcze kąpielowe,
kostiumy kąpielowe, bielizna osobista, szaliki [odzież], paski [odzież],
krawaty, gorsety [bielizna], chusty, czapki (nakrycia głowy), rękawicz‑
ki (odzież), płaszcze przeciwdeszczowe, apaszki, piżamy, bluzki, buty
sznurowane, botki, pantofle domowe, koszule, podkoszulki, (t‑shir‑
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ty), bielizna damska, kamizelki, żakiety, kombinezony [odzież], spód‑
nice, garnitury, sukienki, paski, paski skórzane, paski tekstylne, paski
[odzież], obuwie, tenisówki [obuwie], obuwie codzienne, balerinki
[obuwie], obuwie przeciwdeszczowe, obuwie damskie, obuwie pla‑
żowe, obuwie rekreacyjne, obuwie codziennego użytku, obuwie dla
dzieci, obuwie dla niemowląt, obuwie na plażę, obuwie dla kobiet,
obuwie dla mężczyzn, odzież, kurtki [odzież], odzież ciążowa, odzież
gotowa, mufki [odzież], dzianina [odzież], odzież niemowlęca, odzież
dziecięca, szorty [odzież], odzież wieczorowa, kombinezony [odzież],
body [odzież], odzież sportowa, odzież codzienna, paski [odzież],
swetry [odzież], odzież damska, odzież dżinsowa, odzież skórzana,
odzież dziewczęca, rękawiczki [odzież], odzież lniana, odzież wierzch‑
nia dla mężczyzn, odzież wierzchnia dla chłopców, odzież wierzchnia
dla niemowląt, odzież wierzchnia dla dzieci, kombinezony [odzież],
kurtki [odzież], odzież rekreacyjna, odzież codzienna, kurtki pikowa‑
ne [odzież], okrycia wierzchnie [odzież], opaski na głowę [odzież],
opaski na szyję [części odzieży], odzież męska, odzież damska, ak‑
cesoria na szyję, kominiarki, nakrycia głowy, 35 reklama, usługi han‑
dlu detalicznego w odniesieniu do akcesoriów odzieżowych, usługi
sklepów detalicznych online obejmujące odzież, usługi sprzedaży
detalicznej związane ze sprzedażą odzieży i dodatków odzieżowych,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z nakryciami głowy, usługi
sprzedaży detalicznej w związku z odzieżą, usługi sprzedaży deta‑
licznej świadczone online w zakresie artykułów odzieżowych, usługi
sprzedaży hurtowej w związku z odzieżą, usługi w zakresie detalicz‑
nej sprzedaży wysyłkowej odzieży, usługi w zakresie sklepów deta‑
licznych w branży odzieżowej, usługi reklamowe, promocyjne i mar‑
ketingowe, dystrybucja materiałów reklamowych, marketingowych
i promocyjnych, zarządzanie w działalności handlowej.		
(551) wspólne prawo ochronne

(111) 318822
(220) 2018 09 26
(210) 491005
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) DZIUBA SEBASTIAN JÓZEF POLSKI BANAN, Wrocław, PL.
(540) POLSKI BANAN
(540)

Kolor znaku: biały, żółty
(531) 05.07.18, 26.01.15, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 etui na telefony, tablety, laptopy i inne urządzenia
mobilne, folia ochronna na telefony, tablety, laptopy i inne urzą‑
dzenia mobilne, szkło hartowane na telefony, tablety, laptopy i inne
urządzenia mobilne, sprzęt do telefonii komputerowej, telefony,
tablety, laptopy, zestawy telefoniczne, wtyczki telefoniczne, ada‑
ptery telefoniczne, słuchawki telefoniczne, futerały na telefony,
złącza do telefonów, baterie do telefonów, zestawy słuchawkowe
do telefonów, osłony na telefony komórkowe, uchwyty samocho‑
dowe do telefonów, oprogramowanie do telefonów komórkowych,
wyświetlacze do telefonów komórkowych, paski do telefonów ko‑
mórkowych, ładowarki do telefonów komórkowych, pokrowce na
słuchawki telefoniczne, instalacje telefoniczne do samochodów,
urządzenia głośnomówiące do telefonów komórkowych, uchwyty
przystosowane do telefonów komórkowych, stojaki dostosowane
do telefonów komórkowych, pamięci zewnętrzne do telefonów ko‑
mórkowych, przejściówki do kabli telefonów komórkowych, głośni‑
ki pomocnicze do telefonów komórkowych, moduły wyświetlacza
do telefonów komórkowych, obudowy wymienne do telefonów
komórkowych, przewody USB do telefonów komórkowych, stacje
dokujące do telefonów komórkowych, gniazda wtykowe do prze‑
dłużaczy telefonicznych, zestawy telefoniczne z ekranem i klawia‑
turą, zestawy do korzystania z telefonu bez użycia rąk, uchwyty na
deskę rozdzielczą na telefony komórkowe, osłony do ekranów tele‑
fonów komórkowych w formie folii, zatyczki do gniazdek telefonów
komórkowych zapobiegające dostawaniu się kurzu, folie ochronne
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na wyświetlacze przenośnych urządzeń elektronicznych, szkła har‑
towane na wyświetlacze przenośnych urządzeń elektronicznych,
folie ochronne i ozdobne na przenośne urządzenia elektroniczne,
szkła hartowane i ozdobne na przenośne urządzenia elektroniczne,
akcesoria służące do zabezpieczania i ochrony ekranów lub obudów
urządzeń elektronicznych, słuchawki, banki energii, pendrivy, pa‑
mięć przenośna, karty pamięciowe, czytniki kart pamięci, ładowar‑
ki, zasilacze do laptopów, tabletów i innych urządzeń przenośnych,
smartbandy, zegarki inteligentne, głośniki bezprzewodowe, kijki do
robienia sobie zdjęć (selfie) (monopody), rysiki komputerowe, rysiki
z końcówkami przewodzącymi do urządzeń z ekranami dotykowy‑
mi, rysiki pojemnościowe do użytku ze wszystkimi urządzeniami
z ekranem dotykowym.

(111) 318823
(220) 2018 09 10
(210) 490372
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 27
(732) MANHATTAN ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Brain Friendly English
(510), (511) 41 nauczanie języka angielskiego, edukacja językowa,
techniki i sposoby efektywnego nauczania.
(111) 318824
(220) 2018 09 11
(210) 490424
(151) 2019 04 10
(441) 2018 12 27
(732) MANHATTAN ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Manhattan THE ENGLISH ACADEMY
(540)

Kolor znaku: niebieski, czerwony, czarny
(531) 29.01.13, 26.11.01, 26.11.08, 26.13.25, 01.15.11, 27.05.01
(510), (511) 41 nauczanie języka angielskiego, edukacja językowa,
techniki i sposoby efektywnego nauczania.
(111) 318825
(220) 2018 11 18
(151) 2019 04 16
(441) 2018 12 27
(732) SZCZUTKOWSKI JAKUB KAROL, Kieźliny, PL.
(540) AB Apartment Brokers
(540)

(210) 492785

Kolor znaku: pomarańczowy, biały
(531) 29.01.12, 27.05.01, 27.05.10, 26.04.01, 26.04.08, 26.04.11, 26.04.18
(510), (511) 35 administrowanie programami lojalności konsumen‑
ta, administrowanie programami dla osób często podróżujących
drogą powietrzną, agencje informacji handlowej, agencje reklamo‑
we, aktualizacja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach
danych, aktualizacja i utrzymywanie informacji w rejestrach, anali‑
zy kosztów, audyt działalności gospodarczej, audyt finansowy, ba‑
dania biznesowe, badania dotyczące działalności gospodarczej,
badania opinii publicznej, badania rynkowe, badania w zakresie
biznesu, bezpośrednia reklama pocztowa, biura pośrednictwa pra‑
cy, dekoracja wystaw sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii
komunikacyjnych public relations, doradztwo w dziedzinie strate‑
gii komunikacyjnych w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji
działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo w zakresie za‑
rządzania biznesem, doradztwo w zakresie zarządzania persone‑
lem, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
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i biznesowych, ekonomiczne prognozy, fakturowanie, fotokopio‑
wanie, handlowe informacje i porady udzielane konsumentom
w wyborze towarów i usług, impresariat w działalności artystycz‑
nej, indeksowanie stron internetowych w celach handlowych lub
reklamowych, informacja o działalności gospodarczej, kolportaż
próbek, pozyskiwanie danych do komputerowej bazy danych, kom‑
puterowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, marke‑
ting w ramach wydawania oprogramowania, maszynopisanie, ne‑
gocjowanie i rozliczanie transakcji handlowych dla osób trzecich,
negocjowanie umów biznesowych dla osób trzecich, obróbka tek‑
stów, obsługa administracyjna firm na zlecenie, opracowywanie CV
dla osób trzecich, opracowywanie życiorysów dla osób trzecich,
optymalizacja stron internetowych, optymalizacja wyszukiwarek
do celów promocji dodatkowej, organizacja pokazów mody w ce‑
lach promocyjnych, organizowanie targów w celach handlowych
lub reklamowych, outsourcing [doradztwo biznesowe], pisanie sce‑
nariuszy do celów reklamowych, pokazy towarów, pomoc przy za‑
rządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, pomoc
w zarządzaniu działalnością gospodarczą, poszukiwania w zakresie patro‑
natu, powielanie dokumentów, prezentowanie produktów w mediach dla
celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów reklamowych, produkcja
programów typu telezakupy, produkcja programów związanych z teleza‑
kupami, projektowanie materiałów reklamowych, promocja sprzedaży
dla osób trzecich, promowanie towarów i usług w formie sponsorowania
wydarzeń sportowych, przeprowadzanie testów psychologicznych
w celu selekcji personelu, przygotowanie listy płac, przygotowywanie ze‑
znań podatkowych, publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja ko‑
munikatów pisemnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, re‑
klama online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewizyjne,
rekrutacja personelu, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów
informacji do celów handlowych lub reklamowych, sporządzanie wycią‑
gów z konta, sprzedaż detaliczna środków farmaceutycznych, weteryna‑
ryjnych i sanitarnych oraz zaopatrzenia medycznego, statystyczne zesta‑
wienia, stenografia, systematyzacja danych w komputerowych bazach
danych, telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów],
telemarketing, transkrypcja wiadomości [prace biurowe], tworzenie tek‑
stów reklamowych, tymczasowe zarządzanie przedsiębiorstwem, uaktu‑
alnianie materiałów reklamowych, udostępnianie informacji o działalno‑
ści gospodarczej za pośrednictwem strony internetowej, usługi agencji
importowo‑eksportowych, usługi aukcyjne, usługi doradcze w zarządza‑
niu działalnością gospodarczą, usługi doradztwa w zakresie działalności
gospodarczej, usługi ekspertów w zakresie efektywności biznesowej,
usługi handlu detalicznego online w zakresie dzwonków telefo‑
nicznych do pobrania, usługi handlu detalicznego online w zakre‑
sie muzyki cyfrowej do pobrania, usługi handlu detalicznego onli‑
ne w zakresie muzyki i filmów nagranych oraz do pobrania, usługi
handlu detalicznego w zakresie dzieł sztuki świadczone przez gale‑
rie sztuki, usługi handlu hurtowego w zakresie preparatów farma‑
ceutycznych, weterynaryjnych i sanitarnych oraz materiałów me‑
dycznych, usługi marketingowe, usługi menedżerskie dla
sportowców, usługi modelek i modeli do celów reklamowych lub
promocji sprzedaży, usługi podatkowe, usługi pośrednictwa bizne‑
sowego dotyczące kontaktowania ze sobą potencjalnych inwesto‑
rów prywatnych z przedsiębiorcami potrzebującymi finansowania,
usługi pośrednictwa w handlu, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi
prenumeraty gazet dla osób trzecich, usługi przeglądu prasy,
usługi przypominania o spotkaniach [prace biurowe], usługi pu‑
blic relations, usługi sekretarskie, usługi umawiania spotkań [pra‑
ce biurowe], usługi w zakresie nabywania dla osób trzecich [zaku‑
py produktów i usług dla innych przedsiębiorstw], usługi
w zakresie opracowania graficznego do celów reklamowych, usłu‑
gi w zakresie porównywania cen, usługi w zakresie wywiadu kon‑
kurencyjnego, usługi w zakresie wywiadu rynkowego, usługi
związane z listami prezentów, usługi związane z przenoszeniem
przedsiębiorstw, wsparcie administracyjne w zakresie odpowie‑
dzi na ogłoszenia przetargowe, wyceny handlowe, wynajem bil‑
bordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we
wszystkich środkach przekazu, wynajem dystrybutorów automa‑
tycznych, wynajem fotokopiarek, wynajmowanie przestrzeni re‑
klamowej, wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego,
wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk
handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych,
wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trze‑
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cich, zapewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprze‑
dawców towarów i usług, zarządzanie działalnością gospodarczą
w zakresie projektów budowlanych, zarządzanie handlowe w za‑
kresie koncesjonowania dóbr i usług na rzecz osób trzecich, zarzą‑
dzanie hotelami, zarządzanie programami refundacji w imieniu
osób trzecich, zarządzanie w działalności gospodarczej dla usłu‑
godawców pracujących jako wolni strzelcy, zarządzanie w zakresie
zamówień handlowych, 36 administrowanie domami czynszowy‑
mi, agencje kredytowe, agencje nieruchomości, agencje ściągania
wierzytelności, analizy finansowe, bankowość hipoteczna, banko‑
wość online, depozyty kosztowności, doradztwo w sprawach finan‑
sowych, doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych, doradztwo
w zakresie długów, dzierżawa gospodarstw rolnych, emisja bonów
wartościowych, emisja czeków podróżnych, emisja kart kredyto‑
wych, faktoring, finansowa wycena drewna na pniu, finansowe
izby rozrachunkowe, fundusze inwestycyjne wzajemne, gwaran‑
towanie ubezpieczeń na życie, handel walutami i wymiana walut,
informacja o ubezpieczeniach, informacje finansowe, inwestycje
finansowe, inwestycje kapitałowe, leasing finansowy, maklerstwo,
notowania giełdowe, organizacja zbiórek, organizowanie finansowa‑
nia projektów budowlanych, organizowanie wynajmu nieruchomo‑
ści, pobieranie czynszu, pośrednictwo giełdowe [akcje i obligacje],
pośrednictwo ubezpieczeniowe, pośrednictwo w obrocie akcjami
i obligacjami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, po‑
średnictwo w zakresie pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, po‑
wiernictwo, pożyczanie pod zastaw, pożyczki [finansowanie], po‑
życzki ratalne, przetwarzanie płatności dokonanych za pomocą
kart debetowych, przetwarzanie płatności dokonanych za pomo‑
cą kart kredytowych, sponsorowanie finansowe, szacowanie
kosztów naprawy [wycena finansowa], transakcje finansowe,
transfer elektroniczny środków pieniężnych, udostępnianie infor‑
macji finansowych za pośrednictwem strony internetowej, udzie‑
lanie rabatów w uczestniczących obiektach innych osób poprzez
wykorzystanie karty członkowskiej, usługi aktuarialne, usługi
banków oszczędnościowych, usługi depozytów sejfowych, usługi
dotyczące maklerstwa giełdowego, usługi finansowania, usługi
funduszy zapomogowych, usługi gwarancyjne, usługi gwaranto‑
wania ubezpieczeń morskich, usługi gwarantowania ubezpieczeń
od pożarów, usługi gwarantowania ubezpieczeń od wypadków,
usługi gwarantowania ubezpieczeń zdrowotnych, usługi likwida‑
cji przedsiębiorstw, finansowe, usługi pośrednictwa finansowego
w zakresie ceł, usługi ubezpieczeniowe, usługi w zakresie świad‑
czeń emerytalnych, weryfikacja czeków, wycena antyków, wyce‑
na biżuterii, wycena dzieł sztuki, wycena finansowa [ubezpiecze‑
nia, bankowość, nieruchomości], wycena finansowa wełny,
wycena nieruchomości, wycena zbiorów numizmatycznych, wy‑
cena znaczków, wyceny finansowe w związku z odpowiedzią na
ogłoszenia przetargowe, wyceny fiskalne, wynajem biur do co‑
workingu, wynajem mieszkań, wynajem powierzchni biurowej,
wynajem zakwaterowania [mieszkania], zarządzanie finansami,
zarządzanie finansowe płatnościami z tytułu refundacji w imieniu
osób trzecich, zarządzanie nieruchomością, zbiórki funduszy na
cele dobroczynne.

(111) 318826
(220) 2018 10 11
(210) 491526
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) PIWOWARSKA‑SZUROGAJŁO MAGDALENA MARIA
FRANZ GL, Poznań, PL.
(540) FRANZ GL
(540)

Kolor znaku: granatowy, czerwony, biały
(531) 26.11.03, 29.01.13, 27.05.01
(510), (511) 25 apaszki, apaszki [chustki], ascoty [krawaty], chustecz‑
ki do kieszonki piersiowej [poszetki], chustki [apaszki], chustki na gło‑
wę, chusty [odzież], chusty na głowę, chusty noszone na ramionach,
chusty pareo, chusty plażowe, chusty, szale na głowę, długie szale
damskie, fulary, fulary [artykuły odzieżowe], fulary [ozdobne krawa‑
ty], garnitury, garnitury damskie, garnitury męskie, garnitury trzyczę‑
ściowe [odzież], garnitury typu zoot suit [z workowatymi spodniami
i długą, szeroką w ramionach marynarką], garnitury w sportowym
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stylu, garnitury wieczorowe, garnitury wizytowe, hidżaby, jedwabne
krawaty, kaszmirowe szale, koszule, koszule codzienne, koszule do
garniturów, koszule eleganckie, koszule z długimi rękawami, koszu‑
le z kołnierzykiem, koszule z krótkimi rękawami, koszule zapinane,
krawaty, marynarki od garniturów, męskie apaszki, muszki, odzież
jedwabna, odzież kaszmirowa, odzież lniana, odzież męska, odzież
męska, damska i dziecięca, poszetki, poszetki [odzież], smokingi,
spodnie [nieformalne], stroje wizytowe, surduty, szale, szale [tylko
z trykotu], szale boa [odzież], szale i chusty na głowę, szale i etole,
szaliki, szaliki [odzież], szaliki do zawijania wokół szyi, szaliki jedwab‑
ne, szelki, szerokie koszule wierzchnie, żakiety męskie.

(111) 318827
(220) 2018 08 27
(210) 489777
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 29
(732) HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PP POLONIA PALACE HOTEL
(540)

Kolor znaku: biały, złoty, żółty
(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne świadczone
przez hotele.
(111) 318828
(220) 2018 08 27
(210) 489778
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 29
(732) HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PP POLONIA PALACE HOTEL
(540)

Kolor znaku: szary, biały
(531) 26.11.08, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne świadczone
przez hotele.
(111) 318829
(220) 2018 08 27
(210) 489780
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 29
(732) HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) PP POLONIA PALACE HOTEL
(540)

(531) 26.11.08, 27.05.01
(510), (511) 43 usługi hotelowe, usługi restauracyjne świadczone
przez hotele.

1914
(111) 318830
(220) 2018 10 09
(151) 2019 05 08
(441) 2018 11 26
(732) GŁODOWSKI MARIUSZ, Łąck, PL.
(540) MAVERS
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 491458

(531) 27.05.01
(510), (511) 41 koncerty muzyczne na żywo, występy taneczne, mu‑
zyczne i piosenkarskie, komponowanie muzyki, organizowanie i pro‑
wadzenie koncertów, usługi świadczone przez zespół muzyczny,
udostępnianie muzyki i obrazu w postaci plików dostępnych ze stron
www poprzez Internet, organizowanie rozrywki wizualnej i muzycz‑
nej, montaż nagrań dźwiękowych, nagrywanie utworów muzycz‑
nych na taśmach, płytach i kasetach, produkcja nagrań muzycznych.
(111) 318831
(220) 2018 04 24
(210) 485258
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) HOUSE OF TONES
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe 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, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, 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 ma‑
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy‑
skiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy‑
szukiwanie 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 informatycz‑
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa‑
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, ma‑
teriałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie‑
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicz‑
nych, 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 hur‑
towni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płyt‑
kami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.
(111) 318832
(220) 2018 03 28
(210) 484183
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 04
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) ARCHITEXTURA
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(540)

(531) 26.04.01, 26.04.08, 26.04.11, 27.05.01
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe 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, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, 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 ma‑
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy‑
skiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy‑
szukiwanie 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 informatycz‑
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa‑
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, ma‑
teriałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie‑
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicz‑
nych, płytek ściennych, terakoty, podłóg, pokryć dla budownictwa,
kamieni, części instalacji sanitarnych instalacji i aparatur sanitarnych,
zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalają‑
ce nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary w sklepie lub
hurtowni z produktam przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniam budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płyt‑
kami ściennymi terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych instalacjami i aparaturą
sanitarną.
(111) 318833
(220) 2018 03 28
(210) 484185
(151) 2018 10 12
(441) 2018 06 04
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) ARCHITEXTURA
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe 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, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
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palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, 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 ma‑
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy‑
skiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy‑
szukiwanie 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 informatycz‑
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa‑
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, ma‑
teriałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie‑
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicz‑
nych, 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 hur‑
towni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płyt‑
kami ściennymi terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych instalacjami i aparaturą
sanitarną.

(111) 318834
(220) 2018 03 28
(210) 484182
(151) 2018 10 04
(441) 2018 06 04
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) TAS TUBĄDZIN AIRFLOW SYSTEM
(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe 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, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, 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 ma‑
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy‑
skiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy‑
szukiwanie 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
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usług dla innych przedsiębiorstw, zarządzanie zbiorami informatycz‑
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa‑
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
Internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, ma‑
teriałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie‑
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicz‑
nych, 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 hur‑
towni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płyt‑
kami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.

(111) 318835
(220) 2018 05 25
(210) 486347
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 30
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) be beauty care 7 mleczek
(510), (511) 3 kosmetyki, mydła i żele, preparaty do mycia i pielęgna‑
cji ciała, płyny do kąpieli.
(111) 318836
(220) 2018 04 12
(151) 2018 12 05
(441) 2018 07 23
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) POMAGAMY NA 100
(540)

(210) 484724

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 02.09.01, 27.05.01, 27.07.01, 27.07.25, 29.01.12
(510), (511) 16 papier i karton, fotografie, drukowane foldery in‑
formacyjne, materiały szkoleniowe i instruktażowe, afisze, plakaty,
biuletyny, bony towarowe, bony upominkowe, bony wartościowe,
broszury, czasopisma, druki, drukowane materiały dydaktyczne, dru‑
kowane materiały edukacyjne, drukowane ulotki informacyjne, gaze‑
ty, kartonowe pudełka do pakowania, karty, karty upominkowe, ka‑
talogi, kupony, książeczki kuponowe, materiały drukowane, naklejki,
nalepki, periodyki, prospekty, publikacje drukowane, publikacje
reklamowe, pudełka kartonowe lub papierowe, publikacje promo‑
cyjne, reprezentacje graficzne, skoroszyty, szyldy papierowe, tablice
drukowane, torby papierowe, torebki oraz artykuły do pakowania
i przechowywania z papieru lub kartonu, ulotki, materiały z tworzyw
sztucznych do pakowania, reklamy drukowane, 35 usługi reklamo‑
we, marketingowe i promocyjne, pośrednictwo handlowe, promo‑
cja sprzedaży, usługi programów lojalnościowych, motywacyjnych
i promocyjnych, organizowanie konsumenckich programów lojalno‑
ściowych i zarządzanie nimi, usługi w zakresie kart lojalnościowych,
usługi programów lojalnościowych dla celów handlowych, promo‑
cyjnych i/lub reklamowych, dostarczanie informacji konsumentom
na temat towarów i usług, dystrybucja materiałów reklamowych,
marketingowych i promocyjnych, kampanie marketingowe, orga‑
nizacja konkursów w celach reklamowych, 36 udzielanie informacji
związanych ze zbiórkami funduszy na cele charytatywne, organiza‑
cja zbiórek charytatywnych, zbiórki funduszy na cele charytatywne,
organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych.
(111) 318837
(220) 2018 05 25
(151) 2018 11 29
(441) 2018 07 30
(732) OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) be beauty care 7 olejków

(210) 486346
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(510), (511) 3 kosmetyki, mydła i żele, preparaty do mycia i pielęgna‑
cji ciała, płyny do kąpieli.

(111) 318838
(220) 2018 04 24
(210) 485259
(151) 2018 10 17
(441) 2018 07 02
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) ORGANIC MATT
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe 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, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, 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 ma‑
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy‑
skiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy‑
szukiwanie 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 informatycz‑
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa‑
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, ma‑
teriałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie‑
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicz‑
nych, 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 hur‑
towni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płyt‑
kami ściennymi terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych instalacjami i aparaturą
sanitarną.
(111) 318839
(220) 2018 04 24
(210) 485255
(151) 2018 10 09
(441) 2018 06 25
(732) TUBĄDZIN ZNAKI TOWAROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ozorków, PL.
(540) CLARITY
(510), (511) 19 belki niemetalowe, betonowe elementy budowlane,
boazeria niemetalowa, boazerie, konstrukcje budowlane niemetalo‑
we, materiały budowlane niemetalowe, kamień budowlany, nieme‑
talowe elementy konstrukcyjne dla budownictwa, glina ceglarska,
cegły, pokrycia dachowe niemetalowe, dachówki niemetalowe, nie‑
metalowe 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, ele‑
menty obróbkowe budowlane niemetalowe, materiały ogniotrwałe
budowlane niemetalowe, okładziny niemetalowe dla budownictwa,
palisady niemetalowe, płytki niemetalowe dla budownictwa, płyt‑
ki podłogowe i ścienne niemetalowe, płytki ceramiczne, płyty nie‑
metalowe, podłogi niemetalowe, podpory niemetalowe, pokrycia
niemetalowe dla budownictwa, powłoki jako materiały budowlane,
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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 ma‑
teriałów reklamowych, komputerowe zarządzanie plikami, pozy‑
skiwanie i systematyzacja danych do komputerowych baz danych,
organizowanie wystaw w celach handlowych lub reklamowych, wy‑
szukiwanie 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 informatycz‑
nymi, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwa‑
lające nabywcy wygodnie oglądać i kupować te towary na stronie
internetowej dotyczącej sprzedaży produktów przemysłowych, ma‑
teriałów budowlanych, artykułów gospodarstwa domowego, kamie‑
ni budowlanych, wyrobów kamieniarstwa, płytek, płytek ceramicz‑
nych, 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 hur‑
towni z produktami przemysłowymi, materiałami budowlanymi,
artykułami gospodarstwa domowego, kamieniami budowlanymi,
wyrobami kamieniarstwa, płytkami, płytkami ceramicznymi, płyt‑
kami ściennymi, terakotą, podłogami, pokryciami dla budownictwa,
kamieniami, częściami instalacji sanitarnych, instalacjami i aparaturą
sanitarną.

(111) 318840
(220) 2014 10 09
(210) 434270
(151) 2018 06 29
(441) 2015 01 19
(732) WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) KLUB NAUCZYCIELA U uczę.pl
(540)

Kolor znaku: biały, pomarańczowy, czarny
(531) 24.01.05, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe, elektroniczne bazy danych,
software ładowalny, programy sterujące nagrane, programowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefo‑
nów komórkowych, pliki graficzne do pobierania, pliki graficzne do
ściągnięcia do telefonu komórkowego, translatory elektroniczne,
karty kodowane, elektroniczne książki i publikacje, moduły ładowa‑
ne z publikacjami elektronicznymi oraz z plikami audio, wideo i za‑
wierające treści multimedialne, publikacje elektroniczne do pobra‑
nia, książki audio, gry komputerowe, gry wideo w formie programów
komputerowych zapisanych na nośnikach danych, gry wideo w for‑
mie oprogramowania komputerowego nagrane na dysku, zaprogra‑
mowane gry wideo jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach,
urządzenia i przyrządy elektryczne i video do rozrywki, kasety ze‑
wnętrzne, 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 dy‑
daktyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz
komputerowe urządzenia peryferyjne, pamięci komputerowe, pa‑
mięci zewnętrzne USB, interfejsy komputerowe, zestawy naukowe
dla dzieci w postaci urządzeń dydaktycznych, części i wyposażenie
do wszystkich wyżej wymienionych towarów, 16 papier, tektura, wy‑
roby papierowe, wyroby tekturowe, druki, książki, publikacje druko‑
wane, komiksy, śpiewniki, tablice arytmetyczne, tablice obliczenio‑
we, wydruki graficzne, magazyny, biuletyny drukowane, gazety,
albumy, periodyki, czasopisma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki,
broszury, plakaty, artykuły piśmiennicze, naklejki, przybory biurowe,
materiały, urządzenia i przyrządy do rysowania i malowania, przybo‑
ry do pisania, przybory kreślarskie, materiały szkoleniowe i instrukta‑
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żowe także w formie gier, materiały introligatorskie, okładki na książ‑
ki, zakładki, zestawy do drukowania będące artykułami biurowymi,
rysunki, obrazy, fotografie, obrazki, kalendarze, długopisy, ołówki,
plastelina, modelina, farby dla dzieci, pędzle malarskie, zestawy do
malowania, papier do pakowania oraz materiały z tworzyw sztucz‑
nych do pakowania, bloczki do notowania, zaproszenia, kalkomanie,
linijki, gumki do ścierania, kartki okolicznościowe, kartki z życzenia‑
mi, karty muzyczne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż
do gier, nalepki, znaki papierowe, banery z papieru lub z tektury, wy‑
kresy, plany, kalki papierowe, 28 gry i zabawki, karty do kolekcjono‑
wania i wymiany, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w in‑
nych klasach, 35 usługi w zakresie: marketingu i reklamy, także
on‑line w sieci komputerowej z wykorzystaniem technik dźwięko‑
wych, audiowizualnych i multimedialnych, samodzielnie i w kopro‑
dukcji, 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 Interne‑
cie, badania rynku i opinii publicznej, marketingu bezpośredniego
i marketingu wydarzeń, prowadzenia kampanii reklamowych, orga‑
nizowania wystaw i targów dla celów reklamowych i promocyjnych,
sprzedaży czasu i powierzchni reklamowej oraz pośrednictwa w tym
zakresie, doręczania publikacji osobom trzecim, prenumeraty czaso‑
pism na rzecz osób trzecich, transkrypcji informacji, pozyskiwania
i systematyzacji danych w komputerowych bazach danych, zarobko‑
we zarządzanie w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na
rzecz osób trzecich, grupowanie na rzecz osób trzecich takich towa‑
rów jak: programy komputerowe, elektroniczne bazy danych, so‑
ftware ładowalny, programy sterujące nagrane, oprogramowanie
komputerowe nagrane, aplikacje komputerowe, aplikacje do telefo‑
nów komórkowych, 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 mul‑
timedialne, publikacje elektroniczne do pobrania, książki audio, gry
komputerowe, gry wideo w formie programów komputerowych za‑
pisanych na nośnikach danych, gry wideo w formie oprogramowania
komputerowego nagrane na dysku, zaprogramowane gry wideo
jako oprogramowanie, zawarte na kartridżach, urządzenia i przyrzą‑
dy elektryczne i video do rozrywki, kasety zewnętrzne, filmy kinema‑
tograficzne, filmy do przezroczy naświetlone, płyty fonograficzne,
magnetyczne nośniki danych, nagrane dyski, płyty kompaktowe,
DVD i inne nośniki nagrań cyfrowych, urządzenia i przyrządy do ce‑
lów dydaktycznych i naukowych, audiowizualne urządzenia dydak‑
tyczne, sprzęt komputerowy, w tym komputery przenośne oraz kom‑
puterowe 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, wyro‑
by tekturowe, druki, książki, publikacje drukowane, komiksy, śpiew‑
niki, tablice arytmetyczne, tablice obliczeniowe, wydruki graficzne,
magazyny, biuletyny drukowane, gazety, albumy, periodyki, czasopi‑
sma, katalogi, podręczniki, mapy, ulotki, broszury, plakaty, artykuły
piśmiennicze, 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, foto‑
grafie, 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 muzycz‑
ne z życzeniami, karty do kolekcjonowania inne niż do gier, nalepki,
znaki papierowe, banery z papieru lub z tektury, wykresy, plany, kalki
papierowe, gry i zabawki, karty do kolekcjonowania i wymiany, arty‑
kuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, w celu
umożliwienia nabywcom dogodnego zakupu tych towarów w punk‑
tach sprzedaży hurtowej i detalicznej z katalogu oraz za pośrednic‑
twem mediów elektronicznych, 38 przesyłanie danych, aplikacji
komputerowych i aplikacji do telefonów komórkowych, informacji
tekstowych, dźwiękowych i obrazowych za pośrednictwem sieci kom‑
puterowych i telekomunikacyjnych, przekazywanie on
‑line kartek
z życzeniami, przydzielanie dostępu do komputerowych baz danych,
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udostępnianie komputerowych baz danych, obsługa telekonferencji,
udostępniania forów internetowych, udostępnianie internetowych
chatroomów, usługi poczty elektronicznej, usługi portalu interneto‑
wego, 41 usługi wydawnicze w zakresie: serwisów informacyjnych
dotyczących wydawnictw naukowych i edukacyjnych, dydaktyki,
nauczania i wychowania świadczone m.in. drogą elektroniczną i po‑
przez Internet, publikacji tekstów innych niż reklamowe, publikacji ksią‑
żek, czasopism, materiałów informacyjno‑edukacyjno‑szkoleniowych
także w sieci on‑line, publikacji elektronicznych on‑line książek i pe‑
riodyków, publikacji elektronicznych niepobieranych, elektronicznej
małej poligrafii, komputerowego przygotowania materiałów do pu‑
blikacji, tłumaczenia tekstów, cyfrowego obrazowania, edukacji, orga‑
nizowania i prowadzenia kursów, szkoleń i warsztatów, w tym naucza‑
nia bezpośredniego za pośrednictwem mediów informatycznych
i korespondencyjnego organizowania szkoleń w dziedzinach multi‑
medialnych, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kul‑
turalnym, organizowania i prowadzenia konferencji i sympozjów, or‑
ganizowania 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 edukacyjnych lub rozryw‑
kowych, wypożyczanie książek także e‑booków, wypożyczanie mate‑
riałów edukacyjnych i szkoleniowych w formie filmów oraz zapisanych
na magnetycznych i optycznych nośnikach danych, usługi w zakresie
sprawdzianów edukacyjnych, usługi klubowe w zakresie rozrywki lub
edukacji, informacja o edukacji i szkoleniach, 42 programowanie kom‑
puterowe, uaktualnianie oprogramowania komputerowego, tworze‑
nie i projektowanie aplikacji komputerowych i aplikacji do telefonów
komórkowych, tworzenie grafiki użytkowej, konwersja danych lub do‑
kumentów na formę elektroniczną, wypożyczanie oprogramowania
komputerowego, tworzenie i utrzymywanie stron internetowych na
rzecz osób trzecich, hosting, dostarczanie i opracowywanie wyszuki‑
warek internetowych, 45 usługi prawne w zakresie licencjonowania
programów komputerowych i zarządzania prawami autorskimi.

(111) 318841
(220) 2010 08 24
(210) 374565
(151) 2019 04 30
(441) 2010 12 06
(732) MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) MOSTOSTAL
(510), (511) 6 budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe
konstrukcje budowlane konstrukcje metalowe i szkielety ramowe
konstrukcji metalowych dla budownictwa, przewody nieelektrycz‑
ne, liny i druty z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, wy‑
roby ślusarskie, metalowe materiały zbrojeniowe dla budownictwa,
konstrukcje metalowe, szkielety ramowe dla budownictwa do kon‑
strukcji metalowych, budynki przenośne metalowe, kratownice me‑
talowe, metalowe materiały do krycia dachów, liny metalowe, me‑
talowe okucia stosowane w budownictwie, ogrodzenia metalowe,
panele konstrukcyjne metalowe, metalowe elementy konstrukcyjne,
konstrukcje metalowe i szkielety ramowe konstrukcji metalowych
dla budownictwa, metalowe materiały zbrojeniowe do betonu i dla
budownictwa, zbiorniki metalowe, pojemniki metalowe dla maga‑
zynowania i transportu, metalowe ramy do okien, metalowe drzwi
i bramy, materiały zbrojeniowe do betonu, szafy pancerne, sejfy, ża‑
luzje metalowe, wyroby ślusarskie, rury i rurki metalowe, metalowe
elementy instalacji budowlanych, druty metalowe, gwoździe, śruby,
okucia, zbiorniki metalowe, pojemniki metalowe dla magazynowa‑
nia i transportu, rudy metali.
(111) 318842
(220) 2017 12 01
(151) 2018 10 18
(441) 2018 04 30
(732) SGB‑BANK SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL.
(540) SGB Bank Spółdzielczy
(540)

(210) 479618

Kolor znaku: zielony, czarny
(531) 26.01.02, 26.01.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 karty płatnicze elektroniczne, bankomaty, publikacje na
nośnikach elektronicznych, 16 wydawnictwa na nośniku papierowym,
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35 usługi w zakresie organizowania aukcji, 36 usługi maklerskie, usługi
w zakresie wykonywania czynności powierniczych, prowadzenia ra‑
chunków bankowych, przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, przyj‑
mowania lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, przyjmo‑
wania i dokonywania lokat w bankach, udzielania i zaciągania kredytów
w bankach oraz pożyczek pieniężnych, udzielania i przyjmowania
poręczeń i gwarancji bankowych, wykonywania operacji czekowych
i wekslowych, dokonywania obrotu wartościami dewizowymi, prowa‑
dzenia obsługi finansowej obrotów międzynarodowych, prowadzenia
obsługi pożyczek bankowych, emitowania papierów wartościowych,
dokonywania obrotu oraz prowadzenia kont depozytowych papierów
wartościowych, emitowania i obsługi kart kredytowych, przechowy‑
wania przedmiotów i papierów wartościowych, udostępniania skrytek
sejfowych, wykonywania czynności powierniczych, dokonywania sku‑
pu i sprzedaży walut obcych, czeków, usługi leasingowe, faktoringowe,
underwritingowe w zakresie doradztwa ekonomicznego, usługi ubez‑
pieczeniowe w zakresie ekspertyz dotyczących tematyki ekonomicz‑
no – finansowej, 41 usługi w zakresie nauczania i szkolenia dotyczące
finansów i bankowości, usługi w zakresie publikacji multimedialnej,
w zakresie publikowania tekstów innych niż reklamowe.

(111) 318843
(220) 2018 10 15
(210) 491598
(151) 2019 04 17
(441) 2018 12 17
(732) POLSKIE APLIKACJE TRANSAKCYJNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) R Rachuneo Obniż rachunki
(540)

Kolor znaku: jasnoniebieski, niebieski, granatowy, biały
(531) 07.01.24, 24.15.01, 27.05.01, 29.01.14
(510), (511) 35 usługi porównywania cen ogólnodostępnych towa‑
rów i usług, w szczególności cen energii elektrycznej, opracowywa‑
nie, dostarczanie i rozpowszechnianie informacji dotyczących cen
ogólnodostępnych towarów i usług, w szczególności cen energii
elektrycznej, udzielanie informacji i porad dotyczących cen ogól‑
nodostępnych towarów i usług, w szczególności cen energii elek‑
trycznej, usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne i udzielanie
informacji w tym zakresie, usługi w zakresie badania rynku, aktualiza‑
cja i utrzymywanie danych w komputerowych bazach danych: anali‑
zy kosztów, promocja sprzedaży dla osób trzecich, 42 udostępnienie
wyszukiwarek internetowych, hosting stron internetowych.
(111) 318844
(220) 2017 09 15 K
(210) 484891
(151) 2019 02 19
(441) 2018 11 05
(732) Secret Escapes Limited, Londyn, GB.
(540) TRAVELIST
(510), (511) 39 transport, organizowanie podróży, agencje podróży,
rezerwacja miejsc na podróż, zwiedzanie turystyczne, usługi w za‑
kresie tanich podróży, wypożyczanie pojazdów, rezerwacja podróży,
usługi informacyjne, doradcze i konsultacyjne w zakresie wszystkich,
uprzednio wymienionych usług, 41 rezerwacja biletów na pokazy,
imprezy sportowe, kulturalne, muzyczne i teatralne oraz wszystkie
inne imprezy rozrywkowe, działalność rozrywkowa, usługi rekreacyj‑
ne, zajęcia sportowe, imprezy kulturalne, obiekty klubów zdrowia
i fitnessu, informacje i porady w zakresie uprzednio wymienionych
usług, 43 zakwaterowanie tymczasowe, w tym w hotelach i pen‑
sjonatach serwujących śniadanie, usługi rezerwacji pokojów, domy
turystyczne, zakwaterowanie wakacyjne i kurorty, zakwaterowanie
wakacyjne na statku wycieczkowym, zakwaterowanie wakacyjne
na safari, zakwaterowanie w hotelach po obniżonych cenach, usłu‑
gi w zakresie zamawiania i rezerwacji hotelowych i zakwaterowania
wakacyjnego, informacje i porady w zakresie uprzednio wymienio‑
nych usług, 44 usługi w dziedzinie pielęgnacji urody, usługi spa, or‑
ganizowanie usług kuracji kosmetycznych i spa, informacje i porady
w zakresie uprzednio wymienionych usług.
(111) 318845
(220) 2016 07 01
(151) 2017 02 06
(441) 2016 08 01
(732) WAPERSHOP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 458507

Nr 6/2019

(540) vaper
(540)

Kolor znaku: pomarańczowy, szary
(531) 01.15.05, 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 34 naporyzatory osobiste i papierosy elektroniczne oraz
aromaty i płyny do nich, papierosy elektroniczne, pudełka na papie‑
rosy elektroniczne.
(111) 318846
(220) 2016 02 29
(151) 2016 12 13
(441) 2016 06 06
(732) ROSA MIROSŁAW, Łódź, PL.
(540) ROSA STYL
(540)

(210) 452984

(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 25 odzież.
(111) 318847
(220) 2017 01 13
(210) 463261
(151) 2017 07 21
(441) 2017 04 03
(732) CHAŁUPA LESZEK, Elbląg, PL.
(540) PPA D‑102
(510), (511) 1 akceleratory do przyspieszania reakcji chemicznych,
bezchlorowe mieszaniny utleniające do wanien do gorących kąpieli,
bezchlorowe mieszaniny utleniające do basenów, bezchlorowe mie‑
szaniny utleniające do spa, biochemiczne substancje [inne niż do
celów medycznych], chemiczne czynniki synergiczne, chemiczne
preparaty do uzdatniania gleby, chemiczne środki czyszczące do sto‑
sowania w procesach przemysłowych, chemiczne środki oczyszcza‑
jące do użytku w przemysłowych procesach produkcyjnych, che‑
miczne środki oczyszczające gaz, chemiczne środki pomocnicze do
przemysłu włókienniczego, chemiczne środki pomocnicze do prze‑
mysłu papierniczego, chemiczne środki rozjaśniające do użytku
przemysłowego, chemiczne środki wspomagające do użytku w le‑
śnictwie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnic‑
twie, chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, che‑
miczne środki wspomagające do użytku w nauce, chemiczne środki
wspomagające do użytku w przemyśle, chemiczne substancje do
analiz laboratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weteryna‑
ryjnych, chemiczne substancje do użytku w produkcji, chemikalia
czyszczące, chemikalia do celów oczyszczania wody, chemikalia do
chromatografii, chemikalia do oczyszczania ścieków do użytku prze‑
mysłowego, chemikalia do stosowania w przemyśle elektronicznym,
chemikalia do stosowania w zapobieganiu szkód ekologicznych u ro‑
ślin, chemikalia do stosowania w procesach uzdatniania wody, che‑
mikalia do uzdatniania wody, chemikalia do użytku w basenach, che‑
mikalia do użytku w kąpielach zanurzeniowych [inne niż medyczne
lub weterynaryjne], chemikalia do użytku w przemyśle agrochemicz‑
nym, chemikalia do użytku w przemyśle motoryzacyjnym, chemika‑
lia do użytku w produkcji farmaceutyków, chemikalia do użytku
w przemyśle mikroelektronicznym, chemikalia o właściwościach
przeciwdrobnoustrojowych [inne niż medyczne lub weterynaryjne],
chemikalia przemysłowe, chemikalia stosowane w patologii [inne niż
medyczne i weterynaryjne], chemikalia używane do produkcji mate‑
riałów lub tkanin, chemikalia używane w rolnictwie, chloran sodu,
chlorany, ciecze do czyszczenia podczas procesów produkcyjnych,
dodatki chemiczne, dodatki chemiczne do dezynfekcji wody, dodat‑
ki chemiczne do iłowych płuczek wiertniczych, dodatki chemiczne
do nawozów, dodatki chemiczne do obróbki masy papierniczej, do‑
datki chemiczne do pestycydów, dodatki chemiczne do płuczek
wiertniczych stosowanych w odwiertach naftowych, dodatki che‑
miczne do płynów wiertniczych, dodatki chemiczne do produktów
naftowych, dodatki chemiczne do spoiw stosowanych w odwiertach
naftowych, dodatki chemiczne do stabilizacji otworów wiertniczych
w odwiertach naftowych, dodatki chemiczne do stosowania przy
wierceniu podziemnych szybów gazowych, dodatki chemiczne do
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stosowania w wierceniu, dodatki chemiczne do stosowania przy re‑
moncie kapitalnym podziemnych szybów, dodatki chemiczne do
stosowania w produkcji kosmetyków, dodatki chemiczne do użycia
w płuczkach wiertniczych, dodatki chemiczne do użytku w wierce‑
niu podziemnych szybów naftowych, dodatki chemiczne do użytku
w oczyszczaniu wody, dodatki chemiczne do użytku w przemyśle,
dodatki chemiczne do użytku w realizacji podziemnych szybów ga‑
zowych, dodatki do wody do druku offsetowego, katalizatory che‑
miczne stosowane w oczyszczaniu gazów syntezowych i olefinów,
katalizatory chemiczne stosowane w eksploatacji zakładów produk‑
cyjnych syntezy metanolu, katalizatory biochemiczne, katalizatory,
katalizatory do krakingu stosowane w przemyśle naftowym, kataliza‑
tory do krakowania węglowodorów, katalizatory do procesów che‑
micznych i biochemicznych, katalizatory do stosowania w procesach
chemicznych, katalizatory do użytku w produkcji przemysłowych
środków chemicznych, katalizatory do użytku w procesach niebiolo‑
gicznych, katalizatory do użytku w procesie rafinacji węglowodorów,
katalizatory do użytku w produkcji gumy, mieszaniny chemiczne do
obróbki tkanin, mieszaniny chemiczne do pochłaniania węglowodo‑
rów, mieszaniny chemiczne do stosowania w przemyśle budowla‑
nym wodno‑lądowym, mieszaniny chemiczne do stosowania w prze‑
myśle budowlanym, mieszaniny chemiczne do wytwarzania papieru,
mieszaniny chemiczne do wykańczania tkanin, mieszaniny czyszczą‑
ce w postaci cieczy używane w procesach produkcyjnych, mieszani‑
ny odczynników chemicznych inne niż do użytku medycznego lub
weterynaryjnego, mieszaniny odczynników chemicznych w formie
zestawów inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego,
mieszaniny ozonu i tlenu, inne niż do celów medycznych, mieszanki
chemiczne do użytku w wierceniu szybów i ich konserwacji, mie‑
szanki chemiczne do kontroli wycieku niebezpiecznych odpadów,
nadchlorany, nadtlenki nieorganiczne do użytku w ogrodnictwie,
nadtlenki nieorganiczne do użytku w rolnictwie, nadtlenki nieorga‑
niczne do użytku w gospodarce leśnej, nieorganiczne środki strąca‑
jące do oczyszczania wody pitnej, nieorganiczne środki strącające do
oczyszczania ścieków, nieorganiczne substancje chemiczne do ce‑
lów przemysłowych, nieorganiczne substancje chemiczne do użytku
naukowego, nieorganiczne związki chemiczne, odczynniki chemicz‑
ne do celów naukowych inne niż do użytku medycznego lub wetery‑
naryjnego, odczynniki chemiczne do celów niemedycznych, odczyn‑
niki chemiczne do celów laboratoryjnych inne niż do użytku
medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki chemiczne do okre‑
ślania podatności inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjne‑
go, odczynniki chemiczne do odkażania gazów, odczynniki chemicz‑
ne do oczyszczania gazów, odczynniki chemiczne do stosowania
w biotechnologii inne niż do użytku medycznego lub weterynaryj‑
nego, odczynniki chemiczne do użytku w diagnozie inne niż do użyt‑
ku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki chemiczne do
identyfikacji mikroorganizmów, inne niż do użytku medycznego lub
weterynaryjnego, odczynniki chemiczne do badania zawartości
chloru, odczynniki chemiczne dla biologii molekularnej inne niż do
użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki analityczne
[inne niż do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych], od‑
czynniki chemiczne do użytku w testach analitycznych inne niż do
celów medycznych lub weterynaryjnych, odczynniki chemiczne do
użytku w identyfikacji drożdży przy użyciu asymilacji cukrów, od‑
czynniki chemiczne do użytku w przemyśle, odczynniki chemiczne
do użytku w badaniach genetycznych, odczynniki chemiczne, inne
niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki che‑
miczne stosowane w testach diagnostycznych inne niż do celów me‑
dycznych lub weterynaryjnych, odczynniki chemiczne stosowane
z analizatorami immunologicznymi inne niż do użytku medycznego
lub weterynaryjnego, odczynniki diagnostyczne do celów nauko‑
wych, odczynniki diagnostyczne nie do użytku medycznego lub we‑
terynaryjnego, odczynniki diagnostyczne inne niż do użytku w labo‑
ratoriach medycznych, odczynniki diagnostyczne do użytku in vitro
w dziedzinie biochemii, chemii klinicznej i mikrobiologii, odczynniki
diagnostyczne inne niż do użytku medycznego, do sprzedaży w ze‑
stawach, odczynniki diagnostyczne do użytku naukowego lub ba‑
dawczego, odczynniki diagnostyczne in vivo do użytku naukowego,
odczynniki do analiz chemicznych, odczynniki do analiz bakteriolo‑
gicznych wody kultur [inne niż do użytku medycznego lub celów
weterynaryjnych], odczynniki do amplifikacji kwasu nukleinowego
[inne niż do celów medycznych], odczynniki do analizy chemicznej,
odczynniki do analiz mikrobiologicznych [inne niż do użytku me‑
dycznego lub celów weterynaryjnych], odczynniki do badań do użyt‑

1919

ku przemysłowego, odczynniki do badań [inne niż do użytku me‑
dycznego], odczynniki do badań medycznych, odczynniki do badań
naukowych, odczynniki do celów przemysłowych, odczynniki do ce‑
lów naukowych, odczynniki do badania na odporność inne niż do
użytku medycznego, odczynniki do celów badawczych, odczynniki
do badań naukowych lub medycznych, odczynniki do testów che‑
micznych [inne niż medyczne lub weterynaryjne], odczynniki do sto‑
sowania w urządzeniach naukowych do analizy chemicznej i biolo‑
gicznej, odczynniki do testowania roztworów wodnych [inne niż do
użytku medycznego lub celów weterynaryjnych], odczynniki do te‑
stowania sterylności sprzętu medycznego, odczynniki do testowania
sterylności farmaceutyków i wstrzykiwanych roztworów, odczynniki
do testowania wody, odczynniki do użytku naukowego, odczynniki
do użytku w analizach [inne niż do użytku medycznego lub celów
weterynaryjnych], odczynniki do użytku w analizach geofizycznych,
odczynniki do użytku w analizach środowiskowych, odczynniki do
użytku w diagnostyce in vitro [inne niż medyczne], odczynniki do
użytku w badaniach geofizycznych, odczynniki do użytku w próbach
analitycznych [inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjne‑
go], odczynniki do użytku w procesach biologicznych [inne niż do
celów medycznych lub weterynaryjnych], odczynniki do użytku
z analizatorami [inne niż do użytku medycznego lub celów wetery‑
naryjnych], odczynniki do wytrawiania do użytku przemysłowego,
odczynniki do wytrawiania do użytku w produkcji, odczynniki i pre‑
paraty diagnostyczne, z wyjątkiem tych do użytku medycznego i we‑
terynaryjnego, odczynniki laboratoryjne do użytku naukowego, od‑
czynniki laboratoryjne [inne niż do użytku medycznego lub celów
weterynaryjnych], odczynniki laboratoryjne do użytku naukowego
przy analizowaniu węglowodorów, odczynniki używane do badań
środowiskowych, odczynniki używane do testów diagnostycznych
[inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], płuczki wiert‑
nicze do użytku w wierceniu szybów naftowych, dodatki chemiczne
do płuczek wiertniczych, płuczki do wiercenia skał, płyny do użytku
w transporcie materiałów cząsteczkowych w szybach naftowych,
płyny do użytku w transporcie materiałów cząsteczkowych w szy‑
bach gazowych, płyny do użytku w transporcie materiałów cząstecz‑
kowych w szybach geotermalnych, płyny do użytku w transporcie
materiałów cząsteczkowych w studniach wodnych, płyny do wierce‑
nia skał, płyny wspomagające do użytku wraz z dodatkami do iło‑
wych płuczek wiertniczych, płyny wspomagające do użytku wraz
z dodatkami do papieru, pochłaniacze gazów jako substancje aktyw‑
ne, preparaty chemiczne dla przemysłu, preparaty chemiczne do
analizy laboratoryjnej inne niż do celów medycznych lub weteryna‑
ryjnych, preparaty chemiczne do biologicznej obróbki ścieków, pre‑
paraty chemiczne do celów naukowych [innych niż do użytku me‑
dycznego lub weterynaryjnego], preparaty chemiczne do oczyszczania
wody, preparaty chemiczne do stosowania w przemyśle spożywczym,
preparaty chemiczne do użytku w wytwarzaniu papieru, preparaty
chemiczne do użytku w produkcji środków farmaceutycznych, prepa‑
raty chemiczne do użytku przy obróbce odwiertów, preparaty che‑
miczne do użytku przy produkcji żywności dla zwierząt, preparaty
chemiczne do użytku przy zmiękczaniu wody, preparaty chemiczne
do użytku przemysłowego, preparaty chemiczne do wiązania gazo‑
wych odpadów przemysłowych, preparaty chemiczne do zapobie‑
gania pleśni, preparaty chemiczne do zapobiegania gromadzenia się
tłuszczu w ściekach, preparaty chemiczne do zapobiegania groma‑
dzenia się tłuszczu w tłuszczownikach, preparaty chemiczne do za‑
pobiegania patogennym infekcjom u roślin, preparaty chemiczne do
zobojętniania wody, preparaty chemiczne przeznaczone do oczysz‑
czania wody w basenach pływackich, preparaty chemiczne stosowa‑
ne w oczyszczaniu wody, preparaty chemiczne stosowane w produkcji
biocydów, preparaty diagnostyczne do celów naukowych, preparaty
diagnostyczne do użytku naukowego lub badawczego inne niż do
użytku medycznego, preparaty diagnostyczne do użytku naukowego
lub badawczego, preparaty diagnostyczne inne niż do celów medycz‑
nych lub weterynaryjnych, preparaty diagnostyczne stosowane w pra‑
cach naukowych, preparaty do biologicznego oczyszczania wody,
preparaty do czyszczenia przemysłowego stosowane w procesach
produkcyjnych, preparaty do klarowania, preparaty do oczyszczania
gazu, preparaty do uzdatniania wody, preparaty do zmiękczania
wody, preparaty oksydacyjne, produkty chemiczne do celów bio‑
technologicznych [przemysłowe], produkty chemiczne do celów
przemysłowych, produkty chemiczne do oczyszczania ścieków, pro‑
dukty chemiczne do oczyszczania wody w basenach spa (z możliwo‑
ścią pływania), produkty chemiczne do płuczek wiertniczych, pro‑
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dukty chemiczne do płynów wiertniczych, produkty chemiczne do
podtrzymywania świeżości owoców, produkty chemiczne do pod‑
trzymywania świeżości żywności dla zwierząt, produkty chemiczne
do podtrzymywania świeżości warzyw, produkty chemiczne do pod‑
trzymywania świeżości kwiatów ciętych, produkty chemiczne do
stosowania w wodnych systemach grzewczych, produkty chemiczne
do utrzymywania świeżości i konserwacji żywności, produkty che‑
miczne do uzdatniania wody pitnej, produkty chemiczne do uzdat‑
niania wody, produkty chemiczne do zmiękczania wody, produkty
chemiczne stosowane w leczeniu chorób roślin, produkty chemiczne
stosowane w przemyśle i w nauce, produkty chemiczne stosowane
do separacji [inne niż medyczne lub weterynaryjne], produkty che‑
miczne stosowane w przemyśle, przemysłowe nieorganiczne środki
chemiczne, przemysłowe substancje chemiczne stosowane w uzdat‑
nianiu wody chłodzącej w obiegowych systemach chłodzących,
przemysłowe środki chemiczne do użytku w produkcji lakierów,
przemysłowe środki chemiczne do użytku w produkcji pokostów,
przemysłowe środki chemiczne wskazujące na ukończenie procesu
sterylizacji, sole sodowe [preparaty chemiczne], sole sodowe (związ‑
ki chemiczne), środki chemiczne dla leśnictwa [z wyjątkiem fungicy‑
dów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytom],
środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicy‑
dów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytniczych, środki
chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne
dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa, środki chemiczne dla
rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do analizy laborato‑
ryjnej, oprócz środków do celów medycznych i weterynaryjnych,
środki chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów me‑
dycznych i weterynaryjnych, środki chemiczne do badania wody,
środki chemiczne do celów naukowych, środki chemiczne do kontro‑
li zanieczyszczenia środowiska naturalnego, środki chemiczne do
obróbki odpadów, środki chemiczne do oczyszczania wody stosowa‑
ne w basenach, środki chemiczne do oczyszczania wody, środki che‑
miczne do odkażania zanieczyszczonych miejsc, środki chemiczne
do produkcji papieru, środki chemiczne do stosowania w ogrodnic‑
twie [inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciw pa‑
sożytnicze], środki chemiczne do stosowania w przemyśle agroche‑
micznym [inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze,
herbicydy, środki owadobójcze, środki przeciw pasożytom], środki
chemiczne do stosowania w akwariach, środki chemiczne do uzdat‑
niania wody do użytku w basenach i wannach z hydromasażem,
środki chemiczne do uzdatniania wody zęzowej, środki chemiczne
do użytku w akwariach [inne niż farmaceutyki], środki chemiczne do
użytku w przemyśle papierniczym, środki chemiczne do użytku
w obróbce materiałów włókienniczych [inne niż do prania], środki
chemiczne do użytku w akwariach [inne niż środki farmaceutyczne],
środki chemiczne do użytku w przemyśle gazowniczym, środki che‑
miczne do użytku w produkcji kosmetyków, środki chemiczne do
użytku w wierceniu szybów, środki chemiczne do użytku w rafinacji
ropy naftowej, środki chemiczne do użytku w rafinacji ciekłych wę‑
glowodorów, środki chemiczne do użytku w przemyśle rafineryjnym,
środki chemiczne do użytku w branży petrochemicznej, środki che‑
miczne do użytku w wierceniu szybów geotermalnych, środki che‑
miczne do użytku w tworzeniu odwiertów gazowych, środki che‑
miczne do użytku w obróbce ciekłych węglowodorów, środki
chemiczne do użytku w przemyśle naftowym, środki chemiczne do
użytku w tworzeniu odwiertów naftowych, środki chemiczne do za‑
stosowania w produkcji, środki chemiczne stosowane jako dodatki
w procesie obróbki w branży petrochemicznej, środki chemiczne
stosowane w przemyśle farmaceutycznym, środki chemiczne stoso‑
wane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie, środki chemiczne sto‑
sowane w neutralizowaniu substancji radioaktywnych, środki do
płukania systemów chłodniczych, środki do płukania systemów
grzewczych, środki do uzdatniania wody, środki do uzdatniania
wody w akwariach, środki do zwalczania drobnoustrojów stosowane
w produkcji, środki grzybobójcze [dodatki chemiczne do-], środki
kontroli filtracji do płynów wiertniczych do szybów podziemnych,
środki kontroli filtracji do płynów do remontu podziemnych odwier‑
tów, środki kontroli filtracji do płynów do wykańczania podziemnych
odwiertów, środki modyfikujące w postaci mieszanek chemicznych,
substancje chemiczne do analiz w laboratoriach, substancje che‑
miczne do analiz naukowych [inne niż medyczne lub weterynaryjne],
substancje chemiczne do analiz laboratoryjnych [inne niż do celów
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medycznych lub weterynaryjnych], substancje chemiczne do badań
naukowych [inne niż medyczne lub weterynaryjne], substancje che‑
miczne do celów przemysłowych, substancje chemiczne do ochrony
środowiska, substancje chemiczne do oczyszczania wody, substancje
chemiczne do stosowania w opracowywaniu produktów biotechno‑
logicznych, substancje chemiczne do stosowania w biotechnologicz‑
nych procesach produkcyjnych, substancje chemiczne do stosowania
w akwakulturze, substancje chemiczne do tłumienia nieprzyjemnego
zapachu wody, substancje chemiczne do tłumienia smaku wody, sub‑
stancje chemiczne do użytku w rozpuszczaniu gazów trujących, sub‑
stancje chemiczne do użytku w obróbce gazów toksycznych, sub‑
stancje chemiczne do użytku w obróbce gazów cuchnących,
substancje chemiczne do użytku w obróbce gazów trujących, sub‑
stancje chemiczne do uzdatniania ścieków, substancje chemiczne do
usuwania zanieczyszczeń z rozpuszczalników do obróbki gazów, sub‑
stancje chemiczne do użytku w rozpuszczaniu gazów toksycznych,
substancje chemiczne do użytku w neutralizowaniu gazów cuchną‑
cych, substancje chemiczne do użytku w neutralizowaniu gazów tru‑
jących, substancje chemiczne do użytku w neutralizowaniu gazów
toksycznych, substancje chemiczne do użytku w przemyśle wydoby‑
cia ropy naftowej, substancje chemiczne do użytku w rozpuszczaniu
gazów cuchnących, substancje chemiczne do użytku w procesach
bioluminescencyjnych, substancje chemiczne do użytku w przemyśle
biochemicznym, substancje chemiczne przeciw pleśni do zapobiega‑
nia rozrostowi pleśni, substancje chemiczne stosowane do klarowa‑
nia wody, substancje chemiczne stosowane w klarowaniu wody, sub‑
stancje chemiczne stosowane w oczyszczaniu wody, substancje
chemiczne jako składniki do użytku w procesie produkcyjnym, sub‑
stancje chemiczne używane w wiertnictwie naftowym, substancje
diagnostyczne inne niż do celów medycznych, substancje do celów
naukowych, substancje do kontrolowania wzrostu wodorostów, sub‑
stancje do oczyszczania płynów, substancje do oczyszczania gazów,
substancje do użytku w akwakulturze [inne niż farmaceutyczne],
substancje do użytku w laboratoriach, surowe środki chemiczne,
utleniacze jako dodatki chemiczne do paliwa silnikowego], preparaty
chemiczne do uzdatnianie wody, utleniacze chemiczne stosowane
do produkcji obwodów drukowanych, wodorosiarczyn sodu.

(111) 318848
(220) 2017 01 20
(210) 466639
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) KOSMOWSKI JĘDRZEJ INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Poznań, PL.
(540) ArtroCenter ORTOPEDIA KOLANA
(540)

Kolor znaku: zielony, szary
(531) 29.01.12, 27.05.01
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 318849
(220) 2017 01 20
(210) 466642
(151) 2017 07 20
(441) 2017 04 03
(732) KOSMOWSKI JĘDRZEJ INDYWIDUALNA PRAKTYKA
LEKARSKA, Poznań, PL.
(540) KręgosłupCenter
ORTOPEDIA
I
NEUROCHIRURGIA
KRĘGOSŁUPA
(540)

Kolor znaku: ciemnoniebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 44 usługi medyczne.
(111) 318850
(220) 2017 02 08
(210) 467260
(151) 2017 07 06
(441) 2017 03 13
(732) JPG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) HEGO’S MILANO
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(540)

(531) 27.05.01
(510), (511) 18 torby, torebki, 24 tekstylia i wyroby włókiennicze nie
ujęte w innych klasach, 25 odzież, obuwie, nakrycia głowy.
(111) 318851
(220) 2017 02 20
(210) 467862
(151) 2017 08 11
(441) 2017 04 24
(732) CHAŁUPA LESZEK, Elbląg, PL.
(540) PPA D‑103
(510), (511) 1 akceleratory do przyspieszania reakcji chemicznych,
bezchlorowe mieszaniny utleniające do wanien do gorących kąpieli,
bezchlorowe mieszaniny utleniające do basenów, bezchlorowe mie‑
szaniny utleniające do spa, biochemiczne substancje [inne niż do ce‑
lów medycznych], chemiczne czynniki synergiczne, chemiczne pre‑
paraty do uzdatniania gleby, chemiczne środki czyszczące do
stosowania w procesach przemysłowych, chemiczne środki oczysz‑
czające do użytku w przemysłowych procesach produkcyjnych, che‑
miczne środki oczyszczające gaz, chemiczne środki pomocnicze do
przemysłu włókienniczego, chemiczne środki pomocnicze do prze‑
mysłu papierniczego, chemiczne środki rozjaśniające do użytku prze‑
mysłowego, chemiczne środki wspomagające do użytku w leśnic‑
twie, chemiczne środki wspomagające do użytku w ogrodnictwie,
chemiczne środki wspomagające do użytku w rolnictwie, chemiczne
środki wspomagające do użytku w nauce, chemiczne środki wspoma‑
gające do użytku w przemyśle, chemiczne substancje do analiz labo‑
ratoryjnych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, che‑
miczne substancje do użytku w produkcji, chemikalia czyszczące,
chemikalia do celów oczyszczania wody, chemikalia do chromatogra‑
fii, chemikalia do oczyszczania ścieków do użytku przemysłowego,
chemikalia do stosowania w przemyśle elektronicznym, chemikalia
do stosowania w zapobieganiu szkód ekologicznych u roślin, chemi‑
kalia do stosowania w procesach uzdatniania wody, chemikalia do
uzdatniania wody, chemikalia do użytku w basenach, chemikalia do
użytku w kąpielach zanurzeniowych [inne niż medyczne lub wetery‑
naryjne], chemikalia do użytku w przemyśle agrochemicznym, chemi‑
kalia do użytku w przemyśle motoryzacyjnym, chemikalia do użytku
w produkcji farmaceutyków, chemikalia do użytku w przemyśle mi‑
kroelektronicznym, chemikalia o właściwościach przeciwdrobno‑
ustrojowych [inne niż medyczne lub weterynaryjne], chemikalia prze‑
mysłowe, chemikalia stosowane w patologii [inne niż medyczne
i weterynaryjne], chemikalia używane do produkcji materiałów lub
tkanin, chemikalia używane w rolnictwie, chloran sodu, chlorany, cie‑
cze do czyszczenia podczas procesów produkcyjnych, dodatki che‑
miczne, dodatki chemiczne do dezynfekcji wody, dodatki chemiczne
do iłowych płuczek wiertniczych, dodatki chemiczne do nawozów,
dodatki chemiczne do obróbki masy papierniczej, dodatki chemiczne
do pestycydów, dodatki chemiczne do płuczek wiertniczych stoso‑
wanych w odwiertach naftowych, dodatki chemiczne do płynów
wiertniczych, dodatki chemiczne do produktów naftowych, dodatki
chemiczne do spoiw stosowanych w odwiertach naftowych, dodatki
chemiczne do stabilizacji otworów wiertniczych w odwiertach nafto‑
wych, dodatki chemiczne do stosowania przy wierceniu podziem‑
nych szybów gazowych, dodatki chemiczne do stosowania w wierce‑
niu, dodatki chemiczne do stosowania przy remoncie kapitalnym
podziemnych szybów, dodatki chemiczne do stosowania w produkcji
kosmetyków, dodatki chemiczne do użycia w płuczkach wiertniczych,
dodatki chemiczne do użytku w wierceniu podziemnych szybów naf‑
towych, dodatki chemiczne do użytku w oczyszczaniu wody, dodatki
chemiczne do użytku w przemyśle, dodatki chemiczne do użytku
w realizacji podziemnych szybów gazowych, dodatki do wody do
druku offsetowego, katalizatory chemiczne stosowane w oczyszcza‑
niu gazów syntezowych i olefinów, katalizatory chemiczne stosowane
w eksploatacji zakładów produkcyjnych syntezy metanolu, kataliza‑
tory biochemiczne, katalizatory, katalizatory do krakingu stosowane
w przemyśle naftowym, katalizatory do krakowania węglowodorów,
katalizatory do procesów chemicznych i biochemicznych, katalizatory
do stosowania w procesach chemicznych, katalizatory do użytku
w produkcji przemysłowych środków chemicznych, katalizatory do
użytku w procesach niebiologicznych, katalizatory do użytku w pro‑
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cesie rafinacji węglowodorów, katalizatory do użytku w produkcji
gumy, mieszaniny chemiczne do obróbki tkanin, mieszaniny chemicz‑
ne do pochłaniania węglowodorów, mieszaniny chemiczne do stoso‑
wania w przemyśle budowlanym wodno‑lądowym, mieszaniny che‑
miczne do stosowania w przemyśle budowlanym, mieszaniny
chemiczne do wytwarzania papieru, mieszaniny chemiczne do wy‑
kańczania tkanin, mieszaniny czyszczące w postaci cieczy używane
w procesach produkcyjnych, mieszaniny odczynników chemicznych
inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, mieszaniny od‑
czynników chemicznych w formie zestawów inne niż do użytku me‑
dycznego lub weterynaryjnego, mieszaniny ozonu i tlenu, inne niż do
celów medycznych, mieszanki chemiczne do użytku w wierceniu szy‑
bów i ich konserwacji, mieszanki chemiczne do kontroli wycieku nie‑
bezpiecznych odpadów, nadchlorany, nadtlenki nieorganiczne do
użytku w ogrodnictwie, nadtlenki nieorganiczne do użytku w rolnic‑
twie, nadtlenki nieorganiczne do użytku w gospodarce leśnej, nie‑
organiczne środki strącające do oczyszczania wody pitnej, nieorga‑
niczne środki strącające do oczyszczania ścieków, nieorganiczne
substancje chemiczne do celów przemysłowych, nieorganiczne sub‑
stancje chemiczne do użytku naukowego, nieorganiczne związki che‑
miczne, odczynniki chemiczne do celów naukowych inne niż do użyt‑
ku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki chemiczne do
celów niemedycznych, odczynniki chemiczne do celów laboratoryj‑
nych inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczyn‑
niki chemiczne do określania podatności inne niż do użytku medycz‑
nego lub weterynaryjnego, odczynniki chemiczne do odkażania
gazów, odczynniki chemiczne do oczyszczania gazów, odczynniki
chemiczne do stosowania w biotechnologii inne niż do użytku me‑
dycznego lub weterynaryjnego, odczynniki chemiczne do użytku
w diagnozie inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego,
odczynniki chemiczne do identyfikacji mikroorganizmów, inne niż do
użytku medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki chemiczne do
badania zawartości chloru, odczynniki chemiczne dla biologii mole‑
kularnej inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego, od‑
czynniki analityczne [inne niż do użytku medycznego lub celów wete‑
rynaryjnych], odczynniki chemiczne do użytku w testach
analitycznych inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych,
odczynniki chemiczne do użytku w identyfikacji drożdży przy użyciu
asymilacji cukrów, odczynniki chemiczne do użytku w przemyśle, od‑
czynniki chemiczne do użytku w badaniach genetycznych, odczynni‑
ki chemiczne, inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego,
odczynniki chemiczne stosowane w testach diagnostycznych inne niż
do celów medycznych lub weterynaryjnych, odczynniki chemiczne
stosowane z analizatorami immunologicznymi inne niż do użytku
medycznego lub weterynaryjnego, odczynniki diagnostyczne do ce‑
lów naukowych, odczynniki diagnostyczne nie do użytku medyczne‑
go lub weterynaryjnego, odczynniki diagnostyczne inne niż do użyt‑
ku w laboratoriach medycznych, odczynniki diagnostyczne do użytku
in vitro w dziedzinie biochemii, chemii klinicznej i mikrobiologii, od‑
czynniki diagnostyczne inne niż do użytku medycznego, do sprzeda‑
ży w zestawach, odczynniki diagnostyczne do użytku naukowego lub
badawczego, odczynniki diagnostyczne in vivo do użytku naukowe‑
go, odczynniki do analiz chemicznych, odczynniki do analiz bakterio‑
logicznych wody kultur [inne niż do użytku medycznego lub celów
weterynaryjnych], odczynniki do amplifikacji kwasu nukleinowego
[inne niż do celów medycznych], odczynniki do analizy chemicznej,
odczynniki do analiz mikrobiologicznych [inne niż do użytku medycz‑
nego lub celów weterynaryjnych], odczynniki do badań do użytku
przemysłowego, odczynniki do badań [inne niż do użytku medyczne‑
go], odczynniki do badań medycznych, odczynniki do badań nauko‑
wych, odczynniki do celów przemysłowych, odczynniki do celów na‑
ukowych, odczynniki do badania na odporność inne niż do użytku
medycznego, odczynniki do celów badawczych, odczynniki do ba‑
dań naukowych lub medycznych, odczynniki do testów chemicznych
[inne niż medyczne lub weterynaryjne], odczynniki do stosowania
w urządzeniach naukowych do analizy chemicznej i biologicznej, od‑
czynniki do testowania roztworów wodnych [inne niż do użytku me‑
dycznego lub celów weterynaryjnych], odczynniki do testowania ste‑
rylności sprzętu medycznego, odczynniki do testowania sterylności
farmaceutyków i wstrzykiwanych roztworów, odczynniki do testowa‑
nia wody, odczynniki do użytku naukowego, odczynniki do użytku
w analizach [inne niż do użytku medycznego lub celów weterynaryj‑
nych], odczynniki do użytku w analizach geofizycznych, odczynniki
do użytku w analizach środowiskowych, odczynniki do użytku w dia‑
gnostyce in vitro [inne niż medyczne], odczynniki do użytku w bada‑
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niach geofizycznych, odczynniki do użytku w próbach analitycznych
[inne niż do użytku medycznego lub weterynaryjnego], odczynniki
do użytku w procesach biologicznych [inne niż do celów medycznych
lub weterynaryjnych], odczynniki do użytku z analizatorami [inne niż
do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych], odczynniki do
wytrawiania do użytku przemysłowego, odczynniki do wytrawiania
do użytku w produkcji, odczynniki i preparaty diagnostyczne, z wyjąt‑
kiem tych do użytku medycznego i weterynaryjnego, odczynniki la‑
boratoryjne do użytku naukowego, odczynniki laboratoryjne [inne
niż do użytku medycznego lub celów weterynaryjnych], odczynniki
laboratoryjne do użytku naukowego przy analizowaniu węglowodo‑
rów, odczynniki używane do badań środowiskowych, odczynniki uży‑
wane do testów diagnostycznych [inne niż do celów medycznych lub
weterynaryjnych], płuczki wiertnicze do użytku w wierceniu szybów
naftowych, dodatki chemiczne do płuczek wiertniczych, płuczki do
wiercenia skał, płyny do użytku w transporcie materiałów cząsteczko‑
wych w szybach naftowych, płyny do użytku w transporcie materia‑
łów cząsteczkowych w szybach gazowych, płyny do użytku w trans‑
porcie materiałów cząsteczkowych w szybach geotermalnych, płyny
do użytku w transporcie materiałów cząsteczkowych w studniach
wodnych, płyny do wiercenia skał, płyny wspomagające do użytku
wraz z dodatkami do iłowych płuczek wiertniczych, płyny wspoma‑
gające do użytku wraz z dodatkami do papieru, pochłaniacze gazów
jako substancje aktywne, preparaty chemiczne dla przemysłu, prepa‑
raty chemiczne do analizy laboratoryjnej inne niż do celów medycz‑
nych lub weterynaryjnych, preparaty chemiczne do biologicznej ob‑
róbki ścieków, preparaty chemiczne do celów naukowych [innych niż
do użytku medycznego lub weterynaryjnego], preparaty chemiczne
do oczyszczania wody, preparaty chemiczne do stosowania w prze‑
myśle spożywczym, preparaty chemiczne do użytku w wytwarzaniu
papieru, preparaty chemiczne do użytku w produkcji środków farma‑
ceutycznych, preparaty chemiczne do użytku przy obróbce odwier‑
tów, preparaty chemiczne do użytku przy produkcji żywności dla
zwierząt, preparaty chemiczne do użytku przy zmiękczaniu wody,
preparaty chemiczne do użytku przemysłowego, preparaty chemicz‑
ne do wiązania gazowych odpadów przemysłowych, preparaty che‑
miczne do zapobiegania pleśni, preparaty chemiczne do zapobiega‑
nia gromadzenia się tłuszczu w ściekach, preparaty chemiczne do
zapobiegania gromadzenia się tłuszczu w tłuszczownikach, preparaty
chemiczne do zapobiegania patogennym infekcjom u roślin, prepara‑
ty chemiczne do zobojętniania wody, preparaty chemiczne przezna‑
czone do oczyszczania wody w basenach pływackich, preparaty che‑
miczne stosowane w oczyszczaniu wody, preparaty chemiczne
stosowane w produkcji biocydów, preparaty diagnostyczne do celów
naukowych, preparaty diagnostyczne do użytku naukowego lub ba‑
dawczego inne niż do użytku medycznego, preparaty diagnostyczne
do użytku naukowego lub badawczego, preparaty diagnostyczne
inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych, preparaty dia‑
gnostyczne stosowane w pracach naukowych, preparaty do biolo‑
gicznego oczyszczania wody, preparaty do czyszczenia przemysło‑
wego stosowane w procesach produkcyjnych, preparaty do
klarowania, preparaty do oczyszczania gazu, preparaty do uzdatnia‑
nia wody, preparaty do zmiękczania wody, preparaty oksydacyjne,
produkty chemiczne do celów biotechnologicznych [przemysłowe],
produkty chemiczne do celów przemysłowych, produkty chemiczne
do oczyszczania ścieków, produkty chemiczne do oczyszczania wody
w basenach spa (z możliwością pływania), produkty chemiczne do
płuczek wiertniczych, produkty chemiczne do płynów wiertniczych,
produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości owoców, produk‑
ty chemiczne do podtrzymywania świeżości żywności dla zwierząt,
produkty chemiczne do podtrzymywania świeżości warzyw, produk‑
ty chemiczne do podtrzymywania świeżości kwiatów ciętych, pro‑
dukty chemiczne do stosowania w wodnych systemach grzewczych,
produkty chemiczne do utrzymywania świeżości i konserwacji żyw‑
ności, produkty chemiczne do uzdatniania wody pitnej, produkty
chemiczne do uzdatniania wody, produkty chemiczne do zmiękcza‑
nia wody, produkty chemiczne stosowane w leczeniu chorób roślin,
produkty chemiczne stosowane w przemyśle i w nauce, produkty
chemiczne stosowane do separacji [inne niż medyczne lub weteryna‑
ryjne], produkty chemiczne stosowane w przemyśle, przemysłowe
nieorganiczne środki chemiczne, przemysłowe substancje chemiczne
stosowane w uzdatnianiu wody chłodzącej w obiegowych systemach
chłodzących, przemysłowe środki chemiczne do użytku w produkcji
lakierów, przemysłowe środki chemiczne do użytku w produkcji po‑
kostów, przemysłowe środki chemiczne wskazujące na ukończenie
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procesu sterylizacji, sole sodowe [preparaty chemiczne], sole sodowe
(związki chemiczne), środki chemiczne dla leśnictwa [z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw paso‑
żytom], środki chemiczne dla leśnictwa, z wyjątkiem fungicydów, her‑
bicydów, insektycydów oraz środków przeciw pasożytniczych, środki
chemiczne dla ogrodnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów,
insektycydów oraz środków przeciw pasożytom, środki chemiczne
dla przemysłu, środki chemiczne dla rolnictwa, środki chemiczne dla
rolnictwa, z wyjątkiem fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz
środków przeciw pasożytom, środki chemiczne do analizy laborato‑
ryjnej, oprócz środków do celów medycznych i weterynaryjnych,
środki chemiczne do analiz laboratoryjnych inne niż do celów me‑
dycznych i weterynaryjnych, środki chemiczne do badania wody,
środki chemiczne do celów naukowych, środki chemiczne do kontroli
zanieczyszczenia środowiska naturalnego, środki chemiczne do ob‑
róbki odpadów, środki chemiczne do oczyszczania wody stosowane
w basenach, środki chemiczne do oczyszczania wody, środki che‑
miczne do odkażania zanieczyszczonych miejsc, środki chemiczne do
produkcji papieru, środki chemiczne do stosowania w ogrodnictwie
[inne niż fungicydy, herbicydy, insektycydy, środki przeciw pasożytni‑
cze], środki chemiczne do stosowania w przemyśle agrochemicznym
[inne niż grzybobójcze, preparaty chwastobójcze, herbicydy, środki
owadobójcze, środki przeciw pasożytom], środki chemiczne do sto‑
sowania w akwariach, środki chemiczne do uzdatniania wody do
użytku w basenach i wannach z hydromasażem, środki chemiczne do
uzdatniania wody zęzowej, środki chemiczne do użytku w akwariach
[inne niż farmaceutyki], środki chemiczne do użytku w przemyśle pa‑
pierniczym, środki chemiczne do użytku w obróbce materiałów włó‑
kienniczych [inne niż do prania], środki chemiczne do użytku w akwa‑
riach [inne niż środki farmaceutyczne], środki chemiczne do użytku
w przemyśle gazowniczym, środki chemiczne do użytku w produkcji
kosmetyków, środki chemiczne do użytku w wierceniu szybów, środki
chemiczne do użytku w rafinacji ropy naftowej, środki chemiczne do
użytku w rafinacji ciekłych węglowodorów, środki chemiczne do
użytku w przemyśle rafineryjnym, środki chemiczne do użytku
w branży petrochemicznej, środki chemiczne do użytku w wierceniu
szybów geotermalnych, środki chemiczne do użytku w tworzeniu od‑
wiertów gazowych, środki chemiczne do użytku w obróbce ciekłych
węglowodorów, środki chemiczne do użytku w przemyśle naftowym,
środki chemiczne do użytku w tworzeniu odwiertów naftowych,
środki chemiczne do zastosowania w produkcji, środki chemiczne
stosowane jako dodatki w procesie obróbki w branży petrochemicz‑
nej, środki chemiczne stosowane w przemyśle farmaceutycznym,
środki chemiczne stosowane w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie,
środki chemiczne stosowane w neutralizowaniu substancji radioak‑
tywnych, środki do płukania systemów chłodniczych, środki do płu‑
kania systemów grzewczych, środki do uzdatniania wody, środki do
uzdatniania wody w akwariach, środki do zwalczania drobnoustrojów
stosowane w produkcji, środki grzybobójcze [dodatki chemiczne do], środki kontroli filtracji do płynów wiertniczych do szybów podziem‑
nych, środki kontroli filtracji do płynów do remontu podziemnych
odwiertów, środki kontroli filtracji do płynów do wykańczania pod‑
ziemnych odwiertów, środki modyfikujące w postaci mieszanek che‑
micznych, substancje chemiczne do analiz w laboratoriach, substan‑
cje chemiczne do analiz naukowych [inne niż medyczne lub
weterynaryjne], substancje chemiczne do analiz laboratoryjnych
[inne niż do celów medycznych lub weterynaryjnych], substancje che‑
miczne do badań naukowych [inne niż medyczne lub weterynaryjne],
substancje chemiczne do celów przemysłowych, substancje chemicz‑
ne do ochrony środowiska, substancje chemiczne do oczyszczania
wody, substancje chemiczne do stosowania w opracowywaniu pro‑
duktów biotechnologicznych, substancje chemiczne do stosowania
w biotechnologicznych procesach produkcyjnych, substancje che‑
miczne do stosowania w akwakulturze, substancje chemiczne do tłu‑
mienia nieprzyjemnego zapachu wody, substancje chemiczne do
tłumienia smaku wody, substancje chemiczne do użytku w rozpusz‑
czaniu gazów trujących, substancje chemiczne do użytku w obróbce
gazów toksycznych, substancje chemiczne do użytku w obróbce ga‑
zów cuchnących, substancje chemiczne do użytku w obróbce gazów
trujących, substancje chemiczne do uzdatniania ścieków, substancje
chemiczne do usuwania zanieczyszczeń z rozpuszczalników do ob‑
róbki gazów, substancje chemiczne do użytku w rozpuszczaniu ga‑
zów toksycznych, substancje chemiczne do użytku w neutralizowa‑
niu gazów cuchnących, substancje chemiczne do użytku
w neutralizowaniu gazów trujących, substancje chemiczne do użytku
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w neutralizowaniu gazów toksycznych, substancje chemiczne do
użytku w przemyśle wydobycia ropy naftowej, substancje chemiczne
do użytku w rozpuszczaniu gazów cuchnących, substancje chemicz‑
ne do użytku w procesach bioluminescencyjnych, substancje che‑
miczne do użytku w przemyśle biochemicznym, substancje chemicz‑
ne przeciw pleśni do zapobiegania rozrostowi pleśni, substancje
chemiczne stosowane do klarowania wody, substancje chemiczne
stosowane w klarowaniu wody, substancje chemiczne stosowane
w oczyszczaniu wody, substancje chemiczne jako składniki do użytku
w procesie produkcyjnym, substancje chemiczne używane w wiert‑
nictwie naftowym, substancje diagnostyczne inne niż do celów me‑
dycznych, substancje do celów naukowych, substancje do kontrolo‑
wania wzrostu wodorostów, substancje do oczyszczania płynów,
substancje do oczyszczania gazów, substancje do użytku w akwakul‑
turze [inne niż farmaceutyczne], substancje do użytku w laborato‑
riach, surowe środki chemiczne, utleniacze jako dodatki chemiczne
do paliwa silnikowego], preparaty chemiczne do uzdatnianie wody,
utleniacze chemiczne stosowane do produkcji obwodów drukowa‑
nych, wodorosiarczyn sodu.

drzew stosowane w sadownictwie, środki do ochrony nasion, nawo‑
zy użyźniające glebę, preparaty do nawożenia gleby, 5 pestycydy,
preparaty przeciwpasożytnicze, środki chwastobójcze, owadobój‑
cze, grzybobójcze, środki odstraszające owady.

(111) 318852
(220) 2017 05 12
(151) 2017 10 04
(441) 2017 06 19
(732) ROSA JANUSZ, Łomianki, PL.
(540) ROSA GOLD CHAINS
(540)

Kolor znaku: zielony, niebieski, szary
(531) 05.03.11, 05.03.13, 05.03.14, 07.01.06, 27.05.01, 29.01.15
(510), (511) 35 promocja sprzedaży dla osób trzecich, reklama, roz‑
powszechnianie materiałów reklamowych
‑próbek, druków, pro‑
spektów, broszur, materiały reklamowe, 40 uzdatnianie i oczyszcza‑
nie wody, 41 usługi z zakresu poprawiania kondycji fizycznej, parki
rozrywki, rozrywka, 43 hotele, usługa gastronomiczna, restauracje.		
(551) wspólne prawo ochronne

(210) 471584

(531) 27.05.01
(510), (511) 14 biżuteria szlachetna (naszyjniki, bransoletki, pier‑
ścionki, kolczyki), kamienie szlachetne, ozdoby, broszki, biżuteria
damska, biżuteria sztuczna.
(111) 318853
(220) 2017 06 23
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim, PL.
(540)
(540)

(210) 473285

(111) 318856
(220) 2016 03 29
(210) 454242
(151) 2019 03 12
(441) 2016 07 04
(732) ZARZECKI MACIEJ, Mielniki, PL.
(540) SER KORYCIŃSKI SWOJSKI ZARZECCY
(510), (511) 29 sery, 35 sprzedaż hurtowa, detaliczna i internetowa
serów.
(111) 318857
(220) 2016 04 11
(210) 454675
(151) 2019 03 13
(441) 2016 10 10
(732) Ronson Limited, Long Buckby, GB.
(540) RONSON
(510), (511) 4 paliwa i knoty do zapalniczek, 34 zapalniczki dla pala‑
czy, artykuły dla palaczy, popielniczki, pudełka do cygar, pudełka do
papierosów, pudełka na tytoń, papierośnice, cygarniczki, opakowa‑
nia do papierosów, pojemniki na tytoń, fajki dla palaczy, krzemienie
do zapalniczek, nawilżacze, obcinacze do cygar, sakiewki na tytoń,
przyrządy do czyszczenia i szczotki do fajek.

Kolor znaku: niebieski
(531) 24.15.01, 24.15.13, 26.01.01, 26.01.04, 29.01.04
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do środków grzybobójczych,
5 środki grzybobójcze.
(111) 318854
(220) 2017 06 26
(151) 2017 11 22
(441) 2017 08 07
(732) SYNTHOS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Oświęcim, PL.
(540)
(540)

(111) 318855
(220) 2016 01 18
(210) 450492
(151) 2019 03 04
(441) 2016 05 09
(732) GEOTERMIA UNIEJÓW IM. STANISŁAWA OLASA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Uniejów, PL.;
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ TERMY
UNIEJÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UNIEJOWIE, Uniejów, PL.
(540) Eko Uniejów
(540)

(210) 473340

Kolor znaku: czerwony
(531) 29.01.01, 26.01.04, 26.01.01, 24.15.13, 24.15.01
(510), (511) 1 dodatki chemiczne do środków grzybobójczych, na‑
wozy dla rolnictwa, środki chemiczne dla rolnictwa (z wyjątkiem
fungicydów, herbicydów, insektycydów oraz środków przeciw pa‑
sożytom), preparaty regulujące wzrost roślin, preparaty do oklejania

(111) 318858
(220) 2016 06 20
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) FORFOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) betdudes
(540)

(210) 458055

Kolor znaku: pomarańczowy
(531) 02.01.30, 27.05.01, 27.05.08, 29.01.01
(510), (511) 35 rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, reklama
za pośrednictwem sieci komputerowej, 41 usługi gier świadczone
online, informacja o imprezach rozrywkowych, rozrywka, informa‑
cja o rozrywce, organizowanie zawodów sportowych, chronometraż
imprez sportowych, informacja o rekreacji, organizowanie loterii,
organizowanie widowisk w celach rozrywkowych, organizowanie
zawodów sportowych, pisanie tekstów innych niż teksty reklamowe,
publikowane tekstów innych niż teksty reklamowe .
(111) 318859
(220) 2016 09 01
(151) 2019 03 06
(441) 2018 10 08
(732) NORD FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.

(210) 460993
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(111) 318862
(220) 2017 02 01
(210) 466999
(151) 2019 03 01
(441) 2017 03 20
(732) BILKA LIFESTYLE Ltd., Sofia, BG.
(540) bilka homeopathy
(510), (511) 3 środki do czyszczenia zębów, płyny do płukania ust do
celów niemedycznych.

(540) CALCIVITUM
(540)

Kolor znaku: biały, czerwony, niebieski
(531) 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne.
(111) 318860
(220) 2016 09 05
(210) 461148
(151) 2019 02 28
(441) 2018 11 13
(732) ARKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Radule, PL.
(540) PrimeBox
(510), (511) 16 afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwarele, albu‑
my, artykuły szkolne ujęte w tej klasie, blankiety, broszury, chusteczki
papierowe do nosa, druki, ekierki, etykiety papierowe, folie z tworzyw
sztucznych do pakowania, formularze, gazety, kalendarze, kalka, kar‑
ton, katalogi, kleje do materiałów piśmiennych i papieru, koperty,
kreda do pisania, linijki rysownicze, mapy, materiały opakowaniowe
[amortyzujące, do wyściełania] z papieru lub kartonu, materiały foto‑
graficzne, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, naklejki ad‑
resowe, obrusy papierowe, ołówki, papier, papier do pisania [listowy],
papier do zawijania, papier toaletowy, papier w arkuszach [artykuły
piśmienne], pędzle, przybory do pisania, spinacze biurowe, tablice
ogłoszeniowe z kartonu lub papieru, taśmy papierowe, torebki do pa‑
kowania [koperty, woreczki] z papieru lub tworzyw sztucznych, tusz,
zeszyty, 25 berety, bielizna, bluzy i bluzki, buty narciarskie i piłkarskie,
czapki, dresy, koszule, obuwie, obuwie sportowe, odzież, odzież spor‑
towa, odzież ze skóry, ubrania, ubrania dla kolarzy, 28 gry i zabawki,
artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdo‑
by choinkowe, deski surfingowe, deskorolki, dyski sportowe, gry i gry
stołowe i towarzyskie, hantle, huśtawki, kije bilardowe, kije golfowe,
kije hokejowe, kije do baseballu, kości do gry, kręgle, kule bilardowe,
kule do gier, latawce, lotnie, łyżwy, narty, piłki do gier, płetwy do pły‑
wania, rękawice sportowe, rowery treningowe stacjonarne, sanki, stoły
bilardowe, szachownice i szachy, tarcze strzeleckie, wędki do łowienia,
warcaby, wrotki, talie kart, 36 dzierżawa nieruchomości, pośrednictwo
w sprawach kupna sprzedaży nieruchomości, zarządzanie nierucho‑
mościami, 39 usługi transportowe, transport samochodowy, magazy‑
nowanie towarów, pakowanie produktów.
(111) 318861
(220) 2016 12 06
(151) 2019 03 05
(441) 2018 11 19
(732) BESTMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) BEST milk
(540)
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(210) 464811

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 01.15.15, 01.15.24, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 29 bita śmietana, jogurt, kefir, koktajle mleczne, napoje
mleczne, masło, mleko i jego produkty, ser, 30 lody spożywcze, na‑
poje czekoladowe, kakaowe i kawowe z mlekiem, 35 usługi w zakre‑
sie: badań marketingowych, badania rynku, doradztwa specjalistycz‑
nego w sprawach działalności gospodarczej i handlowej: doradztwa
w organizowaniu, prowadzeniu i zarządzaniu działalnością gospo‑
darczą i handlową, informacji handlowej, informacji o działalności
gospodarczej, organizowania wystaw i targów w celach handlowych
lub reklamowych, promocji sprzedaży dla osób trzecich, zbierania
w jednym miejscu z korzyścią dla innych towarów takich jak: bita
śmietana, jogurt, kefir, koktajle mleczne, napoje mleczne, masło,
mleko i jego produkty, ser, lody spożywcze, napoje czekoladowe, ka‑
kaowe i kawowe z mlekiem, umożliwiające klientom zapoznanie się
z nimi w godny sposób i ich nabywanie również poprzez Internet, re‑
klamy oraz jej prowadzenie za pomocą sieci komputerowej, reklamy
ogłoszeniowej.

(111) 318863
(220) 2017 03 16
(210) 468965
(151) 2019 03 14
(441) 2017 05 08
(732) PIRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.
(540) piri
(540)

Kolor znaku: czarny, czerwony, jasnozielony, biały
(531) 26.11.02, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 urządzenia do transmisji sygnałów elektronicznych lub
cyfrowych, magnetyczne nośniki danych, nagrywalne płyty (dyski),
systemy bezpieczeństwa do nieruchomości, elektroniczne zabezpie‑
czanie i urządzenia czuwakowe, zamki elektryczne i elektroniczne,
urządzenia do inteligentnego domu, mianowicie bezpieczeństwo
elektroniczne i urządzenia czuwakowe, alarmy bezpieczeństwa, ka‑
mery bezpieczeństwa, urządzenia telewizji przemysłowej, kamery
wideo, kamery IP (działające w oparciu o protokół internetowy), czuj‑
niki bezpieczeństwa, detektory ruchu, czujniki wibracji, czujniki do
wykrywania zmian w temperaturze, wilgotności i/lub we wzorcach
zachowania, czujniki do wykrywania poziomu działania w pewnych
miejscach, czujniki do sprawdzania zdrowia, ochrony i bezpieczeń‑
stwa osób prywatnych w pewnych miejscach, aparatura do kon‑
trolowania temperatury, mianowicie czujniki termiczne, czujniki
na infradźwięki, sprzęt i oprogramowanie komputerowe do użytku
w związku z bezpieczeństwem i monitorowaniem informacji o bez‑
pieczeństwie, aplikacje do uczenia maszynowego, oprogramowanie
komputerowe i sprzęt komputerowy, części i akcesoria do wszystkich
uprzednio wymienionych towarów, 35 usługi sprzedaży detalicznej
i hurtowej związane z następującymi produktami: systemami bezpie‑
czeństwa do nieruchomości, urządzeniami do inteligentnego domu,
mianowicie bezpieczeństwem elektronicznym i urządzeniami czu‑
wakowymi, alarmami bezpieczeństwa, kamerami bezpieczeństwa,
czujnikami bezpieczeństwa, detektorami ruchu, aparaturą do kon‑
trolowania temperatury, mianowicie czujnikami termicznymi, czuj‑
nikami na infradźwięki, sprzętami i oprogramowaniami komputero‑
wymi do użytku w związku z bezpieczeństwem i monitorowaniem
informacji o bezpieczeństwie, częściami i akcesoriami do wszystkich
uprzednio wymienionych towarów.
(111) 318864
(220) 2017 06 23
(210) 473277
(151) 2019 03 14
(441) 2018 03 26
(732) MARDOM HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Lipniki
Stare, PL.
(540) SYSTEM Click
(540)

(531) 27.05.01, 27.05.05
(510), (511) 20 rolety do okien, żaluzje niemetalowe, wertykale nie‑
metalowe, karnisze niemetalowe, niemetalowe szyny sufitowe, nie‑
metalowe akcesoria i osprzęt do okien w tym: kółka, haki, szyny, rolki,
sznury, uchwyty do zasłon i firan, niemetalowe dekoracyjne listwy
i paski do okien, niemetalowe dekoracje do karniszy, zasłony i pa‑
ski do okien: bambusowe, z koralików i z plecionek, okiennice we‑
wnętrzne.
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(111) 318865
(220) 2017 10 03
(210) 477230
(151) 2019 02 28
(441) 2018 11 13
(732) WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, PL.
(540) M z Wawelu
(510), (511) 30 wyroby cukiernicze, wyroby cukiernicze jako galaret‑
ki, batony, cukierki, cukierki czekoladowe, czekolada, wyroby cze‑
koladowe, słodycze, 35 usługi sprzedaży hurtowej, detalicznej oraz
za pośrednictwem Internetu (sprzedaż on‑line) towarów obejmują‑
cych: czekoladę, cukierki, wyroby czekoladowe, wyroby cukiernicze,
słodycze, publikowanie tekstów o charakterze reklamowym i promo‑
cyjnym, rozpowszechnianie materiałów reklamowych promujących:
czekoladę, cukierki, wyroby czekoladowe, wyroby cukiernicze, słody‑
cze, prezentowanie produktów w mediach w celu ich sprzedaży.
(111) 318866
(220) 2017 10 06
(210) 477370
(151) 2019 02 25
(441) 2018 09 03
(732) TVN SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) Świat tworzą ludzie
(510), (511) 9 programy telewizyjne, filmy, audycje radiowe, nagra‑
nia dźwięku, obrazu i filmowe utrwalone w formie zapisanej taśmy
filmowej, taśmy video, taśmy magnetycznej, dysków optycznych,
w formacie elektronicznym, w zapisie cyfrowym, w wersji przystoso‑
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w odtwa‑
rzaczach CD, DVD, zapisane nośniki obrazu i dźwięku, gry kompute‑
rowe, interaktywne gry komputerowe, gry elektroniczne, urządzenia
do nagrywania, zapisywania, odtwarzania i reprodukcji dźwięku,
obrazu, informacji i zapisu filmowego w formie analogowej i cyfro‑
wej, elektryczna i elektroniczna aparatura służąca do odbioru prze‑
kazu satelitarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego,
nadajniki sygnału naziemnego, kablowego i satelitarnego, odbiorni‑
ki telewizyjne i radiowe, odbiorniki telewizyjne i radiowe z wbudo‑
wanym dekoderem sygnału, urządzenia do odkodowywania zako‑
dowanego sygnału zawierające zestaw do odbioru telewizji, zestawy
aparaturowe zawierające dekoder i interaktywną przeglądarkę ka‑
nałów telewizji satelitarnej, zestawy aparaturowe zawierające deko‑
der i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych
i dźwiękowych‑rejestracja dźwięku i obrazu na wbudowanym dysku
twardym PVR umożliwiająca wybór zapisywanych programów (oso‑
bisty rejestrator obrazu), programy komputerowe, programy kom‑
puterowe umożliwiające użytkownikom telewizji oglądanie i zakup
towarów za pośrednictwem cyfrowych kanałów telewizyjnych, pro‑
gramy do prowadzenia gier komputerowych, konkursów, przystoso‑
wane do użycia z odbiornikiem telewizyjnym jako ekranem kompu‑
terowym, programy komputerowe do obsługi interaktywnej
telewizji, urządzenia do zapisu audio i video w postaci skompreso‑
wanej, anteny radiowe i telewizyjne, urządzenia do zapisywania,
zapamiętywania i odtwarzania obrazów, dźwięków I zapisu wideo
w postaci plików w formacie elektronicznym, aparaty telefoniczne,
monitory, komputery i urządzenia towarzyszące, komputery przy‑
stosowane do odbioru sygnału telewizyjnego i radiowego w syste‑
mie naziemnym, satelitarnym, cyfrowym, 35 usługi w zakresie rekla‑
my: organizacja i prowadzenie kampanii reklamowych, wynajem
i sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w środkach masowego
przekazu, usługi produkcji audycji i filmów reklamowych dla radia,
telewizji, kina, Internetu, usługi w zakresie dystrybucji i doręczania
prospektów i próbek reklamowych, organizacji pokazów i wystaw
handlowych/reklamowych, usługi badania opinii publicznej, bada‑
nia rynku mediów i reklamy, udzielanie informacji w sprawach dzia‑
łalności gospodarczej, podatków, pozyskiwanie i przekazywanie in‑
formacji o działalności gospodarczej, pomoc w prowadzeniu
działalności gospodarczej, sporządzanie ekspertyz dotyczących
działalności gospodarczej i handlowej, usługi prowadzenia sklepu
i hurtowni wielobranżowej, sklepu wysyłkowego oraz sklepu inter‑
netowego, usługi sprzedaży: programów telewizyjnych, filmów, au‑
dycji radiowych, nagrań dźwięku, obrazu i filmowych utrwalonych
w formie zapisanej taśmy filmowej, taśmy video, taśmy magnetycz‑
nej, dysków optycznych, w formacie cyfrowym, w wersji przystoso‑
wanej do odtwarzania w komputerach multimedialnych, w przeno‑
śnych odtwarzaczach obrazu i dźwięku, zapisanych nośników
obrazu i dźwięku, gier komputerowych, interaktywnych gier kom‑
puterowych, urządzeń do nagrywania, zapisywania, odtwarzania
i reprodukcji dźwięku, obrazu, informacji i zapisu filmowego w for‑
mie analogowej i cyfrowej, elektrycznej i elektronicznej aparatury
służącej do odbioru przekazu satelitarnego, naziemnego, kablowe‑
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go i światłowodowego, nadajników sygnału naziemnego, kablowe‑
go i satelitarnego, odbiorników telewizyjnych i radiowych, odbiorni‑
ków telewizyjnych i radiowych z wbudowanym dekoderem sygnału,
urządzeń do odkodowywania zakodowanego sygnału zawierają‑
cych zestaw do odbioru telewizji, zestawów aparaturowych zawie‑
rających dekoder i interaktywną przeglądarkę kanałów telewizji sa‑
telitarnej, zestawów aparaturowych zawierających dekoder
i nagrywarkę do zapisywania programów telewizyjnych i dźwięko‑
wych, odzieży, obuwia, wyrobów papierniczych, kosmetyków, che‑
mii gospodarczej, książek, czasopism, gazet, sprzętów gospodar‑
stwa domowego, mebli, wyposażenia wnętrz, usługi prowadzenia
sprzedaży niżej wymienionych towarów z naniesionym logo jako
elementem reklamowo
‑ozdobnym: apaszki jedwabne, baloniki,
bandanki, banery, bezrękawniki, bloczki kartek samoprzylepnych,
bluzy, bombki, breloczki, chorągiewki, czapki, daszki, długopisy,
etui skórzane na długopisy, etui skórzane na wizytówki, pamięci
pendrive, słuchawki, wskaźniki laserowe, budziki, myszy kompute‑
rowe, podkładki pod myszy komputerowe, flagi, galanteria odzieżo‑
wa damska i męska, galanteria skórzana, galanteria papierowa, ka‑
lendarze, kalkulatory, kapelusze, karafki, konstrukcje dmuchane
i balony, kosmetyczki, kosmetyki, koszulki polo, krawaty, krzesełka,
kubki, kurtki, latawce, maskotki, materiały biurowe i szkolne, pudeł‑
ka, naklejki i nalepki, notesy, obrusy, odtwarzacze płyt kompakto‑
wych plików muzycznych, ołówki, opakowania na napoje, organize‑
ry, otwieracze do butelek, pałeczki chińskie, papiery pakowe,
parasole, parasolki, parawany, parea jedwabne, piłki, piórniki, pleca‑
ki, podkładki pod kubki, kieliszki i szklanki, podkładki pod mysz, po‑
krowce na telefony, portfele, postery, radioodbiorniki, rękawiczki,
ręczniki, sakwy rowerowe, sakwy podróżne, samochodowe osłony
przeciwsłoneczne, siatki, skrobaczki do szyb, słodycze, standy, stro‑
je dla personelu, szale, szaliki, teczki skórzane, termosy, torby i to‑
rebki, torciki, trąbki, t‑shirty, wizytowniki, wody perfumowane i per‑
fumy, worki żeglarskie, wyroby ze szkła i porcelany, zabawki, zegary
ścienne, zegarki, znaczki z logo, 38 usługi telekomunikacyjne, usługi
agencji informacyjnej: zbieranie i rozpowszechnianie informacji,
usługi emisji sygnału radiowego i telewizyjnego, usługi rozpo‑
wszechniania programów telewizyjnych, reportaży, filmów doku‑
mentalnych i fabularnych, widowisk rozrywkowych i sportowych
oraz audycji z interaktywnym udziałem widzów, usługi: emisji tele‑
wizyjnej i radiowej, obsługi przekazu dźwięku i obrazu, obsługi
przekazu cyfrowego, organizowania systemów transmisyjnych
dźwięku, obrazu i sygnału cyfrowego, rozpowszechniania progra‑
mów i informacji za pośrednictwem sieci informatycznych
‑Internetu, usługi komunikacyjne za pośrednictwem przekazu sate‑
litarnego, naziemnego, kablowego i światłowodowego, usługi
telekomunikacyjne spersonalizowane ‑ zakres dostępu do treści in‑
formacyjnych i usług indywidualnie określonych dla każdego abo‑
nenta z możliwością wykorzystania przesyłania informacji od abo‑
nenta do operatora w celu wyboru: usług, uczestniczenia w grach,
konkursach, głosowaniach i dokonywania zakupów z jednoczesnym
przekazywaniem informacji od i do klienta, usługi telekomunikacyj‑
ne przeznaczone do obsługi sprzedaży detalicznej towarów po‑
przez bezpośrednią komunikację z klientem, usługi przekazu telewi‑
zyjnego łącznie z umożliwianiem wyboru spośród wielu programów
i inteligentnej automatycznej selekcji programów które mają być
nagrywane, usługi emisji i transmisji telewizji interaktywnej, inte‑
raktywnej rozrywki i konkursów, usługi dostarczania informacji on
‑line z komputerowych baz danych, umożliwianie dostępu do stron
www za pośrednictwem przekazu telewizyjnego poprzez interak‑
tywny portal telewizyjny, udzielanie informacji i usługi konsultacyj‑
ne dotyczące wyżej wymienionych usług, dostarczanie dostępu do
Internetu, wynajem miejsca na strony www, usługi poczty elektro‑
nicznej, organizacja i przekazywanie serwisów internetowych www,
dostarczanie dostępu do plików w formacie elektronicznym w Inter‑
necie, dostarczanie dostępu do zasobów muzycznych, filmowych
i zbiorów obrazów w Internecie, wynajem urządzeń do odbioru, re‑
transmisji i nadawania sygnału telewizyjnego i radiowego, odbiorni‑
ków radiowych i telewizyjnych, urządzeń do kodowania i dekodo‑
wania sygnału cyfrowego i analogowego, zapewnienie dostępu do
sieci LAN‑przesyłanie danych z i do sieci lokalnej jak również umoż‑
liwianie dostępu do Internetu za pośrednictwem tej sieci, umożli‑
wianie dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i por‑
tali internetowych, 41 usługi rozrywki i nauczania: organizacja
rozrywkowych widowisk telewizyjnych, audycji radiowych, produk‑
cja filmów dokumentalnych i fabularnych, reportaży, programów
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telewizyjnych, organizacji teleturniejów i konkursów, organizacja
audycji z interaktywnym udziałem widzów, dostarczanie rozrywki
i usług edukacyjnych za pośrednictwem radia, telewizji, Internetu,
dostarczanie dostępu do tych usług edukacyjnych i rozrywkowych
w systemie on‑line i w systemie telewizji interaktywnej, usługi wy‑
najmowania sprzętu do nagrywania, odtwarzania dźwięku I obrazu,
dostarczanie informacji o rozrywce, edukacji, programach radio‑
wych i telewizyjnych, imprezach sportowych, usługi automatyczne‑
go zapisywania programów telewizyjnych zgodnie z preferencjami
odbiorców i następnie odtwarzanie ich w czasie wybranym przez
odbiorcę, usługi dostarczania muzyki, video, dźwięku i obrazu w po‑
staci plików w formacie elektronicznym ze stron www przez Inter‑
net, usługi wynajmowania studia nagraniowego, filmowego, orga‑
nizacji i produkcji nagrań filmowych, dźwiękowych, usługi
organizacji imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekre‑
acyjnych, usługi wydawnicze: publikowanie książek i innych mate‑
riałów drukowanych, publikowanie książek, magazynów, czasopism,
gazet w formie elektronicznej, udostępnianie ich w sieci interneto‑
wej, usługi obsługi technicznej i organizacyjnej produkcji telewizyj‑
nej i filmowej zawarte w tej klasie, 42 opracowywanie i wdrażanie
programów komputerowych, usługi dotyczące oprogramowania
komputerowego zawarte w tej klasie, opracowywanie ekspertyz,
opinii i prowadzenie badań w dziedzinie komunikacji społecznej,
prowadzenie badań w dziedzinie usług medialnych
‑prace
badawczo
‑wdrożeniowe dotyczące opracowywania i wdrażania
nowych technologii w dziedzinie usług medialnych, opracowywa‑
nie i przekazywanie prognoz pogody, usługi udostępniania czasu
dostępu do sieci Internet‑kawiarenka internetowa, usługi udostęp‑
niania dostępu do krajowych i międzynarodowych serwisów i por‑
tali internetowych, usługi dostarczania dostępu do serwerów inter‑
netowych.

(111) 318867
(220) 2018 09 17
(210) 490608
(151) 2019 03 20
(441) 2018 12 03
(732) SYNERGIA SAS, Beaune sur Arzon, FR.
(540) Magné‑Fix
(510), (511) 5 produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, produkty
sanitarne do celów medycznych, produkty dietetyczne do celów me‑
dycznych, produkty spożywcze nutraceutyki, mianowicie kapsułki
żelatynowe zawierające oleje jadalne i tłuszcze i/lub błonnik warzyw
i/lub mikroskładniki odżywcze takie jak witaminy i/lub minerały i/lub
aminokwasy i/lub kwasy tłuszczowe, suplementy żywności i produk‑
ty zawierające proteiny i/lub węglowodany i/lub lipidy i/lub błonnik
i/lub oleje jadalne i tłuszcze i/lub mikroskładniki odżywcze takie jak
witaminy i/lub minerały i/lub aminokwasy i/lub kwasy tłuszczowe,
do zastosowań niemedycznych.
(111) 318868
(220) 2018 06 27
(210) 487574
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) KALBARCZYK GRZEGORZ, Jakubowice Konińskie, PL.
(540) N NIEKASYN
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.16, 26.04.18, 26.11.05, 26.11.12,
27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.21, 21.01.02
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do gier komputero‑
wych, 28 urządzenia do rozrywki, urządzenia do gier w tym automaty
zręcznościowe, urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewi‑
zyjne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, urządzenia do gier
komputerowych i telewizyjnych, 41 rozrywka, usługi w zakresie orga‑
nizowania gier, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem
salonów gier, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozryw‑
kowych, nocnych klubów, lunaparków, gry oferowane on‑line, organi‑
zowanie loterii, konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, 43 usługi
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związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni, barów, pubów, klu‑
bów, hoteli, pensjonatów, usługi rezerwacji hoteli i miejsc noclego‑
wych, przygotowywanie dań na zamówienie, catering.

(111) 318869
(220) 2018 06 27
(210) 487575
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) KALBARCZYK GRZEGORZ, Jakubowice Konińskie, PL.
(540) N NIEKASYN
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.03, 26.04.06, 26.04.07, 26.04.18, 26.11.05,
26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.21,
21.01.03
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do gier komputero‑
wych, 28 urządzenia do rozrywki, urządzenia do gier w tym automaty
zręcznościowe, urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewi‑
zyjne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, urządzenia do gier
komputerowych i telewizyjnych, 41 rozrywka, usługi w zakresie orga‑
nizowania gier, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem
salonów gier, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozryw‑
kowych, nocnych klubów, lunaparków, gry oferowane on‑line, organi‑
zowanie loterii, konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, 43 usługi
związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni, barów, pubów, klu‑
bów, hoteli, pensjonatów, usługi rezerwacji hoteli i miejsc noclego‑
wych, przygotowywanie dań na zamówienie, catering.
(111) 318870
(220) 2018 06 27
(210) 487576
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) KALBARCZYK GRZEGORZ, Jakubowice Konińskie, PL.
(540) N NIEKASYN
(540)

(531) 05.03.06, 05.03.13, 05.03.14, 26.04.01, 26.04.05, 26.04.15,
26.04.18, 26.11.05, 26.11.12, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.08, 27.05.10,
27.05.11, 27.05.21
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do gier komputero‑
wych, 28 urządzenia do rozrywki, urządzenia do gier w tym automaty
zręcznościowe, urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewi‑
zyjne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, urządzenia do gier
komputerowych i telewizyjnych, 41 rozrywka, usługi w zakresie orga‑
nizowania gier, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem
salonów gier, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozryw‑
kowych, nocnych klubów, lunaparków, gry oferowane on‑line, organi‑
zowanie loterii, konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, 43 usługi
związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni, barów, pubów, klu‑
bów, hoteli, pensjonatów, usługi rezerwacji hoteli i miejsc noclego‑
wych, przygotowywanie dań na zamówienie, catering.
(111) 318871
(220) 2018 07 02
(210) 487746
(151) 2019 01 25
(441) 2018 09 03
(732) JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, PL.
(540) NANODYSK
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(540)

Kolor znaku: szary, czarny, biały, srebrny
(531) 19.13.05, 26.01.01, 29.01.14, 27.05.01
(510), (511) 3 środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, kremy
do twarzy i ciała, serum do twarzy i ciała, balsamy i lotiony do twarzy
i ciała, masła do ciała, mleczka do twarzy i ciała, toniki do twarzy i ciała,
wody kosmetyczne, produkty do demakijażu, kosmetyki do makijażu,
środki do pielęgnacji włosów, szampony, produkty do depilacji, lakiery
do paznokci, preparaty do pielęgnacji paznokci, oleje kosmetyczne, pro‑
dukty kosmetyczne zapewniające ochronę przeciwsłoneczną, środki do
czyszczenia zębów, środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej, produk‑
ty do higieny ciała, żele, kremy, płyny i olejki pod prysznic i do kąpieli,
sole kąpielowe do celów innych niż lecznicze, chusteczki kosmetyczne
zawierające preparaty kosmetyczne, dezodoranty, antyperspiranty, żele
kosmetyczne, pudry i talki kosmetyczne, maski do ciała w proszku [do
użytku kosmetycznego], maseczki do twarzy, maseczki do ciała, ma‑
seczki do włosów, maseczki do skóry, oczyszczające maseczki do twa‑
rzy, maseczki nawilżające do skóry, żelowe maseczki na oczy, maseczki
do ciała w kremie, maseczki do twarzy, do celów toaletowych, maseczki
zwężające pory stosowane jako kosmetyki, maseczki do stóp do pielę‑
gnacji skóry, maseczki do rąk do pielęgnacji skóry, 5 kosmetyki lecznicze,
kremy lecznicze, kremy lecznicze do pielęgnacji skóry, kremy do stoso‑
wania na noc [lecznicze], nasączone płatki lecznicze, produkty i pre‑
paraty lecznicze do pielęgnacji skóry, emulsje do twarzy i do ciała do
celów leczniczych, płyny do twarzy i do ciała do celów leczniczych, żele
do twarzy i do ciała do celów leczniczych, pianki do twarzy i do ciała do
celów leczniczych, preparaty medyczne w postaci leczniczych kremów,
emulsji, płynów, żeli, oliwek i balsamów do skóry alergicznej i wrażliwej,
skóry suchej, skóry trądzikowej, skóry z problemami naczynkowymi,
skóry z trądzikiem różowatym, skóry z przebarwieniami, skóry z proble‑
mami łuszczycowymi, do skóry kobiet w ciąży lub po ciąży, preparaty
lecznicze dla skóry dzieci, preparaty dla skóry atopowej, sole do kąpieli
do celów medycznych, kąpiele lecznicze, kremy lecznicze do ochrony
skóry, peelingi [preparaty] do użytku medycznego, środki do higieny
intymnej dla kobiet, lecznicze: balsamy, olejki, sole, toniki [lecznicze],
toniki do celów medycznych, sole mineralne do kąpieli, terapeutyczne
lecznicze preparaty do kąpieli, preparaty do dezynfekcji rąk, komórki re‑
konstytuowane do zabiegów medycznych w zakresie pielęgnacji skóry.
(111) 318872
(220) 2012 03 12
(210) 397882
(151) 2019 01 16
(441) 2012 06 18
(732) F. H. MIDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) graphite
(510), (511) 12 rowery, rowery turystyczne i sportowe, opony do
rowerów, dętki do rowerów, obręcze rowerów, koła do rowerów,
pompki rowerowe, szprychy, ramy do rowerów, kierownice do rowe‑
rów, dzwonki do rowerów, napędy do rowerów (przekładnie), piasty
kół rowerowych, siodełka do rowerów, bagażniki do rowerów, 28 ro‑
wery treningowe stacjonarne, 35 prowadzenie hurtowni i sklepów
firmowych w branżach: rowerowej z towarami wskazanymi w klasie
12, zabawkarsko‑sportowej, z towarami wskazanymi w klasie 28.
(111) 318873
(220) 2018 04 27
(210) 485434
(151) 2018 10 16
(441) 2018 07 02
(732) ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA, Pieńków, PL.
(540) ADAMED
(540)

Kolor znaku: granatowy
(531) 01.01.02, 01.01.10, 24.17.02, 27.05.01, 29.01.04
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(510), (511) 5 preparaty farmaceutyczne, preparaty medyczne, pre‑
paraty weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, żyw‑
ność dietetyczna do celów leczniczych, dietetyczna żywność przy‑
stosowana do celów medycznych, preparaty i substancje lecznicze,
żywność dla niemowląt, suplementy diety dla ludzi, suplementy die‑
ty dla zwierząt, materiały opatrunkowe, środki odkażające, środki do
zwalczania szkodników, fungicydy, herbicydy.

(111) 318874
(220) 2018 06 27
(210) 487573
(151) 2019 01 15
(441) 2018 10 01
(732) KALBARCZYK GRZEGORZ, Jakubowice Konińskie, PL.
(540) N NIEKASYN
(540)

(531) 26.04.01, 26.04.05, 26.04.14, 26.04.18, 27.05.01, 27.05.05,
27.05.08, 27.05.10, 27.05.11, 27.05.21, 02.09.01, 26.11.05, 26.11.12
(510), (511) 9 oprogramowanie komputerowe do gier komputero‑
wych, 28 urządzenia do rozrywki, urządzenia do gier w tym automaty
zręcznościowe, urządzenia do gier elektronicznych innych niż telewi‑
zyjne, przenośne [podręczne] gry komputerowe, urządzenia do gier
komputerowych i telewizyjnych, 41 rozrywka, usługi w zakresie orga‑
nizowania gier, usługi związane z organizowaniem i prowadzeniem
salonów gier, dyskotek, sal kinowych, klubów edukacyjnych i rozryw‑
kowych, nocnych klubów, lunaparków, gry oferowane on‑line, orga‑
nizowanie loterii, konkursów rozrywkowych i edukacyjnych, 43 usługi
związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni, barów, pubów, klu‑
bów, hoteli, pensjonatów, usługi rezerwacji hoteli i miejsc noclego‑
wych, przygotowywanie dań na zamówienie, catering.
(111) 318875
(220) 2018 07 18
(210) 488373
(151) 2019 01 23
(441) 2018 08 20
(732) ANWIL SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek, PL.
(540) ANWIL
(510), (511) 1 amoniak, kwas azotowy, saletra, mocznik, saletrzak,
nawozy rolnicze, gazy sprężone, ciekłe i zestalone do celów przemy‑
słowych, woda amoniakalna, soda kaustyczna do celów przemysło‑
wych, dwuchloroetan, perchloroetylen, chlorek winylu, polichlorek
winylu, granulaty PCW, płyty z PCW, mieszanki sypkie na bazie PCW,
wodorotlenek sodu, chlor, podchloryn sodu, sól techniczna, kwas
solny, azot ciekły, tlen ciekły, ług sodowy, tworzywa sztuczne, 19 ma‑
teriały budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, pły‑
ty budowlane z tworzyw sztucznych, płyty z polichlorku winylu,
płyty poliwęglanowe lite, spienione tworzywa sztuczne do użytku
w budownictwie, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za pośred‑
nictwem stron internetowych następujących towarów: chemikaliów,
nawozów rolniczych i tworzyw sztucznych, 36 usługi inwestycyjne,
39 dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja gazu ziemnego.
(111) 318876
(220) 2018 03 09
(151) 2019 01 10
(441) 2018 09 17
(732) EURO NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) RIJA
(540)

(210) 483302

Kolor znaku: biały
(531) 26.04.02, 26.04.18, 26.04.22, 27.05.01, 27.05.05, 27.05.17,
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29.01.06
(510), (511) 9 neony reklamowe, 35 administrowanie programami
lojalności konsumenta, aktualizacja i utrzymywanie danych w kom‑
puterowych bazach danych, aktualizacja i utrzymywanie informa‑
cji w rejestrach, badania biznesowe, badania rynkowe, marketing
internetowy, bezpośrednia reklama pocztowa, dekoracja wystaw
sklepowych, doradztwo w dziedzinie strategii komunikacyjnych
w reklamie, doradztwo w zakresie organizacji działalności gospodar‑
czej, dostarczanie informacji dotyczących kontaktów handlowych
i biznesowych, handlowe informacje i porady udzielane konsumen‑
tom w wyborze towarów i usług, indeksowanie stron internetowych
w celach handlowych lub reklamowych, informacja o działalności
gospodarczej, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych,
komputerowe zarządzanie plikami, marketing ukierunkowany, mar‑
keting w ramach wydawania oprogramowana, optymalizacja wy‑
szukiwarek do celów promocji dodatkowej, prezentowanie produk‑
tów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej, produkcja filmów
reklamowych, produkcja programów typu telezakupy, produkcja
programów związanych z telezakupami, projektowanie materiałów
reklamowych, promocja sprzedaży dla osób trzecich, promowanie
towarów i usług w formie sponsorowania wydarzeń sportowych,
publikowanie tekstów reklamowych, rejestracja komunikatów pi‑
semnych i danych, reklama, reklama korespondencyjna, reklama
online za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama typu „płać
za kliknięcie”, reklama zewnętrzna, reklamy radiowe, reklamy telewi‑
zyjne, rozpowszechnianie reklam, sporządzanie indeksów informa‑
cji do celów handlowych lub reklamowych, systematyzacja danych
w komputerowych bazach danych, telefoniczne udzielanie informa‑
cji [dla nieobecnych abonentów], telemarketing, tworzenie tekstów
reklamowych, uaktualnianie materiałów reklamowych, udostępnia‑
nie informacji o działalności gospodarczej za pośrednictwem strony
internetowej, usługi marketingowe, usługi pośrednictwa w zakresie
nabywania usług telekomunikacyjnych dla osób trzecich, usługi
public relations, usługi w zakresie opracowania graficznego do ce‑
lów reklamowych, usługi w zakresie porównywania cen, wynajem
bilbordów [tablic reklamowych], wynajem czasu reklamowego we
wszystkich środkach przekazu, wynajmowanie przestrzeni reklamo‑
wej, wypożyczanie materiałów reklamowych, wypożyczanie stoisk
handlowych, wystawy w celach handlowych lub reklamowych, za‑
pewnianie platformy internetowej dla nabywców i sprzedawców
towarów i usług, 38 komunikacja radiowa, komunikacja internetowa
za pośrednictwem sieci światłowodowych, komunikacja interneto‑
wa za pośrednictwem telefonów komórkowych, łączność poprzez
terminale komputerowe, nadawanie bezprzewodowe, poczta elek‑
troniczna, przesyłanie wiadomości, przydzielanie kanałów telekomu‑
nikacyjnych dla usług związanych z telezakupami, transfer strumie‑
niowy danych, transmisja plików cyfrowych, transmisja programów
radiowych, transmisja programów telewizyjnych, usługi poczty gło‑
sowej, usługi przywoławcze [radio, telefon lub inne środki łączności
elektronicznej], usługi telefoniczne, usługi teleksowe, usługi związa‑
ne z elektronicznymi tablicami ogłoszeń [usługi telekomunikacyjne],
wspomagane komputerowo przesyłanie wiadomości i obrazów, wy‑
najem sprzętu telekomunikacyjnego, zapewnianie dostępu do baz
danych, 41 organizowanie i prowadzenie warsztatów [szkolenie],
udostępnianie filmów online nie do pobrania, organizowanie i pro‑
wadzenie forów edukacyjnych z udziałem osób, 42 usługi konsulta‑
cyjne w dziedzinie technologii informacyjnej.
(111) 318877
(220) 2018 09 12
(210) 490488
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 22
(732) ŻÓŁTOWSKI MICHAŁ, Gdańsk, PL.
(540) MOZO
(510), (511) 36 organizowanie najmu nieruchomości na wynajem,
organizowanie umów dzierżawy i najmu nieruchomości, wynajem
nieruchomości, wynajem domów, wynajem mieszkań, organizowa‑
nie wynajmu nieruchomości, wynajem pomieszczeń biurowych, wy‑
najem sal wystawowych, organizowanie wynajmu mieszkań, usługi
wynajmu mieszkań, dzierżawa i wynajem pomieszczeń handlowych,
wynajem mieszkań, wynajem budynków, wynajem domów do wy‑
najęcia, wynajem powierzchni biurowej, wynajem biur do cowor‑
kingu, dzierżawa lub wynajem budynków, wynajem pomieszczeń
handlowych, timesharing nieruchomości, administrowanie nieru‑
chomościami, zarządzanie nieruchomościami, dzierżawa nierucho‑
mości, usługi doradcze dotyczące nieruchomości, usługi konsulta‑
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cyjne dotyczące nieruchomości, organizacja najmu nieruchomości
handlowych, usługi zarządzania nieruchomościami, zarządzanie po‑
wiernicze nieruchomościami, dostarczanie informacji dotyczących
nieruchomości, organizowanie dzierżawy nieruchomości, organizo‑
wanie ograniczonej własności nieruchomości, pośrednictwo w obro‑
cie nieruchomościami, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym
dotyczące transakcji w zakresie nieruchomości, udzielanie informacji
dotyczących rynku nieruchomości, usługi powiernicze w zakresie
nieruchomości, usługi zarządzania majątkiem i nieruchomościami,
usługi w zakresie nieruchomości związane z zarządzaniem inwesty‑
cjami w majątek nieruchomy, usługi w zakresie odnawiania dzierża‑
wy nieruchomości, planowanie dotyczące powiernictwa w zakresie
nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami w systemie
timesharingu, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym związa‑
ne z ogrodnictwem, usługi zarządzania majątkiem nieruchomym
związane z rolnictwem, usługi w zakresie odstąpienia od dzierża‑
wy nieruchomości, usługi zarządzania nieruchomościami związane
z budynkami mieszkalnymi, usługi zarządzania nieruchomościami
związane z pomieszczeniami przemysłowymi, usługi zarządzania
nieruchomościami związane z obiektami rozrywkowymi, usługi za‑
rządzania nieruchomościami związane z lokalami biurowymi, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z centrami handlowymi,
usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie budynków han‑
dlowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie osiedli
mieszkaniowych, usługi zarządzania nieruchomościami w zakresie
kompleksów budynków, udzielanie informacji dotyczących kwestii
nieruchomości za pośrednictwem internetu, udzielanie informacji
o nieruchomościach, dotyczących majątku i ziemi, usługi wykazów
nieruchomości związanych z wynajmem domów i mieszkań, usługi
zarządzania nieruchomościami związane z lokalami do handlu de‑
talicznego, 37 remont nieruchomości, usługi odnawiania mieszkań,
usługi budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, naprawa
i konserwacja budynków mieszkalnych, nadzór nad remontami bu‑
dynków, usługi w zakresie remontów budynków, usługi doradcze
w zakresie remontów budynków, odnawianie wnętrz budynków,
specjalistyczne odnawianie budynków, odnawianie i renowacja bu‑
dynków, usługi budowlane.

(111) 318878
(220) 2018 09 13
(210) 490537
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 22
(732) PAŁAC W WĄSOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wąsowo, PL.
(540) SPICHLERZ WĄSOWO
(510), (511) 41 organizacja imprez rozrywkowych, organizowanie
imprez rekreacyjnych, organizacja imprez kulturalnych i artystycz‑
nych, organizacja imprez szkoleniowych, udostępnianie obiektów
i sprzętu do celów rozrywkowych i rekreacyjnych, 43 usługi za‑
opatrzenia w żywność i napoje, usługi kateringowe, udostępnianie
obiektów i sprzętu na bankiety i uroczystości towarzyskie na spe‑
cjalne okazje, usługi hotelowe, udostępnianie miejsc noclegowych
w hotelach.
(111) 318879
(220) 2018 09 12
(210) 490487
(151) 2019 02 15
(441) 2018 10 22
(732) BIEŁOUS JERZY FIRMA HANDLOWA AFK, Gorlice, PL.
(540) AFK
(540)

Kolor znaku: biały, niebieski
(531) 26.04.03, 26.04.18, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 3 kosmetyki do włosów, preparaty kosmetyczne do
włosów i skóry głowy, profesjonalne kosmetyki do włosów, prepa‑
raty do pielęgnacji włosów, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna pro‑
fesjonalnych produktów kosmetycznych i fryzjerskich, kosmetyków
fryzjerskich, kosmetyków, akcesoriów kosmetycznych i fryzjerskich,
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preparatów do pielęgnacji włosów, preparatów do mycia włosów,
usługi sprzedaży hurtowej w związku z przyborami toaletowymi,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z przyborami toaletowymi,
usługi handlu detalicznego w odniesieniu do domowego sprzętu
elektrycznego, usługi sprzedaży hurtowej w związku z meblami,
usługi sprzedaży detalicznej w związku z meblami, 41 nauka fryzjer‑
stwa, seminaria edukacyjne w zakresie technik fryzjerskich, szkolenie
w zakresie kosmetyki i urody, usługi edukacyjne w postaci szkół ko‑
smetycznych, organizowanie pokazów w celach edukacyjnych, semi‑
naria edukacyjne dotyczące terapii kosmetycznej, usługi edukacyjne
dotyczące terapii kosmetycznej, szkolenia w zakresie umiejętności
biznesowych, usługi szkoleniowe dotyczące zarządzania działalno‑
ścią gospodarczą.

(111) 318880
(220) 2015 09 24
(210) 447301
(151) 2019 01 03
(441) 2016 01 04
(732) TOPTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL.
(540) TOPTEXTIL
(510), (511) 22 materiały na obicia (z wyjątkiem gum lub tworzyw
sztucznych), zwłaszcza na obicia mebli, 24 materiały włókiennicze,
tkaniny, w tym tkaniny obiciowe, okładziny do mebli z materiałów
tekstylnych, materiały tapicerskie, 35 sprzedaż hurtowa i detaliczna
w zakresie materiałów na obicia, materiałów włókienniczych, tkanin,
w tym tkanin obiciowych oraz okładzin do mebli z materiałów tek‑
stylnych.
(111) 318881
(220) 2014 08 11
(151) 2019 01 03
(441) 2014 11 24
(732) RODZIK JAKUB PIK, Żaby, PL.
(540) TINY STAR
(540)

(210) 432164

(531) 01.01.01, 01.01.02, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 24 tkaniny pokryte motywami rysunkowymi do ha‑
ftowania, kapy na łóżka, kołderki do przykrywania nóg, narzuty na
łóżka, narzuty pikowane, pledy podróżne, pokrowce na poduszki,
poszewki, poszewki na poduszki, pościel, prześcieradła, przykrycia
na łóżka, ręczniki do twarzy tekstylne, ręczniki tekstylne. serwetki
stołowe tekstylne, serwetki tekstylne, śpiwory, tkaniny bawełniane,
tkaniny do celów włókienniczych, 26 girlandy sztuczne.
(111) 318882
(220) 2011 11 10
(210) 392657
(151) 2019 01 29
(441) 2012 02 13
(732) CZUDEK JANUSZ WORD SOFTWARE, Ustroń, PL.
(540) eDek
(540)

Kolor znaku: czarny, brązowy, biały
(531) 26.04.01, 27.05.01, 29.01.13
(510), (511) 9 programy komputerowe instalowane na dysku kom‑
putera oraz dostępne on‑line przez Internet, programy kompute‑
rowe do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym programy
finansowo‑księgowe w szczególności programy komputerowe do
tworzenia i zarządzania deklaracjami i formularzami podatkowymi,
16 wydawnictwa akcydensowe, blankiety, druki, formularze i reje‑
stry, publikacje, instrukcje i podręczniki dla użytkowników progra‑
mów komputerowych, dokumentacje programów komputerowych
w formie drukowanej, elektronicznej oraz dostępnej on‑line, 35 do‑
radztwo i konsultacje w zakresie prowadzenia i zarządzania dzia‑
łalnością gospodarczą w tym w sprawach finansowo‑księgowych
i rachunkowości, pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej,
w tym pomoc przy sporządzaniu zeznań i deklaracji podatkowych,
wspomaganie w zarządzaniu danymi komputerowymi, w tym pli‑
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kami i dokumentami w postaci elektronicznej, audyt systemów
wspomagających zarządzanie firmą, 41 publikowanie tekstów in‑
struktażowych i podręczników w zakresie użytkowania i obsługi pro‑
gramów komputerowych, usługi organizowania i prowadzenia kon‑
ferencji, seminariów oraz szkoleń w zakresie użytkowania i obsługi
programów komputerowych, 42 analizy systemów komputerowych
i doradztwo w zakresie oprogramowania komputerowego, usługi
w zakresie projektowania i wdrażania systemów informatycznych
oraz oprogramowania komputerowego dla firm, w tym systemów
finansowo‑księgowych, instalowanie, konserwacja i aktualizowanie
oprogramowania komputerowego.

(111) 318883
(220) 2018 07 18
(151) 2019 01 23
(441) 2018 08 20
(732) ANWIL SPÓŁKA AKCYJNA, Włocławek, PL.
(540) Anwil GRUPA ORLEN
(540)

(210) 488374

Kolor znaku: biały, czerwony
(531) 29.01.12, 27.05.01, 05.03.02, 26.04.02
(510), (511) 1 amoniak, kwas azotowy, saletra, mocznik, saletrzak,
nawozy rolnicze, gazy sprężone, ciekłe i zestalone do celów przemy‑
słowych, woda amoniakalna, soda kaustyczna do celów przemysło‑
wych, dwuchloroetan, perchloroetylen, chlorek winylu, polichlorek
winylu, granulaty PCW, płyty z PCW, mieszanki sypkie na bazie PCW,
wodorotlenek sodu, chlor, podchloryn sodu, sól techniczna, kwas
solny, azot ciekły, tlen ciekły, ług sodowy, tworzywa sztuczne, 19 ma‑
teriały budowlane niemetalowe, płyty budowlane niemetalowe, pły‑
ty budowlane z tworzyw sztucznych, płyty z polichlorku winylu,
płyty poliwęglanowe lite, spienione tworzywa sztuczne do użytku
w budownictwie, 35 sprzedaż detaliczna, hurtowa oraz za pośred‑
nictwem stron internetowych następujących towarów: chemikaliów,
nawozów rolniczych i tworzyw sztucznych, 36 usługi inwestycyjne,
39 dystrybucja prądu elektrycznego, dystrybucja gazu ziemnego.
(111) 318884
(220) 2018 07 23
(151) 2019 01 15
(441) 2018 09 17
(732) MATEJA BARTOSZ, Dębica, PL.
(540) raczejinaczej
(540)

(210) 488529

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 35 agencje reklamowe, badanie rynku, doradztwo, kon‑
sultacje i pomoc w zakresie reklamy, marketingu i promocji, dystrybu‑
cja materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych, udo‑
stępnianie powierzchni reklamowej, czasu reklamowego i mediów,
usługi organizowania targów i wystaw handlowych, usługi progra‑
mów lojalnościowych, motywacyjnych i promocyjnych, usługi public
relations, usługi w zakresie wystaw i prezentacji produktów, 40 usługi
w zakresie komputerowej obróbki ilustracji i zdjęć, oprawy, 41 orga‑
nizowanie konferencji, wystaw i konkursów, produkcja nagrań audio
i video oraz produkcja multimedialna i usługi fotograficzne, usługi
w zakresie produkcji filmów reklamowych, usługi wydawnicze, usługi
związane z technicznym opracowywaniem tekstów, usługi w zakresie
składu komputerowego, 42 projektowanie, tworzenie i programowa‑
nie stron internetowych, aplikacji multimedialnych, aplikacji mobil‑
nych, systemów, rozwój, programowanie i wdrażanie oprogramowa‑
nia komputerowego, usługi w zakresie projektowania i przygotowania
materiałów do druku, skanowania, naświetlania, montażu, fotoskładu,
drukowania, usługi w zakresie grafiki komputerowej.

1930
(111) 318885
(220) 2018 08 29
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) JEZNACH MAREK, Warszawa, PL.
(540) MalComm
(540)
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(210) 489918

Kolor znaku: bordowy, granatowy
(531) 26.01.06, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 9 bankomaty, liczarki monet i banknotów, sortery pie‑
niędzy, 37 instalowanie, konserwacja oraz naprawy maszyn i urzą‑
dzeń biurowych, instalowanie, konserwacja i naprawa sprzętu kom‑
puterowego.
(111) 318886
(220) 2011 08 04
(210) 388699
(151) 2019 03 18
(441) 2011 11 07
(732) INTER API SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Milanówek, PL.
(540) fair play
(510), (511) 9 odzież chroniąca przed urazami, kaski ochronne do jaz‑
dy konnej, kamizelki ochronne, rękawice do jazdy konnej chroniące
przed urazami, sztylpy na nogi dla jeźdźców chroniące przed uraza‑
mi, 21 szczotki dla koni, zgrzebła dla koni, grzebienie dla koni, torby
i pojemniki na szczotki, 25 odzież sportowa do jazdy konnej, w tym,
czapki i cylindry do jazdy konnej, kapelusze jeździeckie, bryczesy,
kurtki i kamizelki do jazdy konnej, rękawiczki jeździeckie, skarpety,
podkoszulki, koszule i bluzki do jazdy konnej na konkursach, zawo‑
dach i pokazach hippicznych, buty do jazdy konnej, sztylpy, czapsy,
paski, fraki jeździeckie, pokrowce na fraki jeździeckie, pokrowce na
buty dojazdy konnej, chusty, fulardy, czapki, plastrony, szaliki, krawa‑
ty.
(111) 318887
(220) 2018 09 21
(210) 490835
(151) 2019 03 12
(441) 2018 11 26
(732) COPERNICUS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.; COPERNICUS
SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.; COPERNICUS
SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Warszawa, PL.; COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL.
(540) COPERNICUS
(540)

Kolor znaku: fioletowy
(531) 27.05.01, 26.13.25, 01.01.02, 01.01.09, 29.01.05
(510), (511) 36 działalność finansowa‑usługi doradztwa finansowe‑
go, usługi finansowe, 45 usługi prawne‑doradztwo prawne w zakre‑
sie świadczonych usług finansowych.		
(551) wspólne prawo ochronne
(111) 318888
(220) 2018 08 29
(210) 489919
(151) 2019 02 14
(441) 2018 10 29
(732) TRUS MARIUSZ, Lublin, PL.
(540) ECTILAN
(510), (511) 5 preparaty lecznicze z ektoiną na infekcje gardła lub
migdałków, preparaty z ektoiną wspomagające leczenie infekcji gar‑
dła lub migdałków, spraye do gardła z ektoiną stosowane w przypad‑
ku infekcji gardła i migdałków.
(111) 318889
(220) 2017 07 12
(210) 474026
(151) 2018 10 19
(441) 2018 04 30
(732) ŁABNO TOMASZ, Tarnów, PL.
(540) AeroVisco
(510), (511) 10 materace przeciwodleżynowe, nakładki przeciwodle‑
żynowe na materace, poduszki do siedzenia, 20 materace, nakładki
na materace, poduszki do siedzenia, maty jako wkłady do materacy.

Nr 6/2019

(111) 318890
(220) 2017 07 12
(210) 474028
(151) 2018 10 19
(441) 2018 04 30
(732) ŁABNO TOMASZ, Tarnów, PL.
(540) SemiVisco
(510), (511) 10 materace przeciwodleżynowe, nakładki przeciwo‑
dleżynowe na materace, poduszki do siedzenia, poduszki ortope‑
dyczne, poduszki dla niemowląt, materace zwijane dla niemowląt,
20 materace, nakładki na materace, materace nawierzchniowe, po‑
duszki do siedzenia, maty jako wkłady do materacy, materace rolo‑
wane przenośne, materace turystyczne, poduszki.
(111) 318891
(220) 2017 07 27
(210) 474698
(151) 2018 10 25
(441) 2018 05 07
(732) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) HONSIU
(510), (511) 1 nawozy sztuczne i naturalne, preparaty i środki po‑
mocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa, 5 herbicydy, pestycydy, insek‑
tycydy, fungicydy, środki ochrony roślin.
(111) 318892
(220) 2017 07 27
(210) 474699
(151) 2018 10 24
(441) 2018 05 07
(732) SUMI AGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) TONKI
(510), (511) 1 nawozy sztuczne i naturalne, preparaty i środki po‑
mocnicze dla rolnictwa i ogrodnictwa, 5 herbicydy, pestycydy, insek‑
tycydy, fungicydy, środki ochrony roślin.
(111) 318893
(220) 2017 11 10
(151) 2018 10 22
(441) 2018 05 07
(732) NIVEA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540)
(540)

(210) 478847

Kolor znaku: żółty, pomarańczowy, niebieski
(531) 01.15.15, 26.02.01, 29.01.13
(510), (511) 3 kosmetyki, kosmetyki dla dzieci i niemowląt, prepara‑
ty do włosów, szampony i odżywki, mydła i żele, dezodoranty i an‑
typerspiranty, środki perfumeryjne i zapachowe, mydła i żele pod
prysznic, mydła i żele do rąk, mydła w płynie, pianki, pianki oczysz‑
czające, kosmetyki do makijażu, olejki esencjonalne i ekstrakty aro‑
matyczne, olejki do kąpieli, preparaty do depilacji i golenia, prepa‑
raty do kąpieli, preparaty do mycia i pielęgnacji ciała, preparaty do
pielęgnacji skóry, oczu i paznokci, środki do higieny jamy ustnej,
środki zapachowe do celów domowych, olejki do ciała, chusteczki
nasączane preparatami kosmetycznymi, balsamy, kremy, mleczka,
woda kolońska, preparaty do ochrony przeciwsłonecznej, balsamy,
kremy, emulsje, żele i olejki do opalania, preparaty kosmetyczne
zabezpieczające skórę przed oparzeniem słonecznym, nielecznicze
preparaty do łagodzenia oparzeń słonecznych, bawełniane płatki
kosmetyczne, patyczki z watą do celów kosmetycznych, prepara‑
ty do higieny intymnej, nielecznicze, preparaty po opalaniu, płyny
micelarne, wody termalne, balsamy i oliwki dla niemowląt, chus‑
teczki pielęgnacyjne dla niemowląt, kremy i mleczka do ciała dla
niemowląt, puder dla niemowląt, talk w proszku dla niemowląt,
nieleczniczy, pianka do kąpieli dla niemowląt, krem do opalania dla
niemowląt, szampony i odżywki dla dzieci i niemowląt, 5 prepara‑
ty i artykuły higieniczne, chusteczki nasączone preparatami prze‑
ciwbakteryjnymi, nasączone chusteczki lecznicze, wchłaniające
artykuły higieniczne, preparaty przeciw oparzeniom słonecznym
do celów farmaceutycznych, kremy dla dzieci, lecznicze, środki do
higieny intymnej.
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(111) 318894
(220) 2018 01 02
(151) 2018 10 22
(441) 2018 04 30
(732) AZIA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Dim Sum
(540)

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
(210) 480706

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 29.01.13, 26.13.01
(510), (511) 35 administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, administrowanie dotyczące planowania działalności
gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą w zakre‑
sie franchisingu, administrowanie działalnością handlową, admini‑
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administro‑
wanie odnoszące się do metod sprzedaży, doradztwo biznesowe,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej, dys‑
trybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów pro‑
mocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, handlowe
usługi doradcze dotyczące franchisingu, handlowe informacje i po‑
rady udzielane konsumentom, konsultacja handlowa, organizowanie
imprez, wystaw, targów i pokazów do celów handlowych, promocyj‑
nych i reklamowych, pomoc przy zakładaniu przedsiębiorstw w ra‑
mach franchisingu, pomoc w zarządzaniu biznesowym w ramach
kontraktu franczyzowego, przetwarzanie danych, reklama, mar‑
keting, udostępnianie informacji handlowych, usługi handlu elek‑
tronicznego, mianowicie dostarczanie informacji o produktach za
pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do celów reklamowych
i sprzedaży, wynajmowanie powierzchni na cele reklamowe, zarzą‑
dzanie biznesowe dla sklepów, usługi w zakresie zamówień online
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, or‑
ganizowanie 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 wyda‑
rzeń, usługi zaopatrzenia w żywność i napoje, wynajem pomiesz‑
czeń 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 bezpośred‑
niego 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) 318895
(220) 2018 01 02
(151) 2018 10 22
(441) 2018 04 30
(732) AZIA CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL.
(540) Nai Thai
(540)

(210) 480710

Kolor znaku: czerwony, biały, czarny
(531) 27.05.01, 26.01.05, 29.01.13
(510), (511) 35 administracyjne zarządzanie przedsiębiorstwami
handlowymi, administrowanie dotyczące planowania działalności
gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą w zakre‑
sie franchisingu, administrowanie działalnością handlową, admini‑
strowanie i organizacja usług sprzedaży wysyłkowej, administro‑
wanie odnoszące się do metod sprzedaży, doradztwo biznesowe,
doradztwo i konsultacje w zakresie działalności gospodarczej,
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dystrybucja materiałów reklamowych, dystrybucja materiałów
promocyjnych, zarządzanie w zakresie zamówień w handlu, han‑
dlowe usługi doradcze dotyczące franchisingu, handlowe infor‑
macje i porady udzielane konsumentom, konsultacja handlowa,
organizowanie imprez, wystaw, targów i pokazów do celów han‑
dlowych, promocyjnych i reklamowych, pomoc przy zakładaniu
przedsiębiorstw w ramach franchisingu, pomoc w zarządzaniu biz‑
nesowym w ramach kontraktu franczyzowego, przetwarzanie da‑
nych, reklama, marketing, udostępnianie informacji handlowych,
usługi handlu elektronicznego, mianowicie dostarczanie informacji
o produktach za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych do ce‑
lów 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 usługi restauracji sprzedają‑
cych dania kuchni orientalnej, bary, bary sałatkowe, usługi katerin‑
gowe, doradztwo kulinarne, herbaciarnie, kawiarnia, koktajlbary,
lodziarnie, hotele, hostele i pensjonaty, zakwaterowanie wakacyj‑
ne i turystyczne, organizowanie posiłków w hotelach, restauracje,
pizzerie, puby, snack‑bary, stołówki, usługi cateringu zewnętrzne‑
go, bary bistro, bary z kanapkami, usługi restauracyjne, udostęp‑
nianie obiektów i sprzętu na zjazdy, udostępnianie pomieszczeń
i urządzeń do obsługi wydarzeń, usługi zaopatrzenia w żywność
i napoje, wynajem pomieszczeń na uroczystości towarzyskie, za‑
pewnianie żywności i napojów w restauracjach, usługi rezerwacyj‑
ne w zakresie rezerwacji posiłków, usługi restauracji sprzedających
posiłki na wynos, usługi obiektów gościnnych [posiłki i napoje], do‑
starczanie 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, przygoto‑
wywanie posiłków, spersonalizowane usługi planowania posiłków
za pośrednictwem strony internetowej.

(111) 318896
(220) 2018 01 16
(210) 481174
(151) 2018 10 19
(441) 2018 04 30
(732) PERFEXIM BRANDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL.
(540) PERFEKT SYSTEM
(540)

Kolor znaku: czarny, niebieski
(531) 27.05.01, 26.02.01, 29.01.12
(510), (511) 6 rury metalowe, złączki metalowe do rur, rury meta‑
lowe wodociągowe, rury metalowe kanalizacyjne, zawory meta‑
lowe inne niż części maszyn, węże metalowe do instalacji wod‑
nokanalizacyjnych, 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 obie‑
gowe 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 toa‑
letowe, instalacje prysznicowe, instalacje sanitarne i łazienkowe
oraz armatura wodno‑kanalizacyjna, instalacje grzewcze na gaz,
armatura regulacyjna i bezpieczeństwa do pieców gazowych, ak‑
cesoria zabezpieczające i do regulacji instalacji wodnych i kanali‑
zacyjnych, grzejniki [kaloryfery], baterie kranowe, elastyczne rury
wchodzące w skład instalacji wodociągowo‑kanalizacyjnej umy‑
walek, 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 me‑
talu, złączki, niemetalowe do rur elastycznych, kształtki, niemeta‑
lowe do rur elastycznych, kształtki rurowe rozgałęzieniowe nie‑
metalowe, 18 torby na narzędzia (puste), torby, 19 rury z tworzyw
sztucznych do celów instalacji wodociągowo
‑kanalizacyjnych,
rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, przewo‑
dy rurowe do instalacji grzewczych i wodnych z tworzywa sztucz‑
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nego, rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego z warstwą
metalową pomiędzy warstwami z tworzywa sztucznego, kształt‑
ki rurowe rozgałęzieniowe niemetalowe, 25 ubrania codzienne,
odzież codzienna, odzież robocza, odzież wierzchnia na złe wa‑
runki pogodowe, odzież sportowa.

(111) 318897
(220) 2018 01 16
(210) 481176
(151) 2018 10 19
(441) 2018 04 30
(732) POZNAŃ LAB INSTYTUT MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeźmierowo, PL.
(540) WARSAW LAB INSTYTUT MEDYCYNY PRAKTYCZNEJ
(540)

Kolor znaku: niebieski, szary
(531) 24.13.01, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 41 medyczne usługi edukacyjne, prowadzenie kursów
szkoleniowych związanych z medycyną, szkolenie i nauczanie
w zakresie medycyny, usługi edukacyjne dotyczące zawodu wete‑
rynarza, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, organizowa‑
nie i prowadzenie pokazów i szkoleń medycznych, organizowanie
i prowadzenie seminariów i kongresów o tematyce medycznej, or‑
ganizowanie konferencji i sympozjów w dziedzinie nauk medycz‑
nych, doradztwo w zakresie szkoleń medycznych, wydawanie pu‑
blikacji medycznych, 42 badania naukowe do celów medycznych,
medyczne badania naukowe, udzielania informacji i danych zwią‑
zanych z badaniami i rozwojem medycznym i weterynaryjnym,
usługi badawcze w dziedzinie medycyny i farmakologii, prace
badawczo‑rozwojowe w dziedzinie medycyny prowadzone dla
osób trzecich, analiza tkanek ludzkich do badań medycznych, ba‑
dania naukowe z zakresu biologii, usługi w dziedzinie nauk przy‑
rodniczych.
(111) 318898
(220) 2018 03 25
(210) 484068
(151) 2018 10 23
(441) 2018 05 07
(732) INSTALSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bogucin, PL.
(540) IS instal solutions
(540)

Kolor znaku: biały, zielony
(531) 26.04.01, 26.04.04, 27.05.01, 29.01.12
(510), (511) 11 instalacje sanitarne, instalacje wentylacyjne, instala‑
cje łazienkowe, instalacje chłodnicze, instalacje jonowymienne, in‑
stalacje zamrażające, instalacje toaletowe, instalacje prysznicowe,
instalacje wody gorącej, instalacje do ogrzewania wodnego, czy‑
ste komory [instalacje sanitarne], instalacje do schładzania wody,
instalacje do dystrybucji wody, instalacje do podgrzewania base‑
nów, instalacje do schładzania wody, instalacje do automatyczne‑
go podlewania, instalacje do zaopatrywania w wodę, instalacje do
zaopatrywania w wodę pitną, instalacje do oczyszczania, odsalania
i uzdatniania wody, instalacje kanalizacyjne, instalacje do odsala‑
nia, instalacje oczyszczania ścieków, instalacje do oczyszczania
ścieków, instalacje do filtrowania wody, instalacje do uzdatniania
wody, instalacje do zmiękczania wody, instalacje do uzdatniania
wody, instalacje do oczyszczania wody, instalacje do przetwarza‑
nia ścieków, instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych,
instalacje do oczyszczania wód ściekowych, instalacje oczyszcza‑
jące do materiałów odpadowych, instalacje do oczyszczania wody
deszczowej, urządzenia i instalacje do odprowadzania ścieków,
aparatura i instalacje do zmiękczania wody, aparatura i instala‑
cje do zmiękczania wody, zmiękczanie wody urządzenia i instala‑
cje do zmiękczania wody, urządzenia i instalacje do zmiękczania
wody, instalacje do obróbki wody w procesie osmozy, instalacje
do sterylizacji, elektryczne instalacje sanitarne, śluzy [instalacje
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sanitarne], instalacje sanitarne przenośne, łazienkowe instalacje
wodno‑kanalizacyjne, instalacje do celów sanitarnych, instalacje
i aparatura sanitarna, instalacje grzewcze, przemysłowe instalacje
grzewcze, instalacje do odparowywania, urządzenia i instalacje
grzewcze, instalacje i urządzenia grzewcze, instalacje grzewcze
do cieczy, instalacje grzewcze na gaz, instalacje grzewcze do po‑
wietrza, instalacje do wytwarzania pary, instalacje do wytwarzania
pary, instalacje grzewcze o obiegu zamkniętym, automatyczne
instalacje do transportu popiołu, instalacje spalania do paliw ko‑
palnych, instalacje grzewcze zasilane energią słoneczną, instalacje
grzewcze na energię słoneczną, instalacje grzewcze do roztwo‑
rów azotanowych, instalacje grzewcze do użytku wraz z paliwami
gazowymi, 37 naprawa instalacji i maszyn produkujących biogaz,
doradztwo inżynieryjne [budownictwo], doradztwo inżynieryjne
(usługi budowlane), instalacja systemów inżynierii środowiska,
spawanie do celów naprawczych, 40 spawanie, usługi spawalnicze,
42 projektowanie konstrukcji, projektowanie budowlane, projek‑
towanie konstrukcyjne, projektowanie techniczne, projektowa‑
nie systemów inżynierii budowlanej, projektowanie techniczne
i doradztwo, doradztwo techniczne związane z projektowaniem,
projektowanie instalacji i urządzeń przemysłowych, prace inżynie‑
ryjne, usługi inżynieryjne, pomiary inżynieryjne, badania inżynie‑
ryjne, inżynieria wodno‑lądowa.

(111) 318899
(220) 2018 03 25
(151) 2018 10 23
(441) 2018 05 07
(732) PROVISUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL.
(540) VISUM Q KOREKCJA WAD WZROKU
(540)

(210) 484072

Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy, niebieski, różowy,
zielony
(531) 27.05.01, 26.13.01, 29.01.15
(510), (511) 44 usługi laserowej korekty wzroku, usługi optyczne,
dopasowywanie okularów, dopasowywanie soczewek kontakto‑
wych, dopasowywanie soczewek optycznych, optometria, usługi
badania wzroku, usługi informacyjne dotyczące soczewek kon‑
taktowych, usługi optometryczne, usługi przesiewowych badań
wzroku.
(111) 318900
(220) 2018 03 25
(151) 2018 10 23
(441) 2018 05 07
(732) KACZOR TOMASZ ZAKŁAD USŁUG
ELEKTROMECHANICZNYCH, Jelonek, PL.
(540) KACZOR SERWIS
(540)

(210) 484073

Kolor znaku: biały, czarny, niebieski, szary, żółty
(531) 27.05.01, 03.07.06, 18.01.21, 24.07.01, 26.11.21, 01.15.11, 29.01.15
(510), (511) 35 sprzedaż opon, sprzedaż opon samochodowych,
sprzedaż pomp głębinowych, 37 wulkanizacja opon, wulkaniza‑
cja opon samochodowych, wymiana opon, wyważanie opon, na‑
prawa opon, konserwacja i naprawa opon, ustawianie zbieżności
opon, usługi w zakresie montażu opon, przegląd samochodów,
naprawy samochodów, naprawa karoserii samochodowych, ob‑
sługa i naprawa samochodów, serwis opon, serwis klimatyzacji
samochodowych, wymiana oleju, konserwacja klimatyzacji, na‑
prawa klimatyzacji, serwis pomp głębinowych, montaż szyber‑
dachów.
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207

PRZEDŁUŻENIA PRAW OCHRONNYCH NA ZNAKI TOWAROWE

DECYZJE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
(wydane po ogłoszeniu o zgłoszeniu lub ujawnieniu
zgłoszenia na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP)

Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy i datę, do której przedłużono prawo ochronne.
W przypadku przedłużenia prawa ochronnego tylko dla części towarów (usług) wymienia się te towary (usługi) ze wskazaniem numeru
klasy towarowej (usługowej).
231105 2029 03 22 Prawo przedłużono w całości.
228201 2029 03 24 Prawo przedłużono w całości.
057346 2029 03 24 Prawo przedłużono w całości.
206
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.
360197
397013
417277
417591
421241
425061
426503
426549
431334
432412
432999
434777
435591
437172
437909
440310
441646
442030
442464
444962
446298
447290
448757
449035
449036
449179
449580
454237
454403
454431
457297
457345
457416
457550
465112
465760
466551
467855
472090
473514
475446
476230

25/2009
12/2012
23/2013
24/2013
04/2014
12/2014
14/2014
14/2014
22/2014
25/2014
26/2014
03/2015
05/2015
08/2015
10/2015
14/2015
16/2015
17/2015
18/2015
22/2015
24/2015
1/2016
3/2016
4/2016
4/2016
4/2016
5/2016
14/2016
14/2016
14/2016
U
U
U
16/2016
U
U
U
U
U
U
U
U

477040
478492
480292
480301
481020
484003
484271
484275
484552
484736
484798
484981
485142
485246
485263
485700
485856
487622
487804
488394
488976
489433
489492
489505
489684
489690
489884
490092
491170
491607
491614
491955
492143
492969
493276
493278
493281
493293
493298
493299
493300

U
U
U
U
U
U
U
U
ZT21/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

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.
404483
423224
436903
440541
451284
468343
469477
469594
469595
469601
470904
473274
474738
477582
479153
480811
482447
483523
483679
483937
486345
486477
487132
487218
488316
488736
488737
489413
489785
489824
489825
489827
489995
490065
490190
490286
490287
490288
490289
490290
490305
490315
490423
490425
490443
490655
490671
490696
490837
490843
491166
491398
491441
491474
491643
491653
491667
491799
491807

26/2012
08/2014
07/2015
14/2015
9/2016
ZT23/2017
ZT32/2017
U
U
U
U
ZT43/2017
ZT47/2017
ZT51/2017
ZT21/2018
ZT12/2018
ZT13/2018
ZT31/2018
ZT22/2018
U
U
U
ZT39/2018
ZT32/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT50/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT48/2018
U
U
U
U

491813
492006
492024
492064
492090
492094
492171
492172
492181
492198
492215
492216
492240
492265
492346
492347
492442
492582
492627
492743
492864
492928
492958
493000
493001
493058
493099
493102
493121
493124
493163
493238
493402
493427
493464
493468
493563
493580
493646
493732
493734
493743
493744
493749
493755
493757
493759
493781
493916
493928
493982
494002
494004
494074
494078
494129
494145
494403

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
ZT10/2019
U
U
U
U
U
U
U
ZT52/2018
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
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.
366555
375102
385661
393445
399322
406004
408118
409686
411423
412260
412261
412271
416607
417794
419290
420749
422199
422746
422747
427274
427280
428456
429018
429022
429071
431417
431568
431586
431587
432242
432779
433906
436039
436208
437032
437350
437351
437621
438032
439174
439269
440186
442033
442620
442621
442713
445127
445782
447104
447751
448322
448502
449380
449478
449502
449601
449606
449947
450903

11/2010
26/2010
18/2011
06/2012
15/2012
03/2013
07/2013
10/2013
13/2013
14/2013
14/2013
14/2013
22/2013
24/2013
01/2014
03/2014
06/2014
07/2014
07/2014
15/2014
15/2014
18/2014
18/2014
18/2014
18/2014
23/2014
23/2014
23/2014
23/2014
24/2014
25/2014
02/2015
06/2015
06/2015
07/2015
08/2015
08/2015
09/2015
10/2015
12/2015
12/2015
13/2015
17/2015
18/2015
18/2015
18/2015
22/2015
23/2015
26/2015
1/2016
2/2016
3/2016
5/2016
5/2016
5/2016
5/2016
5/2016
6/2016
7/2016

451891
452144
452743
453046
453206
453851
453941
454165
454167
454170
454171
454247
454597
454613
456082
456115
456734
457420
457422
458265
459125
460946
461987
462377
462585
462826
463630
464654
464689
464854
465646
465676
465792
466143
466254
466305
467160
467738
467825
468339
468353
469565
469802
469819
470569
470688
470855
471678
471828
471932
471933
471945
472029
472318
472448
472541
472546
472571
472709

10/2016
10/2016
12/2016
12/2016
12/2016
13/2016
13/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
14/2016
15/2016
15/2016
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

472817
472818
473078
473306
473335
473397
473532
473559
473645
473701
473736
473813
473926
473942
473993
474208
474303
474568
474719
474740
474837
474838
474839
474872
475024
475341
475346
475347
475348
475411
475767
475903
475926
475927
475941
475996
476042
476096
476159
476238
476439
476493
476567
476574
476712
476754
476762
476763
476765
478327
478425
479186
479419
479461
479534
479630
479758
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/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

480131
480531
481074
481241
481813
481901
482014
482033
482394
482455
482459
482560
482562
482565
482609
482611
482617
482745
482748
482754
482810
482871
482872
482906
482913
482922
482968
482983
483012
483205
483257
483352
483356
483459
483508
483518
483520
483521
483584
483645
483805
483857
483870
484005
484030
484234
484236
484477
484480
484534
484537
484709
484832
484833
485130
486596

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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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:

Nr 6/2019
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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.
024329 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: FYFFES INTERNATIONAL, DU‑
BLIN, Irlandia i dokonanie wpisu: FYFFES INTERNATIONAL UNLIMI‑
TED COMPANY, Dublin, Irlandia
029237 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: FYFFES INTERNATIONAL, DU‑
BLIN, Irlandia i dokonanie wpisu: FYFFES INTERNATIONAL UNLIMI‑
TED COMPANY, Dublin, Irlandia
038754 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ALWERNIA SPÓŁKA AKCYJNA,
Alwernia , Polska 350534331 i dokonanie wpisu: ALVENTA SPÓŁKA
AKCYJNA, Alwernia, Polska 350534331
040479 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SCA HYGIENE PRODUCTS AB, GÖTEBORG,
Szwecja i dokonanie wpisu: Essity Hygiene and Health Aktiebolag,
GÖTEBORG, Szwecja
040849 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: THYSSENKRUPP NIROSTA GMBH,
KREFELD, Niemcy i dokonanie wpisu: Outokumpu Nirosta GmbH,
Krefeld, Niemcy
056111 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARN‑
HEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, ZURICH, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDER‑
LASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
056601 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PFIZER INC. /DELAWARE CORPORATION/,
BROOKLYN, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Pfizer
Inc., Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki
056998 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: LOHMANN & STOLTERFOHT GMBH,
WITTEN, Niemcy i dokonanie wpisu: Bosch Rexroth AG, Stuttgart,
Niemcy
057054 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARN‑
HEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, ZURICH, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDER‑
LASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria

1935

060557 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARN‑
HEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, ZURICH, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDER‑
LASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
061930 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARN‑
HEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, ZURICH, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDER‑
LASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
062341 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARN‑
HEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, ZURICH, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDER‑
LASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
066725 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BEAM GLOBAL ESPAÑA S.A., MADRYT,
Hiszpania i dokonanie wpisu: Beam Suntory Spain, S.L., Madryt,
Hiszpania
071479 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KRAFT FOODS BELGIUM
INTELLECTUAL PROPERTY, HALLE, Belgia i dokonanie wpisu: KRAFT
FOODS BELGIUM INTELLECTUAL PROPERTY, Herentals, Belgia
071542 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KRAFT FOODS BELGIUM
INTELLECTUAL PROPERTY, HALLE, Belgia i dokonanie wpisu: KRAFT
FOODS BELGIUM INTELLECTUAL PROPERTY, Herentals, Belgia
076571 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: FYFFES INTERNATIONAL, DU‑
BLIN, Irlandia i dokonanie wpisu: FYFFES INTERNATIONAL UNLIMI‑
TED COMPANY, Dublin, Irlandia
079916 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KRAFT FOODS BELGIUM
INTELLECTUAL PROPERTY, HALLE, Belgia i dokonanie wpisu: KRAFT
FOODS BELGIUM INTELLECTUAL PROPERTY, Herentals, Belgia
081613 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: FYFFES INTERNATIONAL, DU‑
BLIN, Irlandia i dokonanie wpisu: FYFFES INTERNATIONAL UNLIMI‑
TED COMPANY, Dublin, Irlandia
086112 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Kulczyk Holding SA, Warszawa, Polska
630183978 i dokonanie wpisu: KULCZYK HOLDING S.AR.L., Luk‑
semburg, Luksemburg
100463 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CCM HOCKEY OY , Esbo, Finlandia i doko‑
nanie wpisu: CCM HOCKEY AB, Solna, Szwecja
102460 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Spółdzielnia Transportu Wiejskiego
w Bydgoszczy z siedzibą w Lipnikach, Białe Błota, Polska i dokona‑
nie wpisu: STW BYDGOSZCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ , Lipniki , Polska 000336496
103312 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MARTIN PROFESSIONAL ApS, Aarhus N,
Dania i dokonanie wpisu: HARMAN PROFESSIONAL DENMARK ApS,
Aarhus, Dania
110143 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
111368 2019 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: METAL-INCAR Spółdzielnia Inwalidów,
Warszawa, Polska 000455640 i dokonanie wpisu: SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „AWTORUS-M”, Moskwa, Rosja

1936
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113039 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
113040 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
115042 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Nest Labs, Inc., Palo Alto, Stany Zjedno‑
czone Ameryki i dokonanie wpisu: GOOGLE LLC , Mountain View,
Stany Zjednoczone Ameryki
119149 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
119170 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
119582 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
119592 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
119764 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
126535 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARN‑
HEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, ZURICH, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDER‑
LASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
128466 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
129146 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARN‑
HEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, ZURICH, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDER‑
LASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
129474 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
129514 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
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131411 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
131412 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
131421 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
131422 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
131423 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
131865 2019 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Daewoo Motor Polska Spółka z o. o., Lu‑
blin, Polska 430476557 i dokonanie wpisu: DZT TYMIŃSCY SPÓŁKA
JAWNA , Baciki Średnie, Polska
131865 2019 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DZT TYMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA , Baciki
Średnie, Polska i dokonanie wpisu: DZT FABRYKA SAMOCHODÓW
W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
W UPADŁOŚCI, Lublin, Polska 060632756
132919 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin,
Irlandia i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland Limi‑
ted, Dublin, Irlandia
133454 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: QNT Systemy Informatyczne Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Gliwice, Polska i dokonanie
wpisu: QNT SYSTEMY INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, Polska
133972 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ROHM AND HAAS COMPANY, Filadelfia,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: ROHM AND HAAS
COMPANY, Collegeville, Stany Zjednoczone Ameryki
134065 2019 04 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han‑
dlowo-Usługowe „FUQET” S.C. Beata Chodakowska, Maciej Cho‑
dakowski, Łódź, Polska i dokonanie wpisu: P.P.H.U. PRO-IGIEŁKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, RADZIEJÓW,
Polska 365045273
134453 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
134970 2019 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Klimek Cezary, Klimek Anna P.P.H.U. KLI‑
MEK S.C., ul. Wolności 84a, 42-242 Rędziny k/ Częstochowy, Polska
i dokonanie wpisu: PPHU KLIMEK CEZARY KLIMEK, Częstochowa,
Polska 150153687
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134970 2019 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PPHU KLIMEK CEZARY KLIMEK, Często‑
chowa, Polska 150153687 i dokonanie wpisu: ANNA KLIMEK, Czę‑
stochowa, Polska 367412853
134970 2019 04 18 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ANNA KLIMEK, Częstochowa, Polska
367412853 i dokonanie wpisu: KLIMEK-ST SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Częstochowa, Polska 369044477
135022 2019 04 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: DC COMICS, 1700 Broadway,
Nowy Jork 10019, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki i doko‑
nanie wpisu: DC Comics, Burbank, Stany Zjednoczone Ameryki
135023 2019 04 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: DC COMICS, 1700 Broadway,
Nowy Jork 10019, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki i doko‑
nanie wpisu: DC Comics, Burbank, Stany Zjednoczone Ameryki
135024 2019 04 18 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: DC COMICS, 1700 Broadway,
Nowy Jork 10019, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki i doko‑
nanie wpisu: DC Comics, Burbank, Stany Zjednoczone Ameryki
136167 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Usługo‑
wo-Handlowe PROF US Spółdzielnia Pracy, ul. Konarskiego 22,
30-049 Kraków, Polska i dokonanie wpisu: PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE PROF-US SPÓŁDZIELNIA, Kraków, Polska
000413759
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142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
140526 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Błaszak Marek, Błaszak Roman Przedsię‑
biorstwo Wielobranżowe MARO S.C., ul. Fabianowska 100, 62-052
Komorniki, Polska 631037227 i dokonanie wpisu: „MARO” BŁASZAK
SPÓŁKA JAWNA, Komorniki, Polska 631222433
142388 2019 04 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ELBIT Zakład Elektroniki
Przemysłowej Mainka Tadeusz, 44-100 Gliwice ul. Bojkowska 16,
Polska i dokonanie wpisu: „ELBIT” Zakład Elektroniki Przemysłowej
Tadeusz Mainka, Zabrze, Polska 273455789
143583 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PASSA Białkowski Wojciech, 05-520 Kon‑
stancin-Jeziorna Bielawa ul. Lipowa 26, Polska i dokonanie wpisu:
PASSA ZAKŁAD POLIGRAFICZNY WOJCIECH BIAŁKOWSKI, Warsza‑
wa, Polska 011563890
144206 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: THEMAR IMPORT-EXPORT
Spółka z o.o., 02-820 Warszawa ul. Wyczółki 75, Polska i dokonanie
wpisu: THEMAR IMPORT-EKSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Opacz-Kolonia, Polska
144799 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARN‑
HEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, ZURICH, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDER‑
LASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria

136541 2019 04 16 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: MCDONALD’S CORPORATION,
One McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60521, Stany Zjednoczo‑
ne Ameryki i dokonanie wpisu: MCDONALD’S CORPORATION, Chi‑
cago, Stany Zjednoczone Ameryki

145235 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

137710 2019 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Nowak Jan Zakład Dystrybucji Gazu Płyn‑
nego ANTRA GAZ, ul. Opolska 7, 55-200 Oława, Polska i dokonanie
wpisu: NOWAK JAN ANTRA GAZ, Oława, Polska

146398 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

137943 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: PERNOD RICARD USA,
LLC, PURCHASE, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu:
Pernod Ricard USA, LLC, New York, Stany Zjednoczone Ameryki
138103 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
138104 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
138105 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
138106 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
138107 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska

147281 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Przemysłu Obuwnicze‑
go-Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie ul. Dworcowa 25,
Polska 000319428 i dokonanie wpisu: PPO PRZEDSIĘBIORSTWO
PAŃSTWOWE, Strzelce Opolskie, Polska 000319428
147473 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A.B.A. S.R.L., GARBAGNATE MILANESE,
Włochy i dokonanie wpisu: MEGLIO S.R.L., Mediolan, Włochy
147771 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RECKITT BENCKISER LLC, PARSIPPANY,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: RB Health (US) LLC,
Parsippany, Stany Zjednoczone Ameryki
148416 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
149216 2019 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Zielińska Teresa, Zieliński Kazimierz PPUH
ZIEL-GAZ, Batowice 3, 32-086 Węgrzce, Polska i dokonanie wpisu:
ZIEL-GAZ KAZIMIERZ ZIELIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA, WĘ‑
GRZCE, Polska
150618 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INNOVA CAPITAL, LLC, 1025 Connecticut
Avenue, N.W., Suite 1012 Waszyngton DC 20036, Stany Zjednoczo‑
ne Ameryki i dokonanie wpisu: Innova Equity LP, St. Helier, Jersey
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153457 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
153458 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
156304 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
157432 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
157433 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
157434 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
157643 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
159990 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
160057 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
164785 2019 04 25 D. Wykreślono wpis: „Postanowieniem
z dnia 5 stycznia 2017 r. (sygn. akt: WA.XI.Ns-Rej.Za 376/17/978) Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodar‑
czy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod pozycją
2517993 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znak towa‑
rowy o numerze R.164785 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących MBANK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec ECARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
164786 2019 04 25 D. Wykreślono wpis: „Postanowieniem
z dnia 16 stycznia 2017 r. (sygn. akt: WA.XI.Ns-Rej.Za 378/17/780)
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospo‑
darczy – Rejestru Zastawów wpisał do rejestru zastawów pod po‑
zycją 2519936 zastaw rejestrowy na prawie ochronnym na znak to‑
warowy o numerze R.164786 w celu zabezpieczenia wierzytelności
przysługujących MBANK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wobec ECARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
165940 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
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142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
165941 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
165942 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
167242 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ULTRAMEDIC Centrum Medyczne Elżbie‑
ta Paczosińska-Bień, Bielsko-Biała, Polska 070578902 i dokonanie
wpisu: NZOZ ULTRAMEDIC CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA CYWIL‑
NA ELŻBIETA PACZOSIŃSKA-BIEŃ, JACEK BIEŃ, MACIEJ BIEŃ, Biel‑
sko-Biała, Polska 363074885
167242 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NZOZ ULTRAMEDIC CENTRUM MEDYCZ‑
NE SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA PACZOSIŃSKA-BIEŃ, JACEK BIEŃ,
MACIEJ BIEŃ, Bielsko-Biała, Polska 363074885 i dokonanie wpisu:
NZOZ ULTRAMEDIC CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bielsko-Biała, Polska 363074885
167551 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
167553 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
168192 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
168193 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
168236 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
172534 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
175770 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA SZKOLNE
I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141911531
178725 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
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183338 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOLIPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 639801076 i dokonanie wpisu:
WINKRO MILORAD IVANOVIĆ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warsza‑
wa, Polska 142827927

186435 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

183580 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

186436 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

183581 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

186588 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SOLID SECURITY Spółka z o.o., War‑
szawa, Polska 010852623 i dokonanie wpisu: SOLID SECURITY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska 010852623; SOLID MCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 356332522; SOLID GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Warszawa, Polska 276650994 oraz w rubryce E: do‑
konano wpisu: „Na podstawie Regulaminu z dnia 11 grudnia 2018 r.
ustanowiono wspólne prawo ochronne.”

183582 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
183583 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
183584 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
183634 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

187740 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
187745 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
188408 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

183761 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: TOCAPASA, S.L., ONDA (CASTELLON),
Hiszpania i dokonanie wpisu: Quimicer, S.A., Onda (Castellón), Hisz‑
pania

188702 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

184789 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

189921 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

185174 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TADAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasin, Polska 380382487 i dokonanie
wpisu: TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jasin, Polska 380382487

189922 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

186290 2019 04 25 D. Wykreślono wpis: „W dniu 19 czerw‑
ca 2013 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt LD.XV.Ns-Rej.Za 4058/13/107) wpisano do
Rejestru Zastawów pod pozycją 2359172 zastaw rejestrowy na pra‑
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-186290 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Deutsche Bank
PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wobec „KAN” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi”.

190395 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARN‑
HEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, ZURICH, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDER‑
LASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria

186431 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

191111 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
193412 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DAYMEN CANADA ACQUISITION ULC,
VANCOUVER, Kanada i dokonanie wpisu: Vitec Holdings Italia Srl,
Cassola, Włochy
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193849 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
193890 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
193891 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
193892 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
193893 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
193906 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
193907 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
194476 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
194477 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
194478 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
194479 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
194480 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
194858 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
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142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
194859 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
194953 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
194954 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
194955 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
194956 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
194957 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
197239 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
197505 2019 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 30 paździer‑
nika 2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań
– Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Re‑
jestru Zastawów (sygn. akt PO.VII.Ns-Rej.Za 4832/18/882) wpisano
do Rejestru Zastawów pod pozycją 2588821 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-197505 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec SOLARIS BUS & COACH
SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bolechowie-Osiedlu”.
198621 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „KOLIPA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 639801076 i dokonanie
wpisu: WINKRO MILORAD IVANOVIĆ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142827927
198622 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: „KOLIPA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 639801076 i dokonanie
wpisu: WINKRO MILORAD IVANOVIĆ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142827927
198868 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
198869 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
198870 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
198871 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
198872 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
198873 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
199172 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
199488 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
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203943 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
204063 2019 01 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: „SPOŁEM” Spółdzielcze Domy Handlowe
„CENTRAL”, Łódź, Polska 001010070; „Społem” Powszechna Spółdziel‑
nia Spożywców, Rzeszów, Polska 001024089; Grupa Przyjaznych Skle‑
pów Hali Banacha Amicus Spółka z o.o., Warszawa, Polska 141506397;
„SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WYSZKO‑
WIE, Wyszków, Polska; HALA WOLA Sp. z o.o., Warszawa, Polska
142512968; Spółdzielnia „Hale Banacha”, Warszawa, Polska 002004315;
„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Biała Podlaska, Pol‑
ska 000430775; Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”
w Białymstoku, Białystok, Polska 001052654; „Społem” Powszechna
Spółdzielnia Spożywców, Kielce, Polska 001060524; Powszechna Spół‑
dzielnia Spożywców „Społem” Katowice, Katowice, Polska 000770590;
HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA JUBILAT, Kraków, Polska 001096350 i do‑
konanie wpisu: „SPOŁEM” Spółdzielcze Domy Handlowe „CENTRAL”,
Łódź, Polska 001010070; „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożyw‑
ców, Rzeszów, Polska 001024089; Grupa Przyjaznych Sklepów Hali
Banacha Amicus Spółka z o.o., Warszawa, Polska 141506397; „SPO‑
ŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WYSZKOWIE,
Wyszków, Polska; HALA WOLA Sp. z o.o., Warszawa, Polska 142512968;
Spółdzielnia „Hale Banacha”, Warszawa, Polska 002004315; „Spo‑
łem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Biała Podlaska, Polska
000430775; Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Bia‑
łymstoku, Białystok, Polska 001052654; Powszechna Spółdzielnia Spo‑
żywców „Społem” Katowice, Katowice, Polska 000770590; HANDLO‑
WA SPÓŁDZIELNIA JUBILAT, Kraków, Polska 001096350
204857 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Systemy Budownictwa Przemysłowego
„PROCOR” Koperwas Zakrzewski Spółka Jawna, Świdnik, Polska
430894674 i dokonanie wpisu: AGNIESZKA KAIS, Świdnik, Polska

200845 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

206226 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KRAFT FOODS BELGIUM INTELLECTUAL
PROPERTY, HALLE, Belgia i dokonanie wpisu: KRAFT FOODS BEL‑
GIUM INTELLECTUAL PROPERTY, Herentals, Belgia

200846 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

207313 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

201721 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

207314 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

201722 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

207315 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

201728 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

207333 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

203938 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

207334 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

1942

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

207905 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY,
WILMINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: FMC
AGRICULTURAL PRODUCTS INTERNATIONAL AG, Zug, Szwajcaria
209854 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
209855 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
209856 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
210249 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
211766 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: „PIXEL” Sp. z o.o., Osielsko, Polska
091589750 i dokonanie wpisu: PIXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bydgoszcz, Polska 09159750
212210 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
212257 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
212291 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
212292 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
212301 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
212403 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
212404 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
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212405 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
212406 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
212407 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
212711 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
212712 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
212713 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
212714 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
212715 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
212716 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
213154 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
214358 2019 04 05 D. Dokonano wpisu: Na mocy umowy
z dnia 03.09.2018 r. udzielono pełnej i niewyłącznej licencji na
używanie znaku towarowego przez spółkę NIEZAPOMINAJKA SP.
Z O.O. SP. K. KRAKÓW na czas określony od dnia 03.09.2018 r. do
dnia 02.09.2023 r.
214865 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
214866 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
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142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
214867 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
214868 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
214869 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
214870 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
216075 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
216076 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
216834 2019 04 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COMPERIA.PL Spółka z ograniczoną od‑
powiedzialnością, Warszawa, Polska 140913752 i dokonanie wpisu:
COMPERIA.PL SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 140913752
217700 2019 04 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HARTBEX Przedsiębiorstwo Budowlane
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Trzebownisko, Polska
690023989 i dokonanie wpisu: HARTBEX PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rzeszów, Polska 690023989
218311 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
218316 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
218317 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
218318 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
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218319 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
218327 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
218328 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
219485 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
219545 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
219547 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
219549 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
219551 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
219791 2019 04 25 D. Wykreślono wpis: „W dniu 4 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17289/17/905) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2556738 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-219791 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Media Spółka Ak‑
cyjna z siedzibą w Warszawie”.
219791 2019 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 13 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 16041/18/143) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2556738 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-219791 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Holding Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”
219928 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
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219929 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
219937 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
220298 2019 04 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: MOTO-PROFIL Spółka z o.o., Katowi‑
ce, Polska 271218714 i dokonanie wpisu: MOTO-PROFIL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CHORZÓW, Polska
271218714
221100 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: FIRST COMMUNICATIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY‑
TOWA, Białystok, Polska 200668714 i dokonanie wpisu: FIRST
COMMUNICATIONS AGNIESZKA MALISZEWSKA, Białystok, Polska
200321650
221361 2019 04 02 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: SYNTHOS DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AK‑
CYJNA, Oświęcim, Polska 260133662 i dokonanie wpisu: SYNTHOS
DWORY 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA, Oświęcim, Polska 260133662
221476 2019 04 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: VIVOTEK INC., CHUNG-HO, TAJ‑
WAN, PROWINCJA CHIN i dokonanie wpisu: VIVOTEK INC., New Ta‑
ipei City, PROWINCJA CHIN
221622 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CLIMA GOLD Spółka Jawna Wojciech Bie‑
lański Piotr Machalski, Reda, Polska 220386615 i dokonanie wpisu:
CLIMA GOLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Rumia, Polska 361684728
221773 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DAYMEN CANADA ACQUISITION ULC,
VANCOUVER, Kanada i dokonanie wpisu: Vitec Holdings Italia Srl,
Cassola, Włochy
222177 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FARON Robert Pacewicz, Koszalin, Polska
i dokonanie wpisu: EXPORT-IMPORT GRZEGORZ SZUBERSKI, Ścina‑
wica, Polska 890658948
222785 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Centrum Hydrauliki DIRK OTTO HENN‑
LICH Spółka z o.o., Bytom, Polska i dokonanie wpisu: CENTRUM HY‑
DRAULIKI DOH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Bytom, Polska 277637412
222853 2019 04 15 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: MOTO-PROFIL Spółka z o.o., Katowi‑
ce, Polska 271218714 i dokonanie wpisu: MOTO-PROFIL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, CHORZÓW, Polska
271218714
223169 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
223430 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH
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„CARBONEX” DARIUSZ PRZESTRZELSKI, Jastrzębie-Zdrój, Polska
i dokonanie wpisu: Piotr PRZESTRZELSKI, Słup, Polska; ZAKŁAD
WYROBÓW METALOWYCH CARBONEX MAŁGORZATA PRZE‑
STRZELSKA, Jastrzębie Zdrój, Polska 242901610
223432 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: ZAKŁAD WYROBÓW METALOWYCH
„CARBONEX” DARIUSZ PRZESTRZELSKI, Jastrzębie-Zdrój, Polska
i dokonanie wpisu: Piotr PRZESTRZELSKI, Słup, Polska; ZAKŁAD
WYROBÓW METALOWYCH CARBONEX MAŁGORZATA PRZE‑
STRZELSKA, Jastrzębie Zdrój, Polska 242901610
223467 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
223477 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
223608 2019 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Handel Artykułami Przemysłowymi
Export-Import Tomasz Giwojno, Warszawa, Polska 011160057 i do‑
konanie wpisu: THOMAS TOMASZ GIWOJNO, Warszawa, Polska
223717 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
223718 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
223951 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
224054 2019 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA Spółka Akcyjna, Jasie‑
nica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359
224055 2019 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA Spółka Akcyjna, Jasie‑
nica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359
224056 2019 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA Spółka Akcyjna, Jasie‑
nica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359
224590 2019 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LAUDE.PL Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością, Toruń, Polska i dokonanie wpisu: LAUDE SMART
INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA, Toruń, Polska 340461640
225042 2019 04 25 D. Wykreślono wpis: „W dniu 14 grudnia
2017 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17298/17/825) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2554967 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-225042 w celu zabez‑
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pieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Media Spółka Ak‑
cyjna z siedzibą w Warszawie”.
225042 2019 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 12 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 16025/18/105) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2554967 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-225042 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Holding Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”
225212 2019 04 15 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: ENBIO TECHNOLOGY Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Kosakowo, Polska 191317763
i dokonanie wpisu: ENBIO TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Suchy Dwór, Polska 191317763
225281 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSiP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
225302 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin,
Irlandia i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland Limi‑
ted, Dublin, Irlandia
225878 2019 04 17 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: KRAFT FOODS BELGIUM
INTELLECTUAL PROPERTY, Halle, Belgia i dokonanie wpisu: KRAFT
FOODS BELGIUM INTELLECTUAL PROPERTY, Herentals, Belgia
225896 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
225900 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
225937 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
225939 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
225940 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
225941 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
225942 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
225943 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
226065 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: Z.P.H.U. „BAMAR” s.c. Mał‑
gorzata Banaś, Robert Banaś, Andrychów, Polska i dokonanie wpi‑
su: ZPHU BAMAR MAŁGORZATA BANAŚ ROBERT BANAŚ SPÓŁKA
CYWILNA, Czaniec, Polska
226972 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PROFIS Spółka Jawna Elżbieta Szlendak,
Zenon Szlendak, Klembów, Polska 140672780 i dokonanie wpisu:
PROFIS OVER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA , Klembów, Polska 140672780
227072 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
227073 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
227074 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
227075 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
227657 2019 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QUADRUM FOODS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków, Polska 356694544 i dokonanie wpisu:
QUADRUM FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 120589557
227658 2019 04 17 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: QUADRUM FOODS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Kraków, Polska 356694544 i dokonanie wpisu:
QUADRUM FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 120589557
227659 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Agencja AMK Spółka z ograniczoną od‑
powiedzialnością, Poznań, Polska 634196541 i dokonanie wpisu:
AGENCJA AMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska 634196541
227887 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
227924 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ALPOL GIPS Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością, Fidor, Polska 290919652 i dokonanie wpisu: ZA‑
KŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH „PIOTROWICE
II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Tarnobrzeg,
Polska 830406739

1946

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

228661 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
228662 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
228663 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
228664 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
228665 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
228666 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
228667 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
228802 2019 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Gabinet Ginekologiczny Jarosław Janecz‑
ko, Bochnia, Polska i dokonanie wpisu: Jarosław Janeczko PARENS
CENTRUM LECZENIA NIEPŁODNOŚCI, Kraków, Polska 850462550
228881 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
228882 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
229265 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSiP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA SZKOLNE
I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141911531
229440 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
Wojciech Drobek, Jastrzębie Zdrój, Polska 277685167 i dokonanie
wpisu: SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA DENTYSTYCZNO-ORTODON‑
TYCZNA WOJCIECH DROBEK, Jastrzębie-Zdrój, Polska 277685167
229916 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARN‑
HEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, ZURICH, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDER‑
LASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria

Nr 6/2019

230016 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
230351 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
230366 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
230367 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
230598 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
231121 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
231936 2019 04 16 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han‑
dlowo-Usługowe „ALADYN” Sławomir Michalski, Poznań, Polska
i dokonanie wpisu: ALADYN SŁAWOMIR MICHALSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA, Poznań, Polska 300964668
232006 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę siedziby upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: KRAFT FOODS BELGIUM INTEL‑
LECTUAL PROPERTY BVBA, Halle, Belgia i dokonanie wpisu: KRAFT
FOODS BELGIUM INTELLECTUAL PROPERTY, Herentals, Belgia
232785 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
233095 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
233179 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
233298 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
234027 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
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235215 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
235218 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
238270 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
238598 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF AGRO B.V., ARN‑
HEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, ZURICH, Szwajcaria
i dokonanie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDER‑
LASSUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
238637 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
238720 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
238841 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
238842 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
238843 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
239353 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
239423 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
239454 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
239966 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
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ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
240183 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
240184 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
240185 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
240386 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
240745 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
240897 2019 04 25 D. Wykreślono wpis: „W dniu 16 kwietnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocła‑
wia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 1770/18/050) wpisano do Re‑
jestru Zastawów pod pozycją 2520048 zastaw rejestrowy na pra‑
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-240897 ustano‑
wiony na rzecz spółki Dubiński Jeleński Masiarz i Wspólnicy Spółka
Komandytowa z siedzibą w Warszawie wobec Prima Moda Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie”.
241129 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
241306 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
241347 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
241399 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
241400 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
241401 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
241402 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
241403 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
241553 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
241554 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
241555 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
241560 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
241562 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
241563 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
241564 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
241565 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
241566 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
241567 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
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241568 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
241569 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
241587 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
241589 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
241974 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
241975 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
242123 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
242124 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
242281 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
242285 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
242286 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
242639 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
242640 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
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142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Media Spółka Ak‑
cyjna z siedzibą w Warszawie”.

242641 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

243263 2019 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 12 grudnia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 16039/18/030) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2556778 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-243263 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Wirtualna Polska Holding Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie.”

242642 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
242643 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
242644 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
242645 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
242789 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin,
Irlandia i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland Limi‑
ted, Dublin, Irlandia
243128 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
243181 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
243248 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
243249 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
243250 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
243263 2019 04 25 D. Wykreślono wpis: „W dniu 4 stycznia
2018 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 17284/17/900) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2556778 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-243263 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących mBank Spółka Akcyjna

243408 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland, Dublin,
Irlandia i dokonanie wpisu: Valeant Pharmaceuticals Ireland Limi‑
ted, Dublin, Irlandia
245371 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
245372 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
245373 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
245741 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
246441 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
246442 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
246443 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
246444 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
246445 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
246544 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
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146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
246613 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
246614 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
247128 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
249508 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Old Remco Holdings, L.L.C., Pendleton,
Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: REMY POWER
PRODUCTS, LLC, Pendleton, Stany Zjednoczone Ameryki
249531 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: FIRST COMMUNICATIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY‑
TOWA, Białystok, Polska 200668714 i dokonanie wpisu: FIRST
COMMUNICATIONS AGNIESZKA MALISZEWSKA, Białystok, Polska
200321650
250007 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
250008 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
251517 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
146951191
251832 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA SZKOLNE
I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141911531
252875 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
253015 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
254463 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
254464 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
255983 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: DAYMEN U.S., INC, PETALUMA, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Vitec Holdings Italia Srl,
Cassola, Włochy
255984 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: DAYMEN U.S., INC, PETALUMA, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Vitec Holdings Italia Srl,
Cassola, Włochy
256151 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: EVERGOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 122477800 i dokonanie
wpisu: KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, Polska 357220430
256539 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Hortex Marketing Services Spółka z ogra‑
niczoną odpowiedzialnością, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu:
HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, War‑
szawa, Polska 364996919
258399 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
258658 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
258908 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
258909 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
259100 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191
259419 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
259504 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
259600 2019 03 28 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
259687 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA, Poraj, Polska
012859760 i dokonanie wpisu: HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Stalowa Wola, Polska 012859760
259687 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HUTA STALI JAKOŚCIO‑
WYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Stalowa Wola, Polska 012859760 i doko‑
nanie wpisu: COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA, Poraj, Polska 012859760
260495 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
261477 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
261699 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BVA S.A., BUENOS AIRES, Argentyna i do‑
konanie wpisu: GRUPO PEÑAFLOR S.A., BUENOS AIRES, Argentyna
261973 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191
263437 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
263445 2019 01 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
263574 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: ŻAK DOMINIKA, Kraków, Polska i dokona‑
nie wpisu: DEEZEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Kraków, Polska 380863991
263723 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
264195 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
266507 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
266508 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
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142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
267026 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191
267211 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
267212 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
268503 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
268504 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
268690 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: Robo Wash Spółka z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością, Warszawa, Polska 142968616 i dokonanie wpisu:
ROBO WASH SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 363334004
268851 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
269772 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
269773 2019 04 03 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
270871 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TADAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasin, Polska 380382487 i dokonanie
wpisu: TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jasin, Polska 380382487
270872 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TADAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jasin, Polska 380382487 i dokonanie
wpisu: TADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Jasin, Polska 380382487
271194 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
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271195 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
271197 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
271198 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
271199 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
272054 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA, Poraj, Polska
190028940 i dokonanie wpisu: HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Stalowa Wola, Polska 012859760
272054 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: HUTA STALI JAKOŚCIO‑
WYCH SPÓŁKA AKCYJNA, Stalowa Wola, Polska 012859760 i doko‑
nanie wpisu: COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA, Poraj, Polska 012859760
272084 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KAROLCZAK DANIEL APHARM, Leszno,
Polska 301930571 i dokonanie wpisu: DKMEDIC DANIEL KAROL‑
CZAK, Leszno, Polska 301930571
272211 2019 04 25 D. Wykreślono wpis: „W dniu 30 listopada
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 6882/16/623) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2514077 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-272211 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących Barbarze Zagrodnik
zamieszkałej w Katowicach wobec Lasertec Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach”.
272293 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
272294 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
272295 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
272296 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
272469 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę nazwy upraw‑
nionego przez wykreślenie wpisu: SUNDSSERVICE POLSKA SPÓŁ‑
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia, Polska
221795280 i dokonanie wpisu: RETAIL & FOOD SERVICES POL‑
SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdynia,
221795280
272561 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
272758 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
273790 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
274200 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
274281 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
274282 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
274283 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
274284 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
274285 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
274286 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
274807 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Warszawa, Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA
SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska
141911531
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275284 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: DAYMEN U.S., INC, PETALUMA, Stany
Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: Vitec Holdings Italia Srl,
Cassola, Włochy
275413 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NAVIEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska i dokonanie wpisu: TE‑
LEMATICS TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367906160
275414 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: NAVIEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska i dokonanie wpisu: TE‑
LEMATICS TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 367906160
276077 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
276345 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WAJNERT MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Międzybórz, Polska 021953643 i dokonanie wpisu: WAJNERT ME‑
BLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Między‑
bórz, Polska 021935154
276918 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
276919 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
277736 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
277737 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
277738 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
277803 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
279182 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa,
Polska 142007160 i dokonanie wpisu: WYDAWNICTWA SZKOLNE
I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, Polska 141911531
279248 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INTER ON LINE TRADING GROUP INC., Pana‑
ma City, Panama i dokonanie wpisu: Savory World Ltd., Limassol, Cypr
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279585 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
146951191
282331 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
282332 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
282453 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
282454 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
283124 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: WOJCIECH SZARMACH, Józefosław,
Polska i dokonanie wpisu: BUSINESS DEVELOPMENT MACIEJ OSTA‑
SZEWSKI, Warszawa, Polska 142043210
284057 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: COGNOR SPÓŁKA AKCYJNA, Poraj, Polska
190028940 i dokonanie wpisu: HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁ‑
KA AKCYJNA, Stalowa Wola, Polska 012859760
284057 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA, Stalowa Wola, Polska 012859760 i dokonanie wpisu: CO‑
GNOR SPÓŁKA AKCYJNA, Poraj, Polska 012859760
284117 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
284118 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
284119 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
285036 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
285037 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
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285371 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
285673 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
285824 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191
285975 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191
286330 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191
287076 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191
287077 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191
288119 2019 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 14 stycznia
2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocła‑
wia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 6204/18/257) wpisano do
Rejestru Zastawów pod pozycją 2596709 zastaw rejestrowy na
prawie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-288119 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA ME‑
DIA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie oraz WIRTUALNA
POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
289028 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
289043 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: ILS SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kajetany, Polska i dokonanie wpi‑
su: ILS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Swo‑
bodnia, Polska 146368675
289207 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
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NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191
289947 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: FORDONSKA OP3 SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Gdańsk, Polska i dokonanie wpisu: OLIVIA SEVEN SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, Polska 366025255
290095 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
290175 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLPAIN-PUTKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
146904027 i dokonanie wpisu: PUTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 002042468
290176 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: POLPAIN-PUTKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska
146904027 i dokonanie wpisu: PUTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 002042468
290654 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191
290655 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191
290657 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191
291548 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191
291885 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A.B.A.s.r.l., Garbagnate Milanese, Włochy
i dokonanie wpisu: MEGLIO S.R.L., Mediolan, Włochy
292057 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
292058 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
292059 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
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KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
292060 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
292675 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
293157 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: E. I. du Pont de Nemours and Company,
Wilmington, Stany Zjednoczone Ameryki i dokonanie wpisu: FMC
CORPORATION, Filadelfia, Stany Zjednoczone Ameryki
293419 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIN‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191
293420 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191
293421 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191
293422 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191
293633 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
293636 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
294998 2019 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 10 stycznia
2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocła‑
wia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VII Gospodarczy – Rejestru
Zastawów (sygn. akt WR.VII.Ns-Rej.Za 6203/18/856) wpisano do Re‑
jestru Zastawów pod pozycją 2596380 zastaw rejestrowy na pra‑
wie ochronnym udzielonym na znak towarowy R-294998 w celu
zabezpieczenia wierzytelności przysługujących MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA z siedzibą w Warszawie wobec WIRTUALNA POLSKA ME‑
DIA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie oraz WIRTUALNA
POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie”.
295251 2019 04 25 D. Wykreślono wpis: „W dniu 29 listopada
2016 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice‑
-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
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wów (sygn. akt KA.IX.Ns-Rej.Za 6881/16/222) wpisano do Rejestru
Zastawów pod pozycją 2514001 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-295251 w celu za‑
bezpieczenia wierzytelności przysługujących Barbarze Zagrodnik
zamieszkałej w Katowicach wobec Lasertec Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach ”.
296121 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: JOHN DOG GROUP SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY‑
TOWA, Poznań, Polska 367136181 i dokonanie wpisu: JOHN DOG
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁ‑
KA KOMANDYTOWA, Komorniki, Polska 367136181
296814 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: TOORANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA,
Jasienica, Polska 070739216 i dokonanie wpisu: BOĆKO & BOĆKO
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kraków, Polska 362232359
297036 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 302847263 i dokonanie wpisu:
BECREO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 369401813
298491 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
298492 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
298493 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
298502 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska 330960440; WISZ‑
NIEWSKI MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE OPTIMAL,
Kołobrzeg, Polska 003810580 i dokonanie wpisu: OPTIMAL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg, Pol‑
ska 330960440; OPTIMAL MARIAN WISZNIEWSKI SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Kołobrzeg, Polska 380386172;
298502 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: OPTIMAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska 330960440;
WISZNIEWSKI MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
OPTIMAL, Kołobrzeg, Polska 003810580 i dokonanie wpisu: OPTI‑
MAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kołobrzeg, Polska 330960440; OPTIMAL MARIAN WISZNIEWSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg,
Polska 380386172
298502 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMAL MARIAN WISZNIEWSKI SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Kołobrzeg, Polska
380386172; OPTIMAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska 330960440 i dokonanie
wpisu: OPTIMAL MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kołobrzeg, Polska 380386172;
OPTIMAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska 330960440
298503 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: OPTIMAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRA‑
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NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska 330960440;
WISZNIEWSKI MARIAN PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
OPTIMAL, Kołobrzeg, Polska 003810580 i dokonanie wpisu: OPTI‑
MAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kołobrzeg, Polska 330960440; OPTIMAL MARIAN WISZNIEWSKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Kołobrzeg,
Polska 380386172
298503 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMAL MARIAN WISZNIEWSKI SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , Kołobrzeg, Polska
380386172; OPTIMAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska 330960440 i dokonanie
wpisu: OPTIMAL MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kołobrzeg, Polska 380386172;
OPTIMAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska 330960440
298504 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: WISZNIEWSKI MARIAN PRZEDSIĘBIOR‑
STWO WIELOBRANŻOWE OPTIMAL, Kołobrzeg, Polska 003810580;
OPTIMAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska 330960440 i dokonanie wpisu: OPTIMAL
MARIAN WISZNIEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ , Kołobrzeg, Polska 380386172; OPTIMAL POLSKA SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska
330960440
298504 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: OPTIMAL Marian Wiszniewski SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska
380386172; OPTIMAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska 330960440 i dokonanie wpi‑
su: OPTIMAL MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Kołobrzeg, Polska 380386172;
OPTIMAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Kołobrzeg, Polska 330960440
298588 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYBERNETIC TECHNOLOGIES NETICTECH
SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, Polska 302847263 i dokonanie wpisu:
BECREO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE‑
DZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 369401813
299696 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: OPTIMUM MARK SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 015837798 i doko‑
nanie wpisu: JERONIMO MARTINS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, Ko‑
strzyn, Polska 630303023
300685 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
300687 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
300688 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
300689 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
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300834 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: JAN HRYNIWSKI, Poznań, Polska
i dokonanie wpisu: LEMON FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
360213665
300918 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INNOWAVE MAGDA SZYMCZAK, Chyby,
Polska i dokonanie wpisu: INNOWAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365950813
300919 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INNOWAVE MAGDA SZYMCZAK, Chyby,
Polska i dokonanie wpisu: INNOWAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365950813
300920 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INNOWAVE MAGDA SZYMCZAK, Chyby,
Polska i dokonanie wpisu: INNOWAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365950813
300921 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INNOWAVE MAGDA SZYMCZAK, Chyby,
Polska i dokonanie wpisu: INNOWAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365950813
301350 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: DOMINIKA ŻAK, Kraków, Polska i dokona‑
nie wpisu: DEEZEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Kraków, Polska 380863991
301536 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BR KONESER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, Polska 364401659 i dokonanie
wpisu: BROWAR REGIONALNY KONESER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Siedlce, Polska 364401659
302334 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEIM & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 022441394 i dokonanie
wpisu: ANANDA Spółka z o.o., Warszawa, Polska 015191942
303070 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
303534 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: OLEŚ ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO- USŁUGOWE „OLMET”, Tarnowskie Góry, Polska
270035839 i dokonanie wpisu: „CZARNA OWCA” MARZENA OLEŚ,
Piwniczna-Zdrój, Polska 380044610
303574 2019 04 09 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: REGEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZO‑
NĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Łódź, Polska 473240189 i dokonanie
wpisu: URBANICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Łódź, Polska 100105517
303667 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEIM & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 022441394 i dokonanie
wpisu: ANANDA Spółka z o.o., Warszawa, Polska 015191942
303668 2019 04 01 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: LEIM & MORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, Polska 022441394 i dokonanie
wpisu: ANANDA Spółka z o.o., Warszawa, Polska 015191942
304016 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: KOLIPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO‑
WIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska i dokonanie wpisu: WINKRO
MILORAD IVANOVIĆ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
142827927
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304022 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF Agro B.V., Arn‑
hem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Zürich, Szwajcaria i dokona‑
nie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG
FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria

142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

304055 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF Agro B.V., Arn‑
hem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Zürich, Szwajcaria i dokona‑
nie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG
FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria

310163 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191

304073 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: PGD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 300105623 i dokonanie
wpisu: SLAVICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO‑
ŚCIĄ, Wrocław, Polska 369404042
304272 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy i sie‑
dziby uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF Agro B.V.,
Arnhem (NL), | Zweigniederlassung Zürich, Zürich, Szwajcaria i do‑
konanie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLAS‑
SUNG FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
304644 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska 146951191
i dokonanie wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, War‑
szawa, Polska 146951191
304652 2019 04 26 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INNOWAVE MAGDA SZYMCZAK, Chyby,
Polska 302207931 i dokonanie wpisu: INNOWAVE SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365950813
305154 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę nazwy i siedzi‑
by uprawnionego przez wykreślenie wpisu: BASF Agro B.V., Arn‑
hem (NL), Zweigniederlassung Zürich, Zürich, Szwajcaria i dokona‑
nie wpisu: BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG
FREIENBACH, Pfäffikon, Szwajcaria
305765 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
306201 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
306205 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160

309907 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A.B.A S.R.L., Garbagnate Milanese, Wło‑
chy i dokonanie wpisu: MEGLIO S.R.L., Mediolan, Włochy

310164 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: YONELLE BEAUTY CONCEPT ZWOLIŃ‑
SKA CHEŁKOWSKA SPÓŁKA JAWNA, Warszawa, Polska i dokonanie
wpisu: JM INNOVATIVE COSMETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Polska
146951191
310385 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
310902 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
311258 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090
311324 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
311325 2019 04 11 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
311692 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: MAMABAJA PIOTR OKTABA, Legionowo,
Polska 362315708 i dokonanie wpisu: MAMABAJA LIDIA OKTABA,
Legionowo, Polska 369342654

308605 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: JAN HRYNIWSKI, Poznań, Polska
i dokonanie wpisu: LEMON FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Poznań, Polska
360213665

311792 2019 04 25 D. Dokonano wpisu: „W dniu 14 marca
2019 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st.
Warszawy w Warszawie Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zasta‑
wów (sygn. akt WA.XI.Ns-Rej.Za 2840/19/262) wpisano do Reje‑
stru Zastawów pod pozycją 2603061 zastaw rejestrowy na prawie
ochronnym udzielonym na znak towarowy R-311792 w celu zabez‑
pieczenia wierzytelności przysługujących Bioton Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie wobec Sequoia Pharmaceuticals Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie”.

308688 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: BAKALLAND 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Warszawa, Pol‑
ska 140164463 i dokonanie wpisu: BAKALLAND SPÓŁKA AKCYJNA,
Warszawa, Polska 012272090

311810 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968

308956 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska

311811 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
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142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
311812 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
311813 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
311814 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
311820 2019 04 05 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
311873 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: A.B.A S.R.L, Garbagnate Milanese, Wło‑
chy i dokonanie wpisu: MEGLIO S.R.L., Mediolan, Włochy
311996 2019 04 08 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: PLUS TM MANAGEMENT SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142821528 i dokonanie wpisu: POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANI‑
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 011307968
312022 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnio‑
nego przez wykreślenie wpisu: GREEN SERVICE JOLANTA SKU‑
RA, Sopot, Polska 191400493 i dokonanie wpisu: GREEN SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot, Polska
380601133
312051 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: RAFAŁ MIRSKI, Płock, Polska i dokona‑
nie wpisu: MASTERFLEX POLSKA TOMASZ MILIŃSKI, Płock, Polska
611325172
312228 2019 04 12 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 OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 362259588
312373 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA, Kra‑
ków, Polska 351001329 i dokonanie wpisu: VRG SPÓŁKA AKCYJNA,
Kraków, Polska 351001329
312389 2019 04 25 A. Wprowadzono zmianę siedziby
uprawnionego przez wykreślenie wpisu: TAMARA BIEŃKOWSKA
& SPARING PARTNERS TAMARA BIEŃKOWSKA, Jabłonna, Polska
i dokonanie wpisu: TAMARA BIEŃKOWSKA & SPARING PARTNERS,
Warszawa, Polska 017373890
312501 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
312513 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
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312899 2019 04 24 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: INNOWAVE MAGDA SZYMCZAK, Chyby,
Polska 302207931 i dokonanie wpisu: INNOWAVE SPÓŁKA Z OGRA‑
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, Polska 365950813
312902 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
312903 2019 04 29 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: CYFROWY POLSAT TRADE MARKS SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
142716040 i dokonanie wpisu: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJ‑
NA, Warszawa, Polska 670925160
313541 2019 04 04 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: AQMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Bielsko-Bia‑
ła, Polska 072931047 i dokonanie wpisu: INPOST PACZKOMATY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska
122552587
313603 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu::AND-PROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 008051155 i dokonanie
wpisu: HAND-PROD DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, Polska 362259588
313929 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnione‑
go przez wykreślenie wpisu: SŁAWOMIR BAŃKA, Stalowa Wola,
Polska i dokonanie wpisu: Jiangsu Jingchuang Electronic Co., Ltd.,
Jiangsu, Chiny
314035 2019 04 12 A. Wprowadzono zmianę uprawnionego
przez wykreślenie wpisu: HORTEX MARKETING SERVICES SPÓŁ‑
KA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska
146325909 i dokonanie wpisu: HORTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, Polska 364996919
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DECYZJE O UNIEWAŻNIENIU PRAWA OCHRONNEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znaki towarowe, datę unieważnienia prawa ochronnego oraz treść
decyzji.
287 333 2018 03 30 Prawo unieważniono w całości.
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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).
106 473 2018 12 04

Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
04.12.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R.106473.
290 580 2018 11 28 Prawo wygasło w całości. Wnioskiem z dnia
28.11.2018 r. uprawniony zrzekł się przed
Urzędem Patentowym prawa ochronnego
na znak towarowy R. 290580.
067 663 2018 05 21 Prawo wygasło w części dla towarów:
napoje alkoholowe niestanowiące wina,

Nr 6/2019

298 502 2018 04 16
298 503 2018 04 16
298 504 2018 04 16
306 580 2018 11 22

306 619 2018 11 22

306 620 2018 11 22

306 621 2018 11 22

306 828 2018 11 22

306 829 2018 11 22

306 830 2018 11 22

306 831 2018 11 22

306 832 2018 11 22

306 833 2018 11 22

310 704 2018 18 18
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piwa, dżinu, whisky, wódki i nie barwio‑
nych wyrobów spirytusowych z wyłącze‑
niem likierów, napojów spirytusowych,
które spełniają wymogi określone w spe‑
cyfikacji technicznej oznaczenia geogra‑
ficznego napoju spirytusowego „Cognac”,
barwione wyroby spirytusowe (klasa 33
w części)
Prawo wygasło w części dla towarów: klasa
04: oleje napędowe, smary
Prawo wygasło w części dla towarów: klasa
04: oleje napędowe, smary
Prawo wygasło w części dla towarów: klasa
04: oleje napędowe, smary
Prawo wygasło w części dla towarów: mate‑
riały drukowane, instrukcje, publikacje dru‑
kowane; plakaty; afisze; materiały szkolenio‑
we; książki; kalendarze; fotografie; foldery
reklamowe; katalogi; klasa 16
Prawo wygasło w części dla towarów: mate‑
riały drukowane, instrukcje, publikacje dru‑
kowane; plakaty; afisze; materiały szkolenio‑
we; książki; kalendarze; fotografie; foldery
reklamowe; katalogi; klasa 16
Prawo wygasło w części dla towarów: mate‑
riały drukowane, instrukcje, publikacje dru‑
kowane; plakaty; afisze; materiały szkolenio‑
we; książki; kalendarze; fotografie; foldery
reklamowe; katalogi; klasa 16
Prawo wygasło w części dla towarów: mate‑
riały drukowane, instrukcje, publikacje dru‑
kowane; plakaty; afisze; materiały szkolenio‑
we; książki; kalendarze; fotografie; foldery
reklamowe; katalogi; klasa 16
Prawo wygasło w części dla towarów: mate‑
riały drukowane, instrukcje, publikacje dru‑
kowane; plakaty; afisze; materiały szkolenio‑
we; książki; kalendarze; fotografie; foldery
reklamowe; katalogi; klasa 16
Prawo wygasło w części dla towarów: mate‑
riały drukowane, instrukcje, publikacje dru‑
kowane; plakaty; afisze; materiały szkolenio‑
we; książki; kalendarze; fotografie; foldery
reklamowe; katalogi; klasa 16
Prawo wygasło w części dla towarów: mate‑
riały drukowane, instrukcje, publikacje dru‑
kowane; plakaty; afisze; materiały szkolenio‑
we; książki; kalendarze; fotografie; foldery
reklamowe; katalogi; klasa 16
Prawo wygasło w części dla towarów: mate‑
riały drukowane, instrukcje, publikacje dru‑
kowane; plakaty; afisze; materiały szkolenio‑
we; książki; kalendarze; fotografie; foldery
reklamowe; katalogi; klasa 16
Prawo wygasło w części dla towarów: mate‑
riały drukowane, instrukcje, publikacje dru‑
kowane; plakaty; afisze; materiały szkolenio‑
we; książki; kalendarze; fotografie; foldery
reklamowe; katalogi; klasa 16
Prawo wygasło w części dla towarów: mate‑
riały drukowane, instrukcje, publikacje dru‑
kowane; plakaty; afisze; materiały szkolenio‑
we; książki; kalendarze; fotografie; foldery
reklamowe; katalogi; klasa 16
Prawo wygasło w części dla towarów: piwo
i produkty piwowarskie (klasa 32 w części)

1959
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DECYZJE O ZMIANIE LUB UCHYLENIU DECYZJI
(opublikowanych w Wiadomościach Urzędu Patentowego)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer prawa ochronnego
na znak towarowy, numer i rok wydania Wiadomości Urzędu
Patentowego, w którym zmieniona lub uchylona decyzja została
ogłoszona oraz datę i treść decyzji, w której zmieniono lub uchylono
decyzję poprzednią.
303 765 04/2018 2019 01 24 Na podstawie art. 155 ustawy Ko‑
deks postępowania administracyj‑
nego - dalej k.p.a. (Dz. U. 2017 r. poz.
1257), w związku z art. 252 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo
własności przemysłowej p.w.p.
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
776) Urząd Patentowy RP dokonu‑
je zmiany decyzji z dnia 28 sierp‑
nia 2017 roku o udzielenia prawa
ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej nazwy spółki
Zgłaszającego uprawnionego
			
Na: DUDA DEVELOPMENT spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowo-akcyjna, Po‑
znań, Polska
306 181 06/2018 2019 02 15 Sprostowano omyłkę w swojej
decyzji z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie udzielenia prawa ochron‑
nego na znak towarowy – w za‑
kresie podmiotu na rzecz którego
udzielono prawa ochronnego
			
Powinno być: LASTOR INTERNA‑
TIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa,
Polska
309 329 08/2018 2018 12 12 Sprostowano omyłkę w swojej de‑
cyzji z dnia 19.04.2018 r. w sprawie
udzielenia prawa ochronnego na
znak towarowy – w części nazwy
i siedziby zgłaszającego
			
Prawidłowo powinno być: Abtshof
Magdeburg GmbH, Magdeburg,
Niemcy
311 780 11/2018 2019 02 15 Sprostowano omyłkę w decyzji
z dnia 18 czerwca 2018 r. o udzie‑
leniu prawa ochronnego na znak
towarowy w części dotyczącej sie‑
dziby zgłaszającego:
			
Prawidłowo powinno być: PLAY 3
GNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD‑
POWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KO‑
MANDYTOWA, Warszawa, Polska
3112 323 11/2018 2019 02 14 Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 24.07.2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
nazwy Zgłaszającego:
			
Prawidłowo w decyzji powinno
być: CENERGO LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Białystok, Polska
312 539 11/2018 2019 02 18 Sprostowano pomyłkę w decyzji
z dnia 28.05.2018 r. o udzieleniu pra‑

1960

			
312 576 11/2018 2019 02 21

			
312 835 12/2018 2019 02 26

			
			
			
			
314 049 02/2019 2019 02 18

			

314 297 02/2019 2019 02 15

			
314 430 02/2019 2019 02 14

			
315 289 03/2019 2019 02 19
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wa ochronnego na znak towarowy
w części dotyczącej zgłaszającego
Prawidłowo powinno być: na rzecz
Brita GmbH, Taunusstein, Niemcy
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z 23.07.2018 r. w sprawie
udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
miasta, w którym zarejestrowana
jest uprawniona spółka
W decyzji powinno być: Warszawa
Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 01.08.2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w wykazie towarów.
Prawidłowo powinno być:
03 /…/ odżywki do włosów /…/,
29 /…/ mrożona fasola /…/,
29 /…/ żywność wytwarzana z prze‑
tworzonej fasoli /…/
Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 25.09.2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
adresu zgłaszającego
Prawidłowo w decyzji powinno być:
ENDEMOL SGINE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL‑
NOŚCIĄ, Warszawa, Polska.
Sprostowano oczywistą omyłkę pi‑
sarską w decyzji z dnia 27.08.2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
zastrzeżeń decyzji:
Prawidłowo powinno być: „zastrze‑
żenia: czerwony, czarny”
Sprostowano oczywistą omyłkę
w decyzji z 12.09.2018 r. o udzie‑
leniu prawa ochronnego na znak
towarowy w części dotyczącej kolo‑
rów znaku:
W decyzji powinno być: kolory:
czarny, jasnozielony
Sprostowano oczywistą omył‑
kę w decyzji z dnia 11.10.2018 r.
o udzieleniu prawa ochronnego na
znak towarowy w części dotyczącej
adresu Zgłaszającego
Prawidłowo w decyzji powinno być:
DUDA-CARS SPÓŁKA AKCYJNA, Po‑
znań, Polska.
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REJESTRACJA MIĘDZYNARODOWA UZNANA W POLSCE
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer międzynarodowego
rejestru znaków towarowych (w przypadku konwersji – oznaczono
literą K), określenie znaku towarowego przedstawionego w postaci
liter bądź cyfr albo, jeżeli znak jest znakiem graficznym lub zawiera
elementy graficzne, wskazanie symboli klas elementów graficznych
znaku (CFE), określenie klas towarowych, nazwisko i imię bądź nazwę
uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę oraz kod kraju,
datę rejestracji międzynarodowej lub datę późniejszego wyznaczenia,
datę zamieszczenia informacji o tej rejestracji w Biuletynie Urzędu
Patentowego oraz datę notyfikacji bądź datę notyfikacji późniejszego
wyznaczenia.

Nr 6/2019

533230
CLIMATEX
24
Climatex AG, Breitenstrasse 20CH-8852 Altendorf (CH)
2018 06 19
2018 10 22
2018 10 04
804495
ETAC
11
Etac AB, Kista Science TowerSE-164 51 Kista (SE)
2018 09 06
2018 10 22
2018 10 04
835563
mIDentity
9, 42
Kobil Systems GmbH, Pfortenring 1167457 Worms (DE)
2018 02 21
2018 03 26
2018 03 08
861938
NORMON
5, 35
LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de Valdecarrizo, 6E-28760
Tres Cantos (Madrid) (ES)
2011 09 08
2012 05 07
2012 03 22
989296
OXLEY
33
Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5FL-9490 Vaduz (LI)
2018 03 22
2018 04 23
2018 04 05
991649
Dermacol DC
CFE: 26.01.18, 27.05.22
3
Dermacol, a.s., Výtvarná 1023/4CZ-161 00 Praha 6 (CZ)
2018 05 25
2018 10 29
2018 10 11
1021490
CFE: 05.05.04, 28.05.00, 29.01.13
29, 35
Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu
„Masloekstraktsionniy zavod Yug Rusi”, Tolstogo sq., 8RU-344037
Rostov-on-Don (RU)
2018 09 25
2018 10 29
2018 10 11
1076483
COOL TOUCH
CFE: 26.04.18, 27.05.24
7, 11, 43
SPARKLING SPRING OY, Kolmas linja 11 BFI-00530 Helsinki (FI)
2018 03 20
2018 04 23
2018 04 05
1088753
OLIVE LINE
CFE: 05.07.19, 19.07.02, 29.01.11
29
OLIVE LINE INTERNATIONAL, S.L., C/ MANUEL POMBO ANGULO, N°
24, PLANTA 2 OFIC. 13 E-28050 MADRID (ES)
2014 04 30
2014 09 29
2014 08 14
1093059
CFE: 14.07.06, 26.13.25, 29.01.06
7
WIRTGEN GMBH, REINHARD-WIRTGEN-STR. 2 53578
WINDHAGEN (DE)
2011 08 18
2011 12 05
2011 10 20
1146489
TIC TAC MY MIX
3
SOREMARTEC S.A., FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE B, RUE
DE TREVES L-2632 FINDEL (LU)
2012 12 14
2013 03 18
2013 02 07
1148153
META THERAPY
44
JEAN A.J.A. HOES, ST. PAULUSSTRAAT 15 NL-6001 CM WEERT (NL)
2014 11 27
2015 02 02
2014 12 25
1148349
SONATE
29, 30, 32
GROUPE AUCHAN, 40 AVENUE DE FLANDRE F-59170 CROIX (FR)
2012 11 28
2013 04 02
2013 02 21
1164229
ORIENT-EXPRESS
3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18,
		
20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 32,
		
33, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 44
ORIENT EXPRESS, 16 avenue d’IvryF-75013 PARIS (FR)
2013 01 07
2013 08 05
2013 06 27
1173450
TECHNOPLUS
CFE: 28.05.00
9, 11
Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennost’yu „TEKHNO
MEDIA TREYD”, K. 214, TETS-4, ZAPADNY PROMUZEL,
SHCHOMYSLITSKY S/S, MINSKAYA OBL. 220019 MINSKY R-N (BY)
2013 04 23
2013 10 28
2013 09 12
1176913
Domo
CFE: 26.01.18, 27.05.01
2, 3, 4, 5
XADO-Holding Limited Liability Company, 4, 23 SERPNIA LANE
KHARKIV 61103 (UA)
2013 08 08
2013 11 25
2013 10 10

Nr 6/2019
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1224001
ROOC
CFE: 27.05.01
8
HASAT ZUCCACIYE DEKORATIF EV GERECLERI IC VE DIS TICARET
LIMITED SIRKETI, ISTOC 1.ADA NO:52-54 BAGCILAR ISTANBUL (TR)
2014 12 01
2015 02 02
2014 12 18
1236017
PARKWAY
CFE: 24.15.02, 24.15.08, 24.15.13, 27.05.01, 29.01.12
35, 36, 39, 42, 45
APCOA PARKING HOLDINGS GMBH, FLUGHAFENSTRASSE 34
70629 STUTTGART (DE)
2014 09 18
2015 03 30
2015 02 19
1242837
arvensis
CFE: 01.03.01, 05.03.11, 06.19.01, 27.05.01
35
Arvensis Agro, S.A., Carretera Castellón, Km. 226, 9,Polígono
Prydes E-50720 La Cartuja, Zaragoza (ES)
2018 09 14
2018 10 22
2018 10 04
1298820
CFE: 05.05.20, 10.03.10, 28.05.00, 29.01.12
5,
		
29, 30, 32, 35
Zhuravleva Alena Vladimirovna, Nagatinskaya nab., Dom 14, korp.
1, apt 80MoscowRU-115533 (RU)
2018 03 19
2018 04 30
2018 04 12
1299748 K
anello
18
Carrot Company Co., Ltd., 3-5-11, Minamisemba, Chuo-ku,OsakashiOsaka 542-0081 (JP)
2016 10 05
2018 10 29
2018 10 11
1316852
Mister PERFECT
43
Psheminskyy Rostyslav Oleksandrovych, Vul. Pankivskoho, 4,
kv.10m. Lviv 79068 (UA)
2016 02 01
2016 12 05
2016 11 03
1326655
INOVAG LADENBAU
6, 37, 40
Inovag Ladenbau GmbH & Co. KG, Konrad-Zuse-Straße 236251
Bad Hersfeld (DE)
2016 10 24
2017 01 23
2017 01 05
1330131
E7
CFE: 27.05.02, 27.07.02
17, 21, 22, 23, 24
Jushi Group Co., Ltd., Tongxiang Economic Development
Zone,Tongxiang City314500 Zhejiang (CN)
2018 08 09
2018 10 22
2018 10 04
1357140
NATURALIA
CAUSSADE, 3 rue de l’ArrivéeF-75015 PARIS (FR)
2018 05 04
2018 06 11

1, 5, 8, 21
2018 05 24

1361415
HOWIES
28
Howie’s Hockey, Inc., 3445 36th St. SEKentwood MI 49512 (US)
2018 03 13
2018 04 30
2018 04 12
1366236
NORLANDIA
45
Oslo Corporate Holding AS, c/o Adolfsen Group,Rådhusgata 23N0158 Oslo (NO)
2017 03 17
2017 10 16
2017 09 28
1388476
Ultraflux
10
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Else-Kröner-Strasse
161352 Bad Homburg (DE)
2018 02 15
2018 03 26
2018 03 08
1391945
FOREVER PROTECTION & COMFORT
20
Chervonenko Andrii Anatoliiovych, vul. Kozatska, bud. 301,s.
Nove, Kyievo-Sviatoshynskyi r-nKyivska obl. 08161 (UA)
2017 11 10
2018 03 26
2018 03 08
1392006
FORMAT
5
ELYSIUM HEALTH, INC., 434 Broadway, Floor 2New York NY
10013 (US)
2017 12 21
2018 03 26
2018 03 08
1392030
YACHT-POOL
36
Dr. Friedrich Schöchl, Zimmerauer Weg 47A-6370 Reith bei
Kitzbühel (AT)
2017 08 28
2018 03 26
2018 03 08

1396670
UBC
OU UBC Holding Group, Roosikrantsi 2Tallin (EE)
2017 09 06
2018 04 30

1961
7, 11, 35
2018 04 12

1397547
Auchanbio
CFE: 03.07.13, 05.03.11, 26.04.02, 27.05.08, 29.01.13 3, 9, 11, 16, 29, 30,
31, 32, 33, 35, 41
AUCHAN HOLDING, 40 avenue de FlandreF-59170 CROIX (FR)
2018 08 21
2018 10 22
2018 10 04
1398796
Bleckmann
7, 11, 37, 42
Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH, Hüttenseestraße
4088099 Neukirch (DE)
2017 12 06
2018 05 14
2018 04 26
1399656
IQbuds BOOST
9
Nuheara IP Pty Ltd, 190 Aberdeen StNORTHBRIDGE WA 6003 (AU)
2018 05 08
2018 06 11
2018 05 24
1402687
e line
CFE: 05.03.14, 27.05.10, 29.01.12
9
RODIN VLADYSLAV, Prosp. Gazety „Pravda” 98,Kv.99, M.
Dnipropetrovsk 49037 (UA)
2017 12 22
2018 06 11
2018 05 24
1405222
M MENARINI ENERGY LOADING
CFE: 26.04.18, 27.05.24, 29.01.13
5
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., Via dei Sette
Santi, 3I-50131 Firenze (IT)
2018 01 18
2018 06 25
2018 06 07
1406990
LOVEFREE
ALİ DAĞDELEN, Yenidoğan Mah. 41 Sk.No. 5 D:1
Zeytinburnuİstanbul (TR)
2017 11 27
2018 07 02

25, 35
2018 06 14

1409095
WHITE DIAMONDS
CFE: 17.02.01, 24.05.03, 25.01.25, 29.01.14
33
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, MetroStraße 140235 Düsseldorf (DE)
2018 03 21
2018 07 16
2018 06 28
1409107
DRINKS&COMMUNITY
9, 35
PERNOD RICARD, 12 place des États-UnisF-75016 Paris (FR)
2018 03 15
2018 07 16
2018 06 28
1409119
N NET
CFE: 01.15.15, 14.01.01, 26.03.04, 26.15.01, 27.05.10
1
COMPO EXPERT GmbH, Krögerweg 1048155 Münster (DE)
2018 03 17
2018 07 16
2018 06 28
1410233
DINTE
CFE: 05.05.20, 27.03.11, 27.05.17
7
Yancheng DLD Welding Science and Technology Co., Ltd.,
No.201 Zhenbei Road, Panhuang Street,Yandu District, Yancheng
CityJiangsu Province (CN)
2018 03 28
2018 07 23
2018 07 05
1410237
CFE: 03.07.08
3
Gorokhovskaya Tatyana Germanovna, Krasnyi prospekt, d. 49, kv.
58RU-630091 Novosibirsk (RU)
2018 03 30
2018 07 23
2018 07 05
1410258
SUSTAGUARD
5
”AnviLab” Company Limited, Festivalnaya str. 10,Sergiev
Posad,Urban settlement Sergiev Posad,Sergiev-Posad municipal
districtRU-141302 Moscow Region (RU)
2018 04 18
2018 07 23
2018 07 05
1411510
CFE: 26.01.03, 28.03.00
24
Zhejiang Tonghui Textile Co., Ltd., Zhicun Street, Chongfu
town,Tongxiang City, Jiaxing CityZhejiang Province (CN)
2018 04 05
2018 07 30
2018 07 12
1411525
biterum
CFE: 27.05.10, 29.01.12

19

1962
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Public Joint Stock Company Gazprom Neft, Galernaya Ul, 5, Lit A
RU-190000 St-Petersburg (RU)
2018 02 06
2018 07 30
2018 07 12
1411554
Riber-Profi
7
Shcherbenok Dmytro, 7 Kvitkova str., PivdenneKharkiv
districtKharkiv region 62463 (UA)
2018 01 22
2018 07 30
2018 07 12
1411667
NOELA
CFE: 01.15.23, 27.05.01
3
Noela d.o.o., Trotkova 31SI-2235 Sv. Trojica (SI)
2018 04 09
2018 07 30
2018 07 12
1411793
GF
CFE: 27.05.17
11
NINGBO GOODFRIENDS ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD, Xiaodong
Industrial Zone,Xinan Street,Yuyao CityZhejiang Province (CN)
2018 02 21
2018 07 30
2018 07 12
1411795
EWMS
9
Element Logic AS, Dyrskuevegen 26N-2040 Kloefta (NO)
2018 03 31
2018 07 30
2018 07 12
1411812
WHAT SNACK
CFE: 24.17.04, 27.05.01
5, 29, 30
BENLIAN FOODS DOO, Bul. Sv. Cara Konstantina 82-8418000 Niš (RS)
2018 03 27
2018 07 30
2018 07 12
1413398
VISUO
CFE: 27.05.17
28
Wang Xinkai, No. 9, Industrial Zone,East Old National
Highway,Huainan Village, LianxiaTown,Chenghai District,
ShantouGuangdong (CN)
2018 04 05
2018 08 06
2018 07 19
1413585
THREE WORKS
29
ThreeWorks Inc., 259 Niagara StreetToronto ON M6J 2L7 (CA)
2018 05 03
2018 08 06
2018 07 19
1413592
THE RED COLLECTION
35, 43
RRI Financial, Inc., 605 South Front StreetColumbus OH 43215 (US)
2018 04 19
2018 08 06
2018 07 19
1414504
KYH
CFE: 27.05.11
12
GUANGZHOU YUXIN TRADE CO., LTD, Room 1030, HuaGang Office
Building,No. 140 Zhongshan Main Road,Tianhe DistrictGuangzhou (CN)
2018 05 22
2018 08 13
2018 07 26
1414524
IFCEM
CFE: 26.01.03, 27.05.01, 28.05.00, 29.01.12
19
KRUTS MYKOLA FEDOROVYCH, vul. Kruhlouniversytetska, 3-5,
kv.14Kyiv 01024 (UA)
2018 02 23
2018 08 13
2018 07 26
1414651
M MARQUIS
CFE: 26.11.07, 27.03.12
1, 4, 31, 39
Marquis, Inc., 11953 Prairie Industrial ParkwayHennepin IL
61327 (US)
2018 05 03
2018 08 13
2018 07 26
1414706
Beauty Omelette
3, 25, 35, 41
REHA YAVUZER, Harbiye Mah. Tesvikiye Cad.Varol Apt. No.7 K.3
D.4Nişantaşi SisliIstanbul (TR)
2018 05 10
2018 08 13
2018 07 26
1414721
THERMAFLOW
19
Holcim Technology Ltd, Zürcherstrasse 156CH-8645 Jona (CH)
2018 03 09
2018 08 13
2018 07 26
1417024
STARREEL
CFE: 27.05.01, 28.03.00
14
Zhangjiagang Shangtu Brand Planning Co., Ltd., No. 136,
Jiyang Middle Road,Yangshe Town,Zhangjiagang City,Suzhou
CityJiangsu Province (CN)
2018 06 07
2018 08 27
2018 08 09

Nr 6/2019

1417166
CFE: 28.03.00
9
DONGYING HI-TECH SPRING CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.,
SHENGLI INDUSTRIAL PARK,DONGYING DISTRICT,DONGYING
CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 05 18
2018 08 27
2018 08 09
1417173
CM
CFE: 26.03.03, 26.15.07, 27.05.01, 29.01.13
3, 8, 10, 35, 41, 44
PHIACADEMY DOO BEOGRAD, Bulevar Oslobođenja 13711000
Beograd (RS)
2018 03 20
2018 08 27
2018 08 09
1417174
CFE: 28.03.00
3
DONGYING HI-TECH SPRING CHEMICAL INDUSTRIAL CO., LTD.,
SHENGLI INDUSTRIAL PARK,DONGYING DISTRICT,DONGYING
CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 05 18
2018 08 27
2018 08 09
1417255
CYBERTRAP
CFE: 02.09.04, 26.13.25, 27.05.10, 29.01.04
9, 35, 42
CyberTrap Software GmbH, Komarigasse 14/1A-2700 Wiener
Neustadt (AT)
2018 03 28
2018 08 27
2018 08 09
1417301
MILUFEB
5
Egis Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38H-1106 Budapest (HU)
2018 01 04
2018 08 27
2018 08 09
1417319
CFE: 03.07.07, 26.01.01, 26.04.06, 28.05.00, 29.01.13 32
Closed Joint Stock Company „Bobruysk brewery”, ul. Nakhimova,
1-1BobrujskMogilevskaya obl (BY)
2018 04 13
2018 08 27
2018 08 09
1417324
CFE: 26.11.09, 26.13.25, 28.03.00
9
Tongling Jingda Special Magnet Wire Co.,Ltd., No.988,
Northern Section,Huangshan Avenue, Tongling Economic and
TechnologicalDevelopment ZoneAnhui Province (CN)
2018 06 06
2018 08 27
2018 08 09
1421404
ART OF YOUTH
3, 5
BioVita, LLC, Krestovsky pr., 15, Lit. A, office 8HRU-197110 Saint
Petersburg (RU)
2018 08 06
2018 09 24
2018 09 06
1422697
SÉLECTION D’EXPERTS
CFE: 24.17.20, 26.01.01, 29.01.13

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 25, 26, 27, 31
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC, Société coopérative anonyme à directoire
et conseil de surveillance, 26 Quai Marcel BoyerF-94200 IVRY SUR
SEINE (FR)
2017 12 27
2018 10 01
2018 09 13

1423535
OFF TROPIC
L’OREAL, 14 rue Royale F-75008 PARIS (FR)
2018 08 06
2018 10 08

3
2018 09 20

1423586
CHELPIPE PRIME
6, 37, 40, 42
Joint-Stock Company „GRUPPA CHTPZ”, Kotelnicheskaya emb.,
1/15, B, RU-115172 Moscow, (RU)
2018 02 07
2018 10 08
2018 09 20
1423612
180PRO
3
Zotos International, Inc., 100 Tokeneke RoadDarien CT 06820 (US)
2018 08 20
2018 10 08
2018 09 20
1423635
CFE: 01.15.05, 19.07.07, 29.01.15
1, 4
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT, Galernaya Ul, 5,
Lit A RU-190000 St-Petersburg (RU)
2018 03 05
2018 10 08
2018 09 20
1423786
Poppins by Consort NT
CFE: 26.15.01, 27.05.01, 29.01.12

9, 35, 42, 45

Nr 6/2019
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CONSORT NT HOLDING, 58 Boulevard Gouvion-Saint-CyrF-75017
PARIS (FR)
2018 05 29
2018 10 08
2018 09 20
1425697
CFE: 26.13.25
12
SHENZHEN CHUANG XIN WEI BICYCLE CO., LTD, No. 116 Chang
Chun Lou,An Le Xin Yuan community,Fanshen Road, Xin’an
Street,Bao’an District, ShenzhenGuangdong (CN)
2018 06 22
2018 10 22
2018 10 04
1425750
CFE: 28.03.00
17
SHANDONG GUANSEN POLYMER MATERIALS TECHNOLOGY CO.,
LTD., ESTUARY BLUE ECONOMICDEVELOPMENT ZONE,DONGYING
CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 08 28
2018 10 22
2018 10 04
1425765
PRODISPLAY PRODISPLAY
CFE: 26.04.18, 27.05.01, 29.01.13
9
Pro Display TM Limited, Unit 5 Shortwood Court, Shortwood
Business Park, Hoyland Barnsley, South Yorkshire S74 9LH (GB)
2018 05 04
2018 10 22
2018 10 04
1425776
CFE: 18.03.23, 26.11.02, 28.05.00, 29.01.13
29
AKTSIONERNOYE OBSCHESTVO „YUZHMORRYBFLOT”, ul.
Zavodskaya, 16, p. Yuzhno-Morskoy g. NakhodkaRU-692954
Primorsky kray (RU)
2018 05 08
2018 10 22
2018 10 04
1425777
CarFlexi
EMMANKO AG, Poststrasse 24CH-6300 Zoug (CH)
2018 08 02
2018 10 22
1425788
VERFORA
CFE: 24.17.20, 26.01, 27.05.01
Galenica AG, Untermattweg 8CH-3027 Bern (CH)
2018 06 07
2018 10 22

39
2018 10 04
3, 5, 41, 42, 44
2018 10 04

1425837
CFE: 28.03.00
35
SHANDONG GUANSEN POLYMER MATERIALS TECHNOLOGY CO.,
LTD., ESTUARY BLUE ECONOMICDEVELOPMENT ZONE,DONGYING
CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 08 28
2018 10 22
2018 10 04
1425860
Soffione ChefAssist
16
Private Joint-Stock Company „Kyiv Cardboard and Paper Mill”,
vul. Kyivska, 130,m. ObukhivKyivska obl. 08700 (UA)
2018 06 12
2018 10 22
2018 10 04
1425875
Soffione Grande
16
Private Joint-Stock Company „Kyiv Cardboard and Paper Mill”, vul.
Kyivska, 130,m. ObukhivKyivska obl. 08700 (UA)
2018 06 12
2018 10 22
2018 10 04
1425886
SNTON
CFE: 26.01.02, 26.11.03, 27.05.01, 28.03.00
9
SHANDONG SNTON GROUP CO.,LTD., Shengtuo Town,Kenli
County,Dongying CityShandong Province (CN)
2018 04 30
2018 10 22
2018 10 04
1425948
Alpikol
CFE: 26.04.03, 26.11.14, 27.05.24
Alpen Pharma AG, Casinoplatz 2CH-3011 Bern (CH)
2018 09 24
2018 10 29

5
2018 10 11

1425963
YoungVision
9
Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 2773430 Aalen (DE)
2018 08 09
2018 10 22
2018 10 04

1963

Otkrytoe aktsionernoe obshchestvo „Zavod gornogo voska”, 2, ul.
Partizanskaya,g.p. Svisloch,Pukhovichskiy rayon222823 Minskaya
obl. (BY)
2018 02 27
2018 10 22
2018 10 04
1425984
ACADEMY S
CFE: 27.05.01
3, 5, 8, 10, 25, 35, 41, 44
PHIACADEMY DOO BEOGRAD, Bulevar Oslobođenja 13711000
Beograd (RS)
2018 05 31
2018 10 22
2018 10 04
1425995
CFE: 28.03.00
7
Dongying city Wantai Petroleum Equipment Co., Ltd., No. 10,
Juzhou Road,Dongying District, DongyingShandong (CN)
2018 06 26
2018 10 22
2018 10 04
1426006
Blanchet
CFE: 26.11.01, 27.05.01, 29.01.12
32, 33
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Sektkellereistraße
506632 Freyburg (DE)
2018 07 21
2018 10 22
2018 10 04
1426012
DYGWJT
CFE: 26.13.25, 27.05.01
37
Dongying Port Group Co., Ltd., No. 99, Hong Kong Road,Dongying
Port Economic Development Zone,DongyingShandong
Province (CN)
2018 07 02
2018 10 22
2018 10 04
1426014
MICRONEEDLING
CFE: 02.09.04, 24.17.25, 27.03.02, 27.05.10, 28.07.00

3, 5, 8, 10,
35, 41, 44
PHIACADEMY DOO BEOGRAD, Bulevar Oslobođenja 13711000
Beograd (RS)
2018 05 31
2018 10 22
2018 10 04

1426023
Xspring
20
RECTICEL SCHLAFKOMFORT GmbH, Schlaraffiastraße 1-1044867
Bochum (DE)
2018 08 13
2018 10 22
2018 10 04
1426046
Aberromic Digital Refraction
9, 10, 44
Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstraße 2773430 Aalen (DE)
2018 08 22
2018 10 22
2018 10 04
1426058
SKIN STORIES
Beiersdorf AG, Unnastrasse 4820253 Hamburg (DE)
2018 08 16
2018 10 22

5
2018 10 04

1426061
PRO CRAFT
CFE: 26.04.02, 27.05.24, 29.01.12
35
Rohulenko Andrii Yuriiovych, Klochkivskaya street, 197-th, sq.
43m. Kharkiv 61145 (UA)
2018 04 24
2018 10 22
2018 10 04
1426118
K
CFE: 27.05.08
25
Fujian Province kaishida Sports Clothing Co., Ltd., No.13,
lingxidong ii district,lingxiu town,shishi city,Quanzhou CityFujian
Province (CN)
2017 12 27
2018 10 22
2018 10 04
1426189
LEADX CAPITAL PARTNERS
36
MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, MetroStrasse 140235 Düsseldorf (DE)
2018 08 31
2018 10 22
2018 10 04

1425973
HWAWAY
CFE: 27.05.01
12
HWAWAY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED, NO. 26 QIANXI
ROAD, TAOZHU STREET,ZHUJI CITY, SHAOXING CITYZHEJIANG
PROVINCE (CN)
2018 08 08
2018 10 22
2018 10 04

1426526
KanDao
9, 38, 41
Shenzhen Kandao Technology Co. Ltd, 1001, Sannuo
building,Nanshan Shenzhen518000 Guangdong (CN)
2018 01 25
2018 10 22
2018 10 04

1425976
BELWAX
CFE: 26.05.04, 27.05.01

1426611
DYGWJT
CFE: 26.13.25, 27.05.01

1, 2, 4

35

1964
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Dongying Port Group Co., Ltd., No. 99, Hong Kong Road,Dongying
Port Economic Development Zone,DongyingShandong
Province (CN)
2018 07 02
2018 10 22
2018 10 04
1426612
CFE: 03.01.16
18, 20, 21, 28, 31
DESIMO-DESENVOLVIMENTO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA., RUA
ACTOR ANTÓNIO SILVA, Nº 7P-1649-033 LISBOA (PT)
2018 07 04
2018 10 22
2018 10 04
1426616
DYGWJT
CFE: 26.13.25, 27.05.01
39
Dongying Port Group Co., Ltd., No. 99, Hong Kong Road,Dongying
Port Economic Development Zone,DongyingShandong
Province (CN)
2018 07 02
2018 10 22
2018 10 04
1426617
DYGWJT
CFE: 26.13.25, 27.05.01
39
Dongying Port Group Co., Ltd., No. 99, Hong Kong Road,Dongying
Port Economic Development Zone,DongyingShandong
Province (CN)
2018 07 02
2018 10 22
2018 10 04

BigBean, s.r.o., Miletičova 1SK-821 08 Bratislava (SK)
2018 05 16
2018 10 22

Nr 6/2019

2018 10 04

1427073
CARLAND
CFE: 26.11.12, 27.05.17
12
SHANDONG COCREA TYRE CO., LTD., NO. 1, Zhongchuang Road,Yinan
Economic Development Zone,Linyi CityShandong Province (CN)
2018 07 02
2018 10 29
2018 10 11
1427157
CFE: 26.04.04, 28.05.00
7
Rohulenko Andrii Yuriiovych, vul. Klochkivska, 201 A, kv. 45m.
Kharkiv 61000 (UA)
2018 06 29
2018 10 29
2018 10 11
1427160
CFE: 28.03.00
6
Tonry Mining Safety Support Technology Co., Ltd., Man Zhuang
Steel Market,Tai’an CityShandong Province (CN)
2018 05 22
2018 10 29
2018 10 11
1427172
PASTOR
CFE: 01.15.05, 02.01.15, 26.05.02, 27.05.01, 29.01.13
1, 18, 45
PASTOR d.o.o., Selska cesta 90aHR-10000 Zagreb (HR)
2018 05 08
2018 10 29
2018 10 11
1427175
#colorblaster
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
2018 08 28
2018 10 29
2018 10 11

1426666
Activ Pet
CFE: 03.01.16, 27.05.24
18, 20, 21, 28, 31
DESIMO-DESENVOLVIMENTO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, LDA., RUA
ACTOR ANTÓNIO SILVA, Nº 7P-1649-033 LISBOA (PT)
2018 07 04
2018 10 22
2018 10 04

1427192
SANIMIX
10, 11, 20
SANIMIX Kereskedelmi Kft., Angeli út 68H-1125 Budapest (HU)
2018 06 26
2018 10 29
2018 10 11

1426704
CODE 11.59 by AUDEMARS PIGUET
CFE: 27.05.09, 27.07.01
14
Audemars Piguet Holding SA, Route de France 16CH-1348 Le
Brassus (CH)
2018 07 18
2018 10 22
2018 10 04

1427204
NUSIGN
CFE: 27.05.01
DELI GROUP CO., LTD, Deli Industrial Park,Ninghai
County,NingboZhejiang (CN)
2018 05 31
2018 10 29

1426712
THOMMEN AIRCRAFT EQUIPMENT
CFE: 26.11.03, 27.01.12, 27.05.01
9, 11, 14
THOMMEN AIRCRAFT EQUIPMENT AG, Hofackerstrasse 48CH-4132
Muttenz (CH)
2018 06 15
2018 10 22
2018 10 04

1427210
AN NOOR
CFE: 25.01.25, 26.01.03, 27.05.19, 29.01.12
29
Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo „Stavropolsky broyler”,
Broylernaya zona N1, Broylernaya promyshlennaya zona,
Shpakovsky r-n RU-355026 Stavropolsky krai (RU)
2018 04 26
2018 10 29
2018 10 11

1426745
FORTNITE
CFE: 26.04.18, 27.05.24
9, 41
Epic Games, Inc., 620 Crossroads BoulevardCary NC 27518 (US)
2018 07 26
2018 10 22
2018 10 04
1426785
FORTNITE BATTLE ROYALE
CFE: 14.09.05, 17.02.13, 23.03.01, 25.01.06, 27.05.10
9, 41
Epic Games, Inc., 620 Crossroads BoulevardCary NC 27518 (US)
2018 07 26
2018 10 22
2018 10 04
1426796
dohi
CFE: 02.05.23, 27.05.01, 29.01.12
16, 28, 41
DOHÁNY Játékkészítő és Forgalmazó Korlátolt Feleősségű
Társaság, Kőrösi u. 51H-2360 Gyál (HU)
2017 11 16
2018 10 22
2018 10 04
1426808
SOULZ
25, 35
AKCINĖ PREKYBOS BENDROVĖ „APRANGA”, Kirtimų g. 51LT-02244
Vilnius (LT)
2018 06 28
2018 10 22
2018 10 04
1426827
LYOSENSE
9, 11
GEA Lyophil GmbH, Kalscheurener Stra. 9250354 Hürth (DE)
2018 08 09
2018 10 22
2018 10 04
1426875
I AM STUDIO
CFE: 27.05.01
14, 18, 25, 35
Voronin Oleg Gennadyevich, ul. Valovaya, 21, korp. 125, kv. 25RU115054 Moscow (RU)
2018 07 02
2018 10 22
2018 10 04
1427010
BIG BEAN Coffee Masters
CFE: 05.07.27, 26.04.05, 26.11.01, 27.05.09, 29.01.12

7, 11, 21, 30

8, 9, 16, 18, 20
2018 10 11

1427456
CFE: 28.03.00
4
Shandong Tianhong Chemical Co., Ltd., North of Gangbei
First Road,West of Gangxi First Road,Dongying Port Economic
Development Zone,DongyingShandong (CN)
2018 07 02
2018 10 29
2018 10 11
1427515
CFE: 26.04.04, 26.11.02, 27.05.01, 27.07.01, 29.01.13
25
Alfred Püttmann, Finkenweg 2174321 Bietigheim-Bissingen (DE)
2018 06 27
2018 10 29
2018 10 11
1427533
align
CFE: 27.05.17, 29.01.12
9, 10, 44
Align Technology, Inc., 2820 Orchard ParkwaySan Jose CA 95134 (US)
2018 01 24
2018 10 29
2018 10 11
1427535
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 08 06
2018 10 29
2018 10 11
1427536
GH
CFE: 27.05.17
20
HONGGUANG CRAFT & TRADE CO., LTD. HUANGYAN, ZHEJIANG,
Shabu Town, Huangyan DistrictTaizhou CityZhejiang (CN)
2018 02 05
2018 10 29
2018 10 11
1427541
YI
CFE: 27.05.17
9, 12, 28, 35, 38, 41, 42, 45
Shanghai Xiaoyi Technology Co., Ltd., Room 306, Building
2,No. 1690 Cailun Road,Pilot Free Trade Zone,Pudong New
DistrictShanghai (CN)
2018 03 28
2018 10 29
2018 10 11
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1427620
P1G-TAC
25
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu „O.C.C”, vul.
Volodymyrska, 7, office 1Kyiv 04071 (UA)
2018 05 10
2018 10 29
2018 10 11
1427638
algologie ARMOR.FRANCE
CFE: 27.05.01
3, 5, 44
ALTERCOSMETO DIFFUSION, Zone de Pen Lan, 1 allée des
EmbrunsF-22610 PLEUBIAN (FR)
2018 02 09
2018 10 29
2018 10 11
1427650
CFE: 05.03.20, 25.03.01, 28.05.00, 29.01.14
29
Limited liability company „MARTIN”, Tsentralnaya str.,
109,Elektrougli, Noginsk districtRU-142455 Moscow region (RU)
2018 04 02
2018 10 29
2018 10 11
1427669
BENS
Bens Italia S.r.l., Via Cortolet, 2I-33048 San Giovanni
al Natisone (UD) (IT)
2018 06 26
2018 10 29

20, 35
2018 10 11

1427838
WDTHC
CFE: 27.05.01
37
Shandong Tianhong Chemical Co., Ltd., North of Gangbei
First Road,West of Gangxi First Road,Dongying Port Economic
Development Zone,DongyingShandong (CN)
2018 07 02
2018 10 29
2018 10 11
1427903
PERSONLITE
CFE: 26.13.25, 27.05.01, 28.03.00
11
JIANGSU PERSONLITE LIGHTING CO., LTD., West of Changcao
Road,Caoqiao, Xueyan Town,Wujin District,Changzhou
CityJiangsu (CN)
2018 07 02
2018 10 29
2018 10 11
1427943
LMC
CFE: 27.05.17, 29.01.04
6, 7, 20, 40
LMC MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Ankara Cad.
No. 3/1 Bagyurdu Kemalpasa TR-35743 Izmir (TR)
2018 07 26
2018 10 29
2018 10 11
1428065
TV4
35, 38, 41
DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS KÖZÉP-EURÓPAI
KOMMUNIKÁCIÓS ZRT, Váci út 85H-1139 Budapest (HU)
2018 07 12
2018 10 29
2018 10 11
1428085
FORT Force Opportunities Russian Technologies
CFE: 15.07.09, 26.05.01, 27.01.04, 27.03.01, 29.01.13
7
ZAO BALTIYSKAYA PROMISHLENNAYA KOMPANIYA, ul. Salova, 37,
lit. ARU-192102 Saint-Petersburg (RU)
2017 02 27
2018 10 29
2018 10 11
1428095
THE FUTURE IS YOU SOCIETE GENERALE
CFE: 25.05.02, 26.04.02, 26.11.01, 27.05.10, 29.01.12
36
SOCIETE GENERALE, 29 boulevard HaussmannF-75009 PARIS (FR)
2018 07 24
2018 10 29
2018 10 11
1428106
PARNIDO
5
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6SI-8000
Novo mesto (SI)
2018 07 17
2018 10 29
2018 10 11
1428163
Powerharness
18
JULIUS-K9 Zrt., lpar utca 10-12H-2310 Szigetszentmiklós (HU)
2018 05 23
2018 10 29
2018 10 11
1428167
Fels CalciBox
1, 2, 5
FELS-WERKE GmbH, Geheimrat-Ebert-Straße 1238640 Goslar (DE)
2018 08 07
2018 10 29
2018 10 11
1428185
IN-Software
CFE: 26.04.09, 27.05.09, 29.01.13
9, 35, 42
IN-Software GmbH Produktion und Vertrieb, Reutäckerstr.
1576307 Karlsbad (DE)
2018 05 29
2018 10 29
2018 10 11

1965

1428195
KANGHONG
CFE: 27.05.01
7
SHANDONG KANGHONG MACHINERY CO., LTD., The Intersection
of East of Xiankelai Roadand North of New York Road,Economic
Development Zone, Qingzhou City262500 Shandong
Province (CN)
2018 03 19
2018 10 29
2018 10 11
1428207
BLUECREST
7, 9
DMT Solutions Global Corporation, 360 N. Crescent Dr., South
Bldg.Beverly Hills CA 90210 (US)
2018 08 07
2018 10 29
2018 10 11
1428216
BY BENYAR
CFE: 26.05.01, 27.05.01, 28.03.00
Ye Yingbin, 33 Xiazhaiwai,Pudou Village,Zhanlong
Town,PuningGuangdong (CN)
2018 01 24
2018 10 29

14

2018 10 11

1428220
Palmbaby
CFE: 01.03.01, 27.05.17
5, 16
FUJIAN NEW YIFA GROUP CO., Ltd., Xinhan Industrial
Area,Hanjiang District,Putian CityFujian Province (CN)
2018 06 26
2018 10 29
2018 10 11
1428244
CALMIREX
5
Closed Joint Stock Company „Sotex „PharmFirm”, pos.
Belikovo, d.11, selskoe poselenieBereznyakovskoe, SergievoPosadskymunicipal districtRU-141345 Moscow region (RU)
2018 08 27
2018 10 29
2018 10 11
1428254
CARPEX
CFE: 27.01.05, 29.01.04
3, 5, 6, 11, 20, 21
SINYAL ELEKTRONIK VE KOZMETIK URUNLER SANAYI
VE PAZARLAMA LIMITED SIRKETI, Istanbul Boya Vernik
OrganizeSanayi Bolgesi Tem Yolu 1 No.IuCadde
No:4/2TuzlaIstanbul (TR)
2017 12 29
2018 10 29
2018 10 11
1428340
Fels CabioBac
1, 2, 5
FELS-WERKE GmbH, Geheimrat-Ebert-Straße 1238640 Goslar (DE)
2018 08 07
2018 10 29
2018 10 11
1428342
CHE BONTA
Loacker Deutschland GmbH, Obere Strasse 787700
Memmingen (DE)
2018 08 06
2018 10 29

30, 43

2018 10 11

1428577
CFE: 28.03.00
33
Shandong Xinma Wine Industry Co., LTD., No, 158, Gongqingtuan
Road,Gudao Town, Hekou District,DongyingShandong (CN)
2018 07 02
2018 11 05
2018 10 18
1428582
OPSO
9
Shenzhen OPSO Technology Co., Ltd, Floor 2&3,
Building#3,Binxianghua Industrial Park,No.7 Huada Road, Shitou
Ridge,Longhua New District,ShenzhenGuangdong Province (CN)
2018 07 02
2018 11 05
2018 10 18
1428601
CFE: 28.03.00
33
Shandong Xinma Wine Industry Co., LTD., No, 158, Gongqingtuan
Road,Gudao Town, Hekou District,DongyingShandong (CN)
2018 07 02
2018 11 05
2018 10 18
1428602
CFE: 28.03
35
Hekou District Xianhe Town Shen Shi Fish Restaurant, Shi Fen
Chang,Xianhe Town,Hekou District,Dongying CityShandong
Province (CN)
2018 08 10
2018 11 05
2018 10 18
1428609
ALILA MADE IN ITALY
CFE: 01.15.15, 27.05.10
LUGLIO SA, Via al Forte 2CH-6900 LUGANO (CH)
2018 04 13
2018 11 05

18, 25
2018 10 18
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1428662
VESNOE
CFE: 27.05.01
25
Wang Shaojun, Xinchuan Village,Tianhe Town, Ouhai
District,WenzhouZhejiang (CN)
2018 07 02
2018 11 05
2018 10 18
1428697
SHIMGE for better life
CFE: 26.11.14, 27.05.10
7
SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO., LTD., Dayangcheng
Industrial District,Daxi Town,WenlingZhejiang (CN)
2018 07 12
2018 11 05
2018 10 18
1428718
HERON
CFE: 26.13.25
7
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd., No.9 FengYing
Road,CongHua Economy Developing ZoneGuangzhou (CN)
2018 07 02
2018 11 05
2018 10 18
1428929
SPARROW
12
Shenzhen AEE Aviation Technology Co., Ltd., AEE Hi-Tech
Park, Tangtou Crossroad,Songbai Road, Shiyan Town,Baoan
DistrictShenzhen (CN)
2018 07 12
2018 11 05
2018 10 18
1429000
Agnite
CFE: 27.05.01
9, 21, 25, 27, 28
DELI GROUP CO., LTD., Deli Industrial Park,Ninghai
County,NingboZhejiang (CN)
2018 05 31
2018 11 05
2018 10 18
1429097
FLYON
CFE: 27.05.01
28
Jiangsu Reak Healthy Articles Co., Ltd., Yingxiong village, Sanmao
Town,Yangzhong CityJiangsu Province (CN)
2018 01 10
2018 11 05
2018 10 18
1429173
Restorex Speed & Strong
3
BIOTA VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH, Königsalle 8640212
Düsseldorf (DE)
2017 01 19
2018 11 05
2018 10 18
1429177
Powergeschirr
18
JULIUS-K9 Zrt., lpar utca 10-12H-2310 Szigetszentmiklós (HU)
2018 06 12
2018 11 05
2018 10 18
1429246
Dong Cheng
CFE: 27.05.01
7, 8
GU ZHI PING, Industrial Park, Tianfen Town,226244 Qidong City,
Jiangsu (CN)
2018 06 06
2018 11 05
2018 10 18
1429293
SOKO GLAM
3, 35, 41, 44
Soko Glam, Inc., 1261 Broadway, Suite 1001New York NY
10001 (US)
2018 04 04
2018 11 05
2018 10 18
1429326
iDiamant
CFE: 27.05.01
6, 7, 9, 19, 20
BUBENDORFF SA, 24, rue de ParisF-68220 ATTENSCHWILLER (FR)
2018 05 31
2018 11 05
2018 10 18
1429372
etagi.com
CFE: 26.03.23, 29.01.12
35, 36, 37, 42, 45
Limited Liability Company «ETAZHI», str. Lenin, 38, Bldg. 1, of. 5RU625000 Tyumen (RU)
2018 07 18
2018 11 05
2018 10 18
1429377
LifeStyle Camper
CFE: 03.07.07, 18.01.18, 27.03.15
12, 35
Limited Liability Company „Life Style Camper”, prosp. Peremohy,
53m. Kyiv 03067 (UA)
2018 05 21
2018 11 05
2018 10 18
1429601
FA IPANEMA NIGHTS
CFE: 27.05.09
3
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 6740589 Düsseldorf (DE)
2018 08 01
2018 11 05
2018 10 18
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1429618
Li LOCAR
CFE: 26.13.25, 27.05.01
1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 21, 22, 27, 35
Aloshyn Valerii Henadiiovych, prosp. Vatutina, 6, kv. 16m. Kyiv
02218 (UA)
2018 05 15
2018 11 05
2018 10 18
1429669
Bioalis
CFE: 27.05.01
3, 5, 35
Monhartová Alice, Dobřív 398CZ-338 44 Dobřív (CZ)
2018 03 02
2018 11 05
2018 10 18
1429673
AUPROTEC
9, 12, 19, 20, 35
Schneider & Weber GbR (vertretungsberechtigte Gesellschafter: Danny
Schneider Rollandstraße 18, 09127 Chemnitz; Susan Weber, Paul-GrunerStraße 24, 09120 Chemnitz), Josephinenstraße 909113 Chemnitz (DE)
2018 05 12
2018 11 05
2018 10 18
1430049
CAPITAINE COOK DEPUIS 1877
CFE: 02.01.01, 25.01.19, 25.05.25, 29.01.13
29, 31
ITM ENTREPRISES, 24 rue Auguste ChabrièresF-75015 PARIS (FR)
2018 06 18
2018 11 13
2018 10 25
1430086
LEFOO
CFE: 27.05.17
7, 9
ZHEJIANG LEFOO CONTROLS CO., LTD., Economic Development
Zone,Yuecheng Town,Yueqing CityZhejiang (CN)
2018 04 05
2018 11 13
2018 10 25
1430093
CFE: 28.03.00
42
SHANDONG HANXIANG TONGDA IMPORT AND EXPORT CO., LTD.,
ROOM 301, BLDG 3, DESHUN ROAD, DONGYING COMPREHENSIVE
BONDED ZONE,DONGYING CITY257000 SHANDONG PROVINCE (CN)
2018 08 28
2018 11 13
2018 10 25
1430125
HELIBRAID
9
NEXANS, 4 ALLÉE DE L’ARCHE F-92400 COURBEVOIE (FR)
2018 09 11
2018 11 13
2018 10 25
1430147
DISAIYIGONG
CFE: 28.03.00
6
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 08 28
2018 11 13
2018 10 25
1430154
DISAIYIGONG
CFE: 28.03.00
9
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 08 28
2018 11 13
2018 10 25
1430183
NUTRI-OX
3
Zotos International, Inc., 100 Tokeneke RoadDarien CT 06820 (US)
2018 08 24
2018 11 13
2018 10 25
1430252
YG
CFE: 27.05.22
6, 40
HUBEI XINYEGANG STEEL CO., LTD., No. 316 Huangshi
Avenue,Huangshi435000 Hubei (CN)
2018 07 12
2018 11 13
2018 10 25
1430299
H&C
CFE: 24.17.25, 26.04.18, 27.05.17
21
GUANGDONG HENGCHUANG PORCELAIN CO., LTD., Fengxin
Industrial Zone,Fengxin Waihuan Beilu,Chaozhou CityGuangdong
Province (CN)
2018 07 12
2018 11 13
2018 10 25
1430334
CFE: 28.03.00
28
JINAN SHIJIDINGDIAN TECHNOLOGY CO., LTD., RM 8-3-102,
SHANJINGMINGZHU PARK,SHIZHONG DIST,JINAN 250000250014
SHANDONG (CN)
2018 08 28
2018 11 13
2018 10 25
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1430584
Fito Ice
CFE: 27.05.01
3, 35
TALAGAEVA ELENA VLADIMIROVNA, kv.143, d. 3,
Kommunisticheskaya St,RamenskoyeRU-140002 Moskovskaya
oblast (RU)
2018 08 17
2018 11 13
2018 10 25
1430646
BAIE DES ANGES
M. Merwan YOUNES, 15 rue JugeF-75015 PARIS (FR)
2018 09 11
2018 11 13
1430654
CONFIDENCE IN YOUR GLOW
L’OREAL, 14 rue RoyaleF-75008 PARIS (FR)
2018 09 12
2018 11 13

3
2018 10 25
3
2018 10 25

1430764
CHINEBULI
CFE: 27.05.01, 28.05.00, 28.19.00
32, 33
”Vazi-1” LTD, Village Tserovani3318 Mtskheta Region (GE)
2018 06 08
2018 11 13
2018 10 25
1430791
ADUHELM
5
Biogen MA, Inc., 225 Binney StreetCambridge MA 02142 (US)
2018 09 17
2018 11 13
2018 10 25
1430841
U. PROTEC
9
U Protec Apparel Tech Co.,Ltd, 4B, No. B2, Digital Technology
Park,Gaoxin South 7th Road,Yuehai Street, Nanshan
District,Shenzhen City518057 Guangdong Province (CN)
2018 08 10
2018 11 13
2018 10 25
1430851
ceetec
7, 9, 12
Christian Leuenberger, Rischstrasse 67CH-4402 Frenkendorf (CH)
2018 06 13
2018 11 13
2018 10 25
1430868
FreeSUB
CFE: 27.05.09
7, 9, 21
YIWU SUNMETA DIGITAL GRAPHIC CO., LTD, No. 199, Chunhan
South Road,Beiyuan Jiedao,Yiwu CityZhejiang Province (CN)
2018 03 19
2018 11 13
2018 10 25
1430913
GALAXY4
35, 38, 41
DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS KÖZÉP-EURÓPAI
KOMMUNIKÁCIÓS ZRT, Váci út 85H-1139 Budapest (HU)
2018 07 12
2018 11 13
2018 10 25
1430937
FILM4
35, 38, 41
DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS KÖZÉP-EURÓPAI
KOMMUNIKÁCIÓS ZRT, Váci út 85H-1139 Budapest (HU)
2018 07 12
2018 11 13
2018 10 25

1967

799978
Del Castello
CFE: 25.03.01, 27.05.01
30
FFAUF ITALIA S.P.A., Via Castellana 34I-31039 RIESE PIO X (TV) (IT)
2015 01 15
2015 04 13
2015 03 05
940900
SteadyTec
9
BTR NETCOM GMBH, IM TAL 2 78176 BLUMBERG (DE);
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG, KLINGENBERGSTRASSE
16 32758 DETMOLD (DE); TELEGÄRTNER KARL GÄRTNER GMBH,
LERCHENSTRASSE 35 71144 STEINENBRONN (DE)
2007 07 05
2008 01 07
2009 01 01
1026546
SPZ GROUP
CFE: 15.07.11
7, 35, 37
Joint Stock Company „Samara Bearing Plant”, 1, UL. KALININA RU443009 SAMARA (RU)
2012 12 06
2013 04 02
2013 02 14
1029236
nau
CFE: 24.17.04, 27.05.08
18, 25
NAU S.P.A., VIA S. E P. MAZZUCCHELLI, 7 I-21043 CASTIGLIONE
OLONA (VA) I-21043 Castiglione Olona (IT)
2009 12 11
2010 04 26
2010 03 04
1032817
Buggyra
CFE: 03.01.04, 03.01.21
12, 25, 28, 32
SHCE SPOL. S R.O., KVĚTINKOVÁ 2714/14A CZ-130 00 PRAHA 3 CZ130 00 Praga (CZ)
2009 10 05
2010 05 24
2010 04 08
1090239
SUN LIGHT
30
Inostrannoe tchastnoe ounitarnoe proizvodstvenno-torgovoe
predpriatie „KARAVAN” korporatsii „Kamberli Marketing Korp.”,
KOMM. 2, D. 1, OUL. ZAVODSKAIA, ZASLAVL 223034 MINSKAIA
OBL. 223034 MINSKAIA OBL. ZASLAVL (BY)
2011 08 17
2011 11 21
2011 09 29
1189251
P petra en iyiler bir çati altinda
CFE: 26.04.06, 26.04.18, 27.05.10, 29.01.13
35
PETRA DAYANIKLI TUKETIM MALLARI SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, MERKEZ MAHALLESI ENGIN SOKAK NO: 6 AVCILAR,
ISTANBUL Istanbul (TR)
2013 04 10
2014 03 03
2014 01 16
1201971
DUREZA
12
SHANDONG HAOHUA TIRE LIMITED COMPANY, NORTH OF
XINHAI ROAD, WEST OF DADI ROAD, HOUZHEN INDUSTRY ZONE,
SHOUGUANG CITY SHANDONG PROVINCE (CN)
2013 11 26
2014 06 23
2014 05 08

1430941
SF
CFE: 26.01.03, 26.11.02, 27.05.01
25, 41, 43
Superfly Airsports Holding GmbH, Weiseler Str. 10535510
Butzbach (DE)
2018 08 08
2018 11 13
2018 10 25

1213620
CFE: 19.07.06
33
”PROSHYAN BRANDY FACTORY” LLC, ASHTARAK HIGHWAY 2
YEREVAN (AM)
2014 04 01
2014 09 29
2014 08 21

214

1218425
Bambino
CFE: 08.01.18, 24.09.07, 27.03.15, 27.05.01, 29.01.13
30
Tovarichtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennost’iou „BanourNS”, OUL. SOVREMENNIKOV, D 4, P. ENERGUÉTIKOV, 010000
ASTANA (KZ)
2014 07 07
2014 11 24
2014 10 09

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.

1221398
INFORMA
9, 16, 35, 36, 38, 41, 42
Informa IP GmbH, Baarerstrasse 139CH-6300 Zug (CH)
2013 12 10
2014 12 22
2014 11 06
1230936
iStep
CFE: 27.05.01
25
QIANHUI IP ATTORNEYS, 20 F, Building 1, Zhongrun Century
Centre, No. 12111 Jihgshi Road, Lixia District, Jinan City, 250014
Shandong Province (CN)
2014 10 21
2015 02 16
2015 01 01
1230979
BIOHERAPY
CFE: 05.03.15, 27.05.10, 29.01.13
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ALPAYA DOGAL VE KOZMETIK URUNLERI SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI, SANAYI MAHALLESI, 1655. SOKAK AKBATI
REZIDANS YESIL, C BLOK 2. KAT DAIRE NO:201 ESENYURT 034 (TR)
2014 09 22
2015 02 16
2015 01 01
1246725
SMOK
CFE: 27.05.01
34
SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY CO.LTD, 3rd Floor of TeAn Jiejing
Nengyuan Technology Building,Langshan Erhao Road,Northern
Area of the Science & Technology Park518000 Nanshan District,
Shenzhen (CN)
2014 12 12
2015 06 22
2015 05 14
1246769
ELITECH
CFE: 27.05.01
9
JIANGSU JINGCHUANG ELECTRIC CO., LTD., NO.1 HUANGSHAN
RD, TONGSHAN NEW DISTRICT, XUZHOU CITY JIANGSU
PROVINCE (CN)
2014 11 04
2015 06 22
2015 05 14
1279480
tuppex it’s our time
CFE: 24.07.01, 27.05.10, 29.01.13
21
TOPÇU PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Mahmut
Bey Mah. İstoç Çevre Yolu,Kuzey Plaza 37/B,Bağcılarİstanbul (TR)
2015 06 11
2016 02 01
2015 12 17

Nr 6/2019

1284601
Techwood
CFE: 27.05.03
11
Zhongshan Fengye Electrical Appliances Co., Ltd., Xinglong
Industrial Area,Lianfeng Street,Xiaolan Town,Zhongshan
CityGuangdong Province (CN)
2015 11 27
2016 03 14
2016 01 28
1284791
SPORT IS ONLY PLEASURE
9, 12, 18, 20,
		
21, 22, 24, 25, 28
GROUPE AUCHAN, 40 avenue de FlandreF-59170 CROIX (FR)
2015 09 22
2016 03 14
2016 01 28
1306853
GENESIS
9
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 12, Heolleung-ro,SeochoguSeoul (KR)
2016 04 09
2016 09 26
2016 08 25
1307002
INTIMED
5, 10
Primeros Prague a.s., Římská 103/12CZ-120 00 Praha 2 (CZ)
2016 03 01
2016 09 26
2016 08 25
1316606
ULTRABASE
2, 19, 35
CHROMOS SVJETLOST d.o.o., M. Stojanovića 13HR-35257
Lužani (HR)
2016 04 04
2016 12 05
2016 11 03
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F. TOPOGRAFIE UKŁADÓW SCALONYCH

215
REJESTRACJA
(od nr 49 do nr 55)
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer rejestracyjny topografii układów scalonych, datę i w nawiasie numer zgłoszenia topografii, datę pierwszego wprowadzenia topografii do obrotu (jeżeli miała
miejsce przed zgłoszeniem), nazwiska i imiona lub nazwy, miejsca
zamieszkania lub siedziby osób, na rzecz których zarejestrowano
topografię, kod kraju, nazwiska i imiona twórców (jeśli nie jest nim
zgłaszający), słowne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej
topografii oraz daty upływu okresów ochrony topografii.
49
2019 01 08 /50/ Politechnika Warszawska, Warszawa, /PL/
Twórcy: Borkowski Adam, Borejko Tomasz, Siwiec Krzysztof,
Pleskacz Witold,
Przetwornica napięcia typu DC/DC do procesora nawigacyjnego
2024 12 31
2029 12 31
50
2019 01 08 /51/ Politechnika Warszawska, Warszawa, /PL/
Twórcy: Pietroń Daniel, Borejko Tomasz, Siwiec Krzysztof, Pleskacz
Witold
Dwupasmowy wzmacniacz niskoszumny na pasma L1/E1 i L5/E5
do odbiornika sygnału satelitarnego
2024 12 31
2029 12 31
51
2019 01 08 /52/ Politechnika Warszawska, Warszawa, /PL/
Twórcy: Pietroń Daniel, Borejko Tomasz, Siwiec Krzysztof, Pleskacz
Witold

Tor wielkiej częstotliwości i przemiany częstotliwości na pasmo
L5/E5 do odbiornika sygnału satelitarnego
2024 12 31
2029 12 31
52
2019 01 08 /53/ Politechnika Warszawska, Warszawa, /PL/
Twórcy: Burtyn Igor, Siwiec Krzysztof, Pleskacz Witold
Układ cyfrowej pętli synchronizacji fazy na pasmo L1/E1 do
odbiornika sygnału satelitarnego
2024 12 31
2029 12 31
53
2019 01 08 /54/ Politechnika Warszawska, Warszawa, /PL/
Twórcy: Burtyn Igor, Siwiec Krzysztof, Pleskacz Witold
Układ cyfrowej pętli synchronizacji fazy na pasmo L5/E5 do
odbiornika sygnału satelitarnego
2024 12 31
2029 12 31
54
219 01 08 /55/ Politechnika Warszawska, Warszawa, /PL/
Twórcy: Wiechowski Łukasz, Borejko Tomasz, Borkowski Adam,
Reszewicz Szymon, Siwiec Krzysztof, Pleskacz Witold,
Tor pośredniej częstotliwości i przetwornik analogowo – cyfrowy
do odbiornika sygnału satelitarnego
2024 12 31
2029 12 31
55
2019 01 08 /56/ Politechnika Warszawska, Warszawa, /PL/
Twórcy: Pietroń Daniel, Borejko Tomasz, Siwiec Krzysztof, Pleskacz
Witold
Tor wielkiej częstotliwości i przemiany częstotliwości na pasmo
L1/E1 do odbiornika sygnału satelitarnego
2024 12 31
2029 12 31
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G. SPROSTOWANIA OPISÓW PATENTOWYCH
I OPISÓW OCHRONNYCH
216
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: kod rodzaju patentu lub prawa ochronnego, numer patentu lub prawa ochronnego oraz przyczynę
i treść sprostowania.
OPISY PATENTOWE
(B1) 229891 Postanowiono opis patentowy ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
OPISY OCHRONNE WZORÓW UŻYTKOWYCH
(Y1) 70099 Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie
(Y1) 70549

Postanowiono opis ochronny ponownie wydrukować ze względu na stwierdzone błędy drukarskie

H. OGŁOSZENIA
217
OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI UDZIELENIA
LICENCJI (LICENCJA OTWARTA)
Patenty
Poniższe zestawienia zawierają kolejno: kod rodzaju patentu,
numer patentu, datę zgłoszenia, numer i rok wydania Wiadomości
Urzędu Patentowego, w którym ogłoszono o udzieleniu patentu,
wysokość opłaty licencyjnej (jeżeli uprawniony ją podał) i datę
złożenia oświadczenia oraz tytuł wynalazku oraz nazwisko i imię
(nazwę) uprawnionego z adresem.
PATENTY
(B1) 232140 2013 10 18
05/2019
(10%) 2019 02 15
Mieszalnik, zwłaszcza do mieszania cieczy o różnej gęstości i lepkości
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232292 2016 12 15
06/2019
(10%) 2019 03 11
Sposób wytwarzania warstwy sczepnej na podłożu z metalu lub
stopu nieżelaznego, szkła lub tworzywa sztucznego
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232293 2016 12 15
06/2019
(10%) 2019 03 11
Sposób wytwarzania warstwy sczepnej na podłożu z metalu lub
stopu nieżelaznego, szkła lub tworzywa sztucznego
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin

(B1) 232294 2016 12 15
06/2019
(10%) 2019 03 11
Sposoby wytwarzania warstwy sczepnej na podłożu żelaznym,
stalowym lub żeliwnym
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232295 2016 12 15
06/2019
(10%) 2019 03 11
Sposób wytwarzania warstwy sczepnej na podłożu żelaznym, sta‑
lowym lub żeliwnym
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232296 2017 05 18
06/2019
(10%) 2019 02 12
Sposób rozpraszania energii strumienia wody poniżej budowli pię‑
trzących
ZACHODNIOPOMORSKI
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNY
W SZCZECINIE
Al. Piastów 17
70-310 Szczecin
(B1) 232297 2016 05 13
06/2019
(-)
2019 03 26
3β, 11α-dihydroksyandrost-5-en-7,17-dion oraz sposób wytwarza‑
nia nowego 3β, 11α-dihydroksyandrost-5-en-7,17-dionu
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
(B1) 232298 2017 06 30
06/2019
(-)
2019 04 02
Sposób otrzymywania fosfatydylocholiny zawierającej ibuprofen
w pozycji sn-1
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
ul. Norwida 25
50-375 Wrocław
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(B1) 232299 2015 09 28
06/2019
(-)
2019 02 25
Szczotka do usuwania zadziorów z krawędzi kół zębatych
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(T3) 1824988
Ukierunkowana na miejsce modyfikacja czynnika VIII
DPO.0576 2019 05 10
Bayer HealthCare LLC, WHIPPANY, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/18/1324 2018 11 26 JIVI - DAMOKTOKOG ALFA PEGOL

(B1) 232300 2018 01 08
06/2019
(-)
Sposób wstępnej obróbki ziół i odpadów zielarskich
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 36
20-618 Lublin

2019 03 11

(B1) 232301 2018 07 09
06/2019
Czujnik prędkości obrotowej z hamulcem
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

2019 02 14

(T3) 1957106
Przeciwciała antagonistyczne skierowane przeciw peptydowi
związanemu z genem kalcytoniny i sposoby je wykorzystujące
DPO.0575 2019 05 09
Teva Pharmaceuticals International GmbH, JONA, Szwajcaria
EU/1/18/1330 2018 11 16 EMGALITY - GALKANEZUMAB

(-)

(B1) 232387 2017 01 18
06/2019
(-)
2019 03 11
Sposób i układ do oczyszczania powietrza w systemach klimaty‑
zacyjnych
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 232388 2017 01 18
06/2019
(-)
2019 03 11
Sposób i układ do oczyszczania powietrza w systemach klimaty‑
zacyjnych
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 232389 2017 02 08
06/2019
(-)
2019 03 11
Stanowisko do badania siły działającej na stojak rusztowania
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
(B1) 232390 2018 07 09
06/2019
Silnik tłokowy elektromagnetyczny
POLITECHNIKA LUBELSKA
ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin

(-)

2019 03 21

218
OGŁOSZENIA W SPRAWIE WPŁYNIĘCIA WNIOSKU
O UDZIELENIE DODATKOWEGO
PRAWA OCHRONNEGO DLA PRODUKTÓW
LECZNICZYCH I PRODUKTÓW OCHRONY ROŚLIN

(T3) 2231189
UKŁAD DOSTARCZANIA LEKU DO PODAWANIA SŁABO
ROZPUSZCZALNYCH W WODZIE SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNIE
CZYNNYCH
DPO.0574 2019 05 08
Ardenia Investments Ltd., LONDON, Wielka Brytania
EU/1/18/1292 2018 11 22 APEALEA - PAKLITAKSEL
(T3) 3225249
Ulegająca rozpadowi w ustach desmopresyna do zwiększania
początkowego okresu snu niezakłócanego przez nokturię
DPO.0573 2019 04 30
Ferring B.V., HOOFDDORP, Holandia
23258
2016 06 10
NOQTURINA
23259
2016 06 10
NOQTURINA
BE497271 2016 05 04
NOCDURNA
BE497280 2016 05 04
NOCDURNA
(T3) 2521568
Białka wiążące kalikreinę osocza
DPO.0572 2019 04 30
Dyax Corp., LEXINGTON, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/18/1340 2018 11 26 TAKHZYRO - LANADELUMAB
(T3) 2957286
Kompozycje zawierające usieciowane kationowymienne polimery
i zastosowanie w leczeniu hiperkaliemii
DPO.0571 2019 04 30
Vifor (International)
Ltd., ST.GALLEN, Szwajcaria
EU/1/17/1179 2017 07 21 VELTASSA - PATIROMER
(T3) 2924034
KOMPOZYCJA FARMACEUTYCZNA ZAWIERAJĄCA
NIENUKLEOZYDOWY INHIBITOR ODWROTNEJ TRANSKRYPTAZY
DPO.0570 2019 04 25
Merck Canada Inc., KIRLAND, Kanada
EU/1/18/1333 2018 11 26 DELSTRIGO - DORAWIRYNA /
LAMIWUDYNA / DIZOPROKSYL TENOFOWIRU

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) 2552902
Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
DPO.0569 2019 04 25
Merck Canada Inc., KIRKLAND, Kanada
EU/1/18/1332 2018 11 27 PIFELTRO - DORAWIRYNA
EU/1/18/1333 2018 11 26 DELSTRIGO - DORAWIRYNA /
LAMIWUDYNA / DIZOPROKSYL TENOFOWIRU

(T3) 2673237
Zastosowanie krzemianu cyrkonu do leczenia hiperkaliemii
DPO.0568 2019 04 25
ZS Pharma, Inc, COPPELL, Stany Zjednoczone Ameryki
EU/1/17/1173 2018 03 26 LOKELMA - SODU CYRKONU
CYKLOKRZEMIAN

(T3) 2300013
POCHODNE FOSFORU JAKO INHIBITOR KINAZY
DPO.0577 2019 05 17
ARIAD PHARMACEUTICALS, INC., CAMBRIDGE, Stany Zjednoczone
Ameryki
EU/1/18/1264 2018 11 22 ALUNBRIG - BRYGATYNIB

1972
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SPROSTOWANIA OGŁOSZEŃ OPUBLIKOWANYCH
W WIADOMOŚCIACH URZĘDU PATENTOWEGO
Poniższe zestawienie zawiera kolejno: numer, którego sprostowanie dotyczy oraz treść sprostowania.
DODATKOWE PRAWA OCHRONNE
182344 W WUP nr 03/2008 na stronie 665 w łamie prawym, wiersz 2 od dołu, podano czas trwania dodatkowego prawa ochronnego,
Jest:
(94) 27.12.2015 - 16.12.2018
Powinno być:
(94) 27.12.2015 - 22.12.2018
182344 W WUP nr 12/2009 na stronie 3254 w łamie prawym, wiersz 7 od góry, podano numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowadze‑
nie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem ochronnym,
Jest:
(93) 16.12.2003, RVG 29151 - 29152
Powinno być:
(93) 22.12.2003, RVG 29151 - 29152
182344 W WUP nr 06/2018 na stronie 1959 w łamie lewym, wiersz 17 i 19 od góry podano numer i datę pierwszego zezwolenia na wprowa‑
dzenie na rynek produktu objętego dodatkowym prawem ochronnym oraz wskazanie organu, który zezwolenie wydał, a także czas
trwania dodatkowego prawa ochronnego,
Jest:
(93) 16.12.2003, RVG 29151 do 29152, Rada Oceny Leków (NL)
(94) 16.12.2018 - 16.06.2019 (obejmuje przedłużenie obowiązywania)
Powinno być:
(93) 22.12.2003, RVG 29151 do 29152, Rada Oceny Leków (NL)
(94) 22.12.2018 - 22.06.2019 (obejmuje przedłużenie obowiązywania)

KOMUNIKAT
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE
Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
aplikanta eksperckiego
w Departamencie Badań Patentowych
Liczba lub wymiar etatu: 2
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Główne obowiązki:
• klasyfikacja wstępna zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
• badanie ustawowych warunków ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie
dokumentacji patentowej i literatury fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym sporządzanie sprawozdań ze
stanu techniki,
• prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z przygotowaniem decyzji
w sprawie.
Kandydatka/Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie:
– elektroniki – 1 etat
– elektrotechniki – 1 etat
• znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie, w tym co najmniej jednego
na poziomie dobrym.
Wymagania dodatkowe:
• znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
• znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
• umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),
• umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
• łatwość podejmowania decyzji,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• cv i list motywacyjny,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
• kopie świadectw pracy.
Termin składania dokumentów: 31 lipca 2019 r.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Patentowy RP
Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DP_e”
Inne informacje
Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:
• stabilną i ciekawą pracę,
• przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
• nagrody – w zależności od wyników pracy,
• możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
• możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
• możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
• świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki
medycznej.

Dokumenty można składać:
1) w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w zamkniętych kopertach,
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@uprp.gov.pl. W przypadku
przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych
oświadczeń. Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni
do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu
testu.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone
w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie
telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych
dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem:
http://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40,488,637,1,bip,pl,text/
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe,
jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatki/kandydatów.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po
terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://
nabory.kprm.gov.pl, http://www.uprp.pl/wyniki-naborow/Lead40,490,716,1,bip,pl,text/ oraz udostępniona w miejscu
powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 452 oraz 22 57 90 067.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa, al. Niepodległości
188/192.
Kontakt do Inspektora ochrony danych – adres e-mailowy: iod@uprp.pl, tel. 22 57 90 025, fax 22 57 90 001.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne rozporządzenie
o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.
Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub wykonującym zadania
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z art. 221 Kodeksu pracy.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane będą przechowywane na czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji, jednak nie
dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Fakt niepodania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie
rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego
ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art. 221 ustawy
Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie Pani/
Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Page

TA B L E O F CO N T E N T S
PA R T I
OFFICIAL COMMUNICATIONS
176.

Register of Patent Attorneys (entries and changes). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1641

PA R T I I
NOTICES OF RIGHTS GRANTED
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

A. INVENTIONS
Granted patents (from N° 232 291 to N° 232 600). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1643
Granted supplementary protection rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1673
Translations of European Patents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1673
Decisions on refusal to grant patents (taken after the publication of the particulars of the applications). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1681
Decisions on refusal to supplementary protection rights. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1681
Decisions on discontinuance of the proceedings (taken after the publication of the particulars of the applications). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1681
Decisions on discontinuance of the proceedings the supplementary protection rights. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1682
Decisions declaring the decisions on the grant of the patents lapsed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1682
Entries and changes in the Patent Register (not published in other separate publications). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1682
Entries and changes in a separate part of the patent register (not published in other separate publications). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1684
Decisions on invalidation of patents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1685
Decisions on the lapse of patents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1686
Decisions on the lapse of the European patent in the territory of the Republic of Poland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1686
Decisions on the change or reversal of the decisions (published in Wiadomości Urzędu Patentowego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1687

191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.

B. UTILITY MODELS
Granted rights of protection (from N° 70 799 to N° 70 846 and 70 099). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1688
Decisions on refusal to grant rights of protection (take after the publication of the particulars of the application). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1692
Decisions on discontinuance of the proceedings (taken after the publication of the particulars of the applications). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1692
Decisions declaring the decisions on the grandt of the rights of protection lapsed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1693
Entries and changes in the Utility Model Register (not inserted in other separate publications). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1693
Decisions on the lapse of rights of protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1693
Decisions on the change or reversal of the decisions (published in Wiadomości Urzędu Patentowego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1693

198.
199.
200.
201.
202.
203.

C. INDUSTRIAL DESIGNS
Registration (from N° 25 211 to N° 25 280). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1694
Entries and changes in the Industrial Designs Register (not published in other separate publications) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1704
Decisions on the invalidation of rights in registration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1705
Decisions on the lapse of rights in registration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1705
Decisions on the change or reversal of the decisions (published in Wiadomości Urzędu Patentowego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1705
International registrations recognised in Poland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1706

208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.

D. TRADEMARKS
Granted rights of protection for trademarks (from N° 318 001 to N° 318 900 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1707
Extension of rights of protection for trademarks) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1933
Decision on the refusal to grant the right of protection (issued after the announcement of the filing
or publication of the application at the Patent Office’s website). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1933
Decision on the discontinuance of the proceedings (issued after the announcement of the filing
or publication of the application at the Patent Office’s website). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1933
Decisions declaring the decisions on the grant of the rights of protection lapsed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1934
Entries and changes in the Trademark Register (not published in other separate publications). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1934
Decisions on invalidation of rights of protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1958
Decisions on the lapse of rights protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1958
Decisions on the change or reversal of the decisions (published in Wiadomości Urzędu Patentowego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1959
International registrations recognised in Poland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1960
International registration in which a decision was taken on a definite refusal to recognise the protection in Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1967

215.

F. TOPOGRAPHIES OF INTEGRATED CIRCUTIS
Registration (from N° 49 to N° 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1969

216.

G. RECTIFICATIONS OF PATENT SPECIFICATIONS AND OTHER SPECIFICATIONS
Patent specifications, utility model specifications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970

204.
205.
206.
207.

217.
218.
219.

H. ANNOUNCEMENTS
Declarations of willingness to grant licences (open licences) - patents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1970
Announcements on receipt of an application for grant of a supplementary protection certificate
for medicinal and plant protection products. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1971
Corrections of announcements published in the Wiadomości Urzędu Patentowego
- rights of protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1972

PA R T I I I
JURISDICTION AND EXPLANATIONS
FOREIGN REGULATIONS. STATISTICS. MISCELLANEOUS

INFORMATION

